
Lletra A 

A darrera santa Eulària 
si em cerques bé em trobaràs, 

al capdavall de la Rambla 
i just i enmig del Call; 

pel mig del Born, no m'hi cerquis, 
ni damunt del moll tampoc; 
si amb el dit no m'endevines 

ja serà que ets albercoc. 

 

 

A la fi de la terra m'has de trobar.  
Però, si em busques  

a la fi de la mar,  
no m'has de trobar. 

 

Adam la porta al davant  
i Eva al darrera. 

 

 

En el dia, si ho repares,  
una vegada em veuràs;  
dues en una setmana 

i en un mes no em trobaràs. 
 

És a la mar i no es banya.  
És a la llar i no es crema.  

És a l'aire i no vola.  
És al fang i no s'embruta. 

 

Sóc en la mar i en la terra, 
en la muntanya i al pla, 
en la guerra i en la pau, 
i en la terra americana. 

 

Em veuràs al mig del mar, 
al darrera d'una dona, 

i al davant d'un ànec mut 
si rumies una estona. 

 

 

 

 
  



 

 

Lletra B 

 
Sóc be 

i belar no sé.  

 

 

 

Sóc grossa com una fardassa,  
però m'agrada el bacallà,  
no sóc amiga del viatge  

però amb barca acostumo a anar. 

 
  



 

Lletra E 

 
Digues tu, bona persona;  

què hi ha al mig de Barcelona?  

 

 

Estic al cel i a la terra  
sens que estiga a dalt ni a baix.  
Sempre sóc allí on hi ha guerra  

puix en pau no hi puc estar. 

 

Sense jo al món no hi hauria  
homes, reis ni generals,  

préssecs, peres, ni mongetes,  
ni submarins Perals;  

ningú tindria pessetes,  
ni camisetes ni anells,  
no tindríem bicicletes,  
ni hauríem vist camells.  
Ningú faria mueques,  
ni beuríem a galet,  

ni hauria sigut alcalde,  
el gran Rius i Taulet,  

ni tampoc, lector, t'haurien,  
donat a tu aquest nom...  
Encara no m'endevines? 
No és res de l'altre món! 

Sóc a Arenys, a Barcelona,  
a Grècia i a Sant Andreu;  
però ni a París ni a Roma  
encara que molt cerqueu  
ja sé que no em trobareu. 

 

 

Sóc al Cel, sóc a la Terra i a l'Infern.  
Què no seré que en la Pau no puc mai ser  

i sempre estic en la Guerra? 

 
  



 

Lletra F 

A una forca m'assemblo  
i amb la forca sempre estic;  

però no pas al suplici;  
i sense mi no ets feliç. 

 

 

 

A veure qui m'endevina,  
ho diré clar i català:  

Visc en un cap de finestra  
i sempre sóc al sofà. 

 

Faig i desfaig sense parar, 
i fent i desfent el que faig 

faig el que faig. 
Qui sóc encara no saps? 

Mira bé l'abecedari 
que allí m'hi trobaràs. 

 

 

 

Sense mi no es pot filar, 
no tinc cames ni tinc braç. 

Mira bé l'abecedari 
que en allí m'hi trobaràs.a 

 

 
  



 

Lletra I 

Em té el ric i no em té el pobre,  
formo part dels hisendats,  

amb l'orgull no hi tinc cap tracte  
i vaig amb descamisats. 

 

 

Enmig de tot mig estic 
i en tot fi de fi jo em trobo,  
sempre vaig amb els civils  

i mai m'he vist en cap robo. 

 
Estic dins de l'Univers  

i en el Món ni hi he estat mai;  
sempre vaig amb els diners  

i amb la Verge del Pilar. 

 

Estic entre nit i dia  
tancada sempre en el pis,  

i sóc entremig de sis 
tota sola... amb companyia. 

 

Has de veure'm en ton pis  
que a la finestra m'estic,  
sense mi no hi ha cap ric  

ni ningú fóra feliç. 

 
Llarg i prim, parent d'en Bufa,  

mai em volen a casa d'ell;  
amb els meus cosins visc sempre  

o bé amb la Llúcia Vinatell. 

 

Un palet molt plantadet  
que damunt la caboteta  

té mosquitet. 
 

 

 

 
  



 

 

Lletra J 

 

El que té en Joan i en Josep 
mai no ho tindrà l'Antonet.  

 

 

 

 

 

Lletra LL 

En tenen els galls,  
i també les gallines; 

els capons no en tenen,  
ves si ho endevines. 

 
 
 

 

 

 
  



 

Lletra M 

La veig en una setmana  
i la veig en cada mes,  

però no la veig en tot l'any.  
Sabries dir-me què és? 

 

 Necessites un minut  
per dir-ho una volta sola  

mes si ho dius en un moment  
llavors ho diràs dos voltes. 

 Què és el que es troba  
al començament del món  

i enmig d'un camp? 

 

Què és el que es troba  
en un mes una vegada,  
en una setmana també,  
en un minut, un sol cop 

i dos cops en un moment? 

 

 

 
  



 

Lletra N 

Sóc al mig d'un cementiri 
i també dintre un convent, 
també em tenen els gitanos 

i vaig amb la gente bien. 

 

 

 

Lletra O 

Per més que sóc a la glòria  
no estic amb Déu ni en el Cel,  
sempre al mig del foc em trobo  

i no he estat mai a l'infern. 

 

 Sóc rodona com el món  
i al bell mig del món em trobo;  

no em cerquis ni en cel ni en terra  
que a l'Univers no m'hi trobo. 

 
  



 

Lletra O 

Acompanye el pobre,  
amb el ric mai no sóc.  
Sóc enmig d'una capsa  

i darrere un xop. 

 

 Jo sóc de la processó 
el que vaig sempre al davant, 

però no et pensis per això 
que és que jo sóc el gegant. 

 

 

Lletra S 

 
Semblo una serp  
i amb la serp sóc;  

si no ho saps,  
ets més ruc que un soc. 

Tu que et creus un savi, saps 
com acaben totes les coses? 

 

 
  



 

Lletra T 

Davant de tu m'estic.  
En tot, dos voltes m'hi veuràs, 

i quasi sempre em trobaràs  
a la punta d'un escrit. 

 

 

Lletra U 

 

Cerca'm a l'estiu  
si acàs em vols veure, 

també prop del riu  
em trobaràs sempre. 

El ruc sempre la duu a sobre  
està ficada al bagul.  

Jo no l'he tinguda mai  
però sempre la tens tu.  

 Sense mi no hi ha diumenge;  
dilluns, menos; dimarts, sí;  

dijous, no; més als que falten  
tots els trobaràs sens mi. 

 

Lletra X 

Santa Eulàlia molt m'estima  
però vaig amb sant Xavier.  

M'agrada la xerinola,  
però el ball de carrer. 

 

 

 


