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Pit el salmó era feliç al seu riu. Es 

passava el dia nadant a l’aigua fresca  

i jugant a l’amagatall amb els amics entre  

les pedres i les algues.

A més, amb l’arribada de la primavera, 

hi havia menjar pertot arreu: escarabats, 

mosquits, mosques… Que bones que 

estaven! Les mosques eren el seu plat favorit.
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Però un dia, quan es va despertar de 

bon matí, Pit va notar que el riu estava molt 

tranquil. Massa tranquil… Va anar a buscar 

els amics, els altres salmons, i no va poder 

trobar ningú. On s’havien ficat? 
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Es va passar el dia menjant mosques tot 

sol. Al final de la vesprada, li feia mal la 

panxa de tant de menjar i se sentia una 

miqueta trist. On estaven els seus 

companys? Per què l’havien deixat a soles?
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Aleshores, tot d’una, li va arribar una 

cançó. Era la cançó més dolça i melodiosa 

que havia sentit mai.

Pit va mirar al seu voltant; buscava la 

propietària d’aquella veu tan bonica. Però 

no va veure ningú… Només les ombres de 

les plantes aquàtiques i, allà lluny, una 

truita velleta amagada molt a prop de la 

riba.
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La cançó continuava sonant i Pit 

n’estava tan emocionat, que es va posar a 

ballar. Aquella música li feia ganes de 

moure’s.

De colp i volta va notar que tot al seu 

voltant s’havia tornat massa xicotet, com si 

el riu s’haguera encollit. Necessitava més 

espai.

Però on podia anar? El riu era sa casa, 

l’única que havia conegut des que havia 

eixit de l’ou.
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Pit és un jove salmó que un bon dia sent una 
misteriosa cançó que sura per l’aigua. És la veu de 
Lua, una sirena que ha vingut a guiar-lo en el seu 
viatge des del riu que l’ha vist nàixer fins a la mar, 
on descobrirà la meravellosa varietat de criatures 
que hi viuen.

Amb aquest llibre aprendràs…
Moltes coses sobre els peixos i la riquesa de la vida a 
les aigües dels rius i de la mar.
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