
 

 

 

 

Un pobre moliner tenia tres fills. Quan va morir, al gran li va 

deixar el molí, al mitjà el ruc i al petit el gat. 

—Els meus germans encara es podran guanyar la vida amb el 

que els ha tocat, però jo, amb un miserable gat, què faré? 

—No t’amoïnis, dóna’m un sac i unes botes, i et faré ric —li 

va contestar molt seriós el Gat. 

El Gat amb Botes, que era molt murri i espavilat, amb aquell 

sac anava caçant conills, perdius i llebres i les regalava al rei 

de part del senyor marquès de Carabàs. Aquest nom se’l va 

inventar el Gat perquè el rei cregués que el seu amo era molt 

important. 

Un dia que el rei anava a passejar amb la seva preciosa filla 

per la vora del riu, el Gat va dir al seu amo que es fiqués de 

pressa dintre l’aigua i que el deixés fer a ell. 

—Auxili! El senyor marquès de Carabàs s’està ofegant! —va 

cridar el Gat. 

El rei, des de la seva carrossa, ho va sentir i va ordenar de 

seguida als seus criats que el socorreguessin. Entretant, el Gat 

explicava al rei que uns lladregots havien robat la roba del seu 

amo mentre es banyava. El rei, tot seguit, va manar que li 

portessin un dels seus millors vestits. 

Quan la princesa el va veure tan jove i ben plantat, a l’instant 

es va enamorar d’ell i el va convidar a pujar a la carrossa. 

Pel camí, el Gat anava fent creure al rei que tots els camps 

que travessaven i els castells que allí hi havia eren del senyor 

marquès de Carabàs i, en arribar a palau, el rei estava tan  
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convençut que el noi era un gran senyor, que li va dir: 

—Els ulls de la meva filla no m’enganyen, només està  

esperant que tu et decideixis. 

I aquell mateix dia es van casar. I el Gat, murri com era, va 

viure sempre més en un palau.                                                                                            
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Nom i cognoms: ....................................................................................................... 

   

Què podríem dir del Gat amb Botes? Marca-ho: 
 

 Sí No 

Que era molt astut.    

Que era molt golafre.   

Que sabia inventar.    

Que reaccionava ràpidament.   

Que era mentider.    
 

 

Contesta aquestes preguntes:  

 

● Com era el noi al principi?   

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

 

● Qui era el marquès de Carabàs?   

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

 

● En què es va convertir el noi al final? 

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

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