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els músics de bremen
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L’–ase –del mπ˜iner  
marxa –cap –a Bremen.

L’ase deL moLiner  

marxa cap a Bremen.

L’amo ja no 

m’estima.
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P–el –camí,  
l’–ase –trπ¥a –un –gπfi.

peL camí,  

L’ase troBa un gos.

VoLs  

Venir?



14

L’–ase –i –el –gπfi  
trπÆen –un –gat vell.

L’ase i eL gos  

troBen un gat veLL.

VoLs  

Venir?
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L’–ase, –el –gπfi –i –el –gat  
–arriben –a –una –granja.

L’ase, eL gos i eL gat  

arriBen a una granja.

mireu!  

un gaLL!
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A la –granja, –els tres  
–animals trπÆen –un –gall.

a La granja, eLs tres  

animaLs troBen un gaLL.

VoLs  

Venir?


