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EL LLENYATAIRE I EL REI DE LES AIGÜES 
 

 
 Vet aquí una vegada que un llenyataire anava pel bosc tot 

distret, i se li va caure la seva destral de ferro al riu. Aleshores, 

el Rei de les Aigües va aparèixer i li va preguntar el que li 

passava. El llenyataire li va dir que se li havia caigut la destral al 

riu, i el Rei de les Aigües, en va treure una destral d’or i li va 

preguntar: 

- És teva? 

 El llenyataire va respondre: 

- No, no és la meva. 

Després, el Rei de les Aigües li va mostrar una destral de plata. 

- Tampoc és aquesta – va dir novament el llenyataire. 

Llavors, el Rei de les 

Aigües li va deixar veure 

la que era de ferro. 

Quan el llenyataire  la va 

veure va dir: 

  -Aquesta sí que és la 

meva! 

 



SEP 2n 

CURS 2012-2013 

 

 

 Content de recuperar la seva destral, el Rei de les Aigües, 

com a regal per la seva sinceritat li va regalar les altres dues 

destrals i el llenyataire va tornar casa. 

 Però de camí, el llenyataire es va trobar amb un camperol i  

li va explicar el que li havia passat. Tot decidit, aquest va agafar 

la seva destral, va anar cap al riu i la va deixar caure, i de cop 

començà a plorar. El Rei de les Aigües en va sortir i li va 

preguntar què li passava. El camperol li explicà, i aleshores el 

Rei de les Aigües li va treure la destral d’or, i li va preguntar si 

era seva. El camperol contentíssim li va contestar: 

- I tant que és la meva! 

 Però per mentider, el Rei de les Aigües no li va donar ni la 

destral d’or, ni la de plata ni la de ferro. I el camperol es va 

quedar amb les mans buides. 

 

Conte adaptat de Lleó Tolstoi 
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COMPRENSIÓ LECTORA        
     

   
                                                               

1. Digues si és veritat o mentida: 
 

 A un llenyataire li va caure el martell al riu. 

 Al llenyataire se li va aparèixer una fada. 

 El Rei de les Aigües li va ensenyar una destral d’or i una 
altra de plata. 

 El llenyataire volia la destral d’or. 

 El llenyataire només volia la seva destral de ferro. 

 El Rei de les Aigües li va regalar les tres destrals. 
 
 

2. Completa aquestes frases: 
 

- A un llenyataire li va caure la  ...................................  al   

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

 
- Va aparèixer davant seu el  ............................ de les Aigües 

i li va ensenyar una destral d’  ....................... 

 
- Després li va ensenyar una  ...................................   de 

....................................... 
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3. Ordena aquestes lletres i et sortiran paraules del conte: 

 
        EIR   :            ...................................... 

        SETLARD  :  ....................................... 

      URI  :             ....................................... 

      ILTALENEYAR:  .................................. 

4. Ordena aquestes frases posant els números segons l’ordre: 

 Al moment se li va aparèixer el Rei de les Aigües i li va 

ensenyar una destral d’or. 

 Com a regal per la seva sinceritat, el rei de les Aigües li 

va regalar les tres destrals. 

 El llenyataire va dir que no era la seva. 

 A un llenyataire li va caure la destral al riu. 

 Llavors el Rei de les Aigües li va ensenyar la destral de 

ferro. 

 Després el rei de les Aigües li va ensenyar una destral 

de plata. 

 

5. Escriu el títol del conte: 

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

 

6. Dibuixa tres estris que siguin de ferro i escriu-ne el nom: 

 


