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HISTÒRIA D’UN RIU 

                                         
Aquesta és la història d’un petit riu que volia conèixer la mar. 

Sabia moltes coses d’ella però no l’havia vist mai. El camí fins 
arribar-hi era llarg però el riu baixava 
entretingut, jugant amb les pedres i 
branques que trobava al seu pas. 
 
 Baixava muntanya avall i els 
animalons s’apropaven a beure de les 
seves aigües. Com que no li tenien por, 
tots volien estar al seu costat. Ell era 
amable amb tothom i estava content de 
tenir-los a prop seu. 
 

 Una vegada es va trobar una 
gran roca que no el deixava continuar 
el seu camí. Ell, sorprès, va demanar a 
la roca si el deixava passar. Aquesta, 
enfadada, li digué que ella no es movia 
d’allí, si volia passar, ho havia de fer 
per un altre lloc. El riu, una mica 
espantat, va decidir rodejar-la i així 
pogué continuar el seu viatge. 

 
 Altra volta, però, va arribar a un lloc on no hi havia estat mai. 
Era diferent de tot el que havia vist. Allí ja no es veien els animalets 
de sempre. N’hi havia uns altres una mica diferents. No tenien pèls 
ni plomes, anaven sempre tapats. El més estrany de tot eren els 
llocs on vivien. Havia sentit a dir que es deien cases. Més tard, 
preguntant a les roques que hi havia a les seves vores va saber que 
aquells animals s’anomenaven homes. 
 

 Un dia, tres o quatre homes van apropar-se a ell. El riu, 
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content que vinguessin a veure’l, els ensenyà les seves aigües 
netes. Però aquells homes van llençar-hi una pila de porqueries.  

 
Això va sorprendre el nostre petit riu ja que ell no s’hagués 

pensat mai que algú li volgués fer mal. Ell sempre ajudava a tothom 
donant-los la seva aigua. Des d’aquell moment, el riu continuà el 
seu camí molt trist i sense ganes de jugar amb ningú. 

 
El pitjor moment va arribar quan passava a prop d’unes cases 

molt grans que els homes anomenaven fàbriques. Només veure’l 
van dirigir-se cap a ell i li van abocar un munt de brutícia. Els peixos 
més grans, en veure això, van fugir; els petits, però, no hi van ser a 
temps i van morir enverinats. El riu, veient tanta desgràcia, estava 
molt trist, ja no li quedava res, tothom fugia del seu pas; ningú 
l’esperava ni volia beure de les seves aigües, eren dolentes… 

 
El camí per arribar al mar ja s’acabava. De cop i volta va 

adonar-se que tres o quatre homes s’acostaven cap a ell. La veritat 
és que no eren igual de grans que els altres, eren més petits i 
tenien la veu més dolça. Mentre s’apropaven anava sentint la seva 
conversa. Parlaven d’ell. Li deien que estava brut i lleig. Això no li 
agradà massa. Ells tenien la culpa. La seva sorpresa va ser molt 
gran quan va veure que volien netejar les seves aigües. Havien 
agafat una tela molt gran i es van col.locar a banda i banda d’ell, 
recollien part de les porqueries que suraven a l’aigua. Pobres! No 
sabien que la tenia tan bruta! De totes maneres s’alegrà en veure 
que hi havi algú que volia ajudar-lo.  

 
Moments després el riu va veure per primera vegada la mar. 

Era inmensa i el convidava a passejar amb ella. El riu, ja més net i 
content va marxar amb ella. 
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COMPRENSIÓ LECTORA 
 

1. Marca amb una creu la resposta correcta: 

 
 Com baixava el riu muntanya avall? 

 Trist 

 Content i entretingut 

 Amb por 

 Sense ganes de jugar 

 

 El riu volia conèixer ... 

 Els pobles 

 Els arbres dels boscos 

 La mar 

 La selva 

 

 Què va fer el riu quan es va trobar la roca? 

 Va passar per sobre de la roca 

 Va fer un forat a la roca 

 Va passar per sota de la roca 

 Va rodejar la roca 

 

 Com va continuar el viatge el riu després de trobar els pobles? 

 Content 

 Juganer 

 Net 

 Trist i apagat 
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2. Ordena aquestes frases i després escriu-les ordenades: 

 Es van apropar uns nens i nenes i van netejar les seves aigües. 

 El riu es va trobar una gran roca que no el deixava continuar el seu 

camí. 

 Va veure per primera vegada la mar i va marxar amb ella. 

 Un petit riu baixava muntanya avall molt content. 

 El riu va passar a prop d’unes cases. 

 Uns homes van llençar brutícia al riu. 

 

1. .......................................................................................................... 

2. ........................................................................................................... 

3. ........................................................................................................... 

4. ........................................................................................................... 

5. ........................................................................................................... 

6. ........................................................................................................... 

 

3. Completa les frases amb aquestes paraules: 

amable                         porqueries                         roca               

- El riu baixava content de la muntanya i era  ............................... 

- Una vegada es va trobar una gran ............................ que no el 

deixava continuar el seu camí 

- Uns homes van llençar-hi una pila de ..................................    al riu. 
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Expressió escrita 

 
                   Explica la part de la història que més t’ha agradat i dibuixa-la: 

 

............................................................................................................ ............................ 

 
........................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................ ............................ 

 
........................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................ ............................ 

 
........................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................ ............................ 

 
............................................................................................................ ............................ 

 
............................................................................................................ ............................ 

 
............................................................................................................ ............................ 

 
............................................................................................................ ............................ 
 
 
............................................................................................................................. ........... 
 
 
............................................................................................. ........................................... 
 
 
............................................................................................................................. ........... 
 
 
........................................................................................................................................ 
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