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Aquest conte 
està dedicat a tots els nens,
nenes, joves i adults 
que els costa pronunciar la lletra erra i 
també per tots aquells que els agraden 
els reptes dels travallengües. 

Quan la lletra erra comparteix el seu espai 
amb les consonants amb qui té una amistat més especial 
sona més melosa i menys di�cultosa.
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Va rebre l’encàrrec 
de brodar tres trèvols de quatre fulles 
en tres draps de dril (de cotó) per a tres fadrins(joves). 

De seguida 
va desendreçar l’armari 
on guardava els trossos de roba vells i tronats. 

Buscava, desesperadament, 
els tres draps de dril 
per brodar-hi tres trèvols de quatre fulles. 

-Però, quin desastre! 
Ara no en tindré cap?
- es deia el sastre atrafegat.

Després de molt buscar, 
només va trobar un drap de dril amb un estrip. 

El molt atrevit i tranquil sastre Andreu de Monistrol...
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-Oh! No en tindré prou 
per fer els tres draps de dril 
amb tres trèvols de quatre fulles brodats.

El nostre sastre Andreu 
va procurar retrobar la tranquil·litat i 
con�ant que ja trobaria alguna solució, 
va continuar treballant amb molta concentració.

Al cap d’una estona, 
es va recordar de l’Adrià, 
un druida trist i distret 
que havia conegut feia temps 
en una trobada de mestres del trèvol de quatre fulles. 

El trist i distret druida Adrià 
vivia a Tremp.
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El nostre atrevit i tranquil sastre Andreu 
va prendre el drap de dril amb un estrip 
i va anar a trobar 
el trist i distret druida Adrià de Tremp.

Va fer tot el trajecte 
amb la seva andròmina més estimada, 
un gran tricicle amb rodes de tractor. 
Això sí, procurant no atropellar ningú. 

Tris-tras, tris-tras i 
sense distreure’s ni entretenir-se, 

CAP A TREMP HI FALTA GENT!

TREMP
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No va trigar gaire. 

-Truc, truc, truc, truc!
-Qui truca com un trabucaire?
-cridava una veu des de dins.

-Sóc el sastre Andreu de Monistrol i 
voldria la vostra ajuda.

-Qui dieu que sou?- va respondre 
el trist i distret druida Adrià de Tremp.

-Sóc l’atrevit i tranquil sastre Andreu de Monistrol, 
que ens vam conèixer en una trobada 
de mestres del trèvol de quatre fulles.-
afegí tranquil·lament el sastre Andreu.



-Aaaah! Sí, sí... ara ho recordo. 
La trobada de mestres del trèvol de quatre fulles: 
la fulla de l’amor, 
la fulla de la generositat, 
la fulla de l’agraïment i 
la fulla de la superació. - va concretar 
el trist i distret druida Adrià de Tremp.

I retrobant la seva concentració afegí:
-Entreu, entreu... Què us ha portat �ns aquí?

-Oh, trist i distret druida Adirà de Tremp, 
mestre de druides! 
Tan traçut i destre que sou, 
podríeu fer que aquest drap de dril amb un estrip 
es tripliqui per treure’n tres draps de dril sense cap 
estrip?



Oh, atrevit i tranquil sastre Andreu! 
Us adreceu a mi 
fent un drama com una catedral, 
per un drap de dril amb un estrip i, 
encara en voldríeu treure tres draps de dril 
sense cap estrip?

 -Veureu, trist i distret druida Adrià, 
aquests tres draps de dril sense estrip
són per a tres joves fadrins, 
així els podran estrenar 
per la festa de Sant Andreu i Sant Adrià. 

-Aaaah! Doncs si no volem un desastre, 
endreça el centímetre, treu el metre, 
tria tres nombres i, 
canta’ls quatre vegades.



-Ja pots comptar si hi ha tres draps de dril 
sense estrip. 

-Un, dos... i... tres! 

-Oh, trist i distret druida Adrià! 
Sou el mestre de tots els mestres. 
Ara corro a brodar tres trèvols 
de quatre fulles als tres draps de dril sense estrip! 

El pròxim divendres, els joves fadrins, 
els podran estrenar per la festa de Sant Andreu i Sant Adrià!

Tres, tretze, trenta-tres! 
Tres, tretze, trenta-tres! 
Tres, tretze, trenta-tres! 
Tres, tretze, trenta-tres!
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Aquest trèvol de quatre fulles és el talismà 
per recordar que sempre hem d’estimar-nos, 
ser despresos, ser agraïts i ser emprenedors.

FI


