
Què fa servir cada endevinalla per fer-nos difícil la solució? 

Enllaça cada endevinalla amb el recurs que fa servir: 

 

Un convent de pelegrins,  
sense torres ni campanes,  
amb monges i monjos dins  
fent dolços de flors galanes. 

abeller 

Fa servir els sinònims perquè ase i 
ruc vol dir el mateix. 

 

En un lloc hi havia un ruc, 
no l'han dat ni l'han venut, 
ni s'ha mort ni l'han perdut 
i enlloc no hi ha ruc. 

ase 

Fa servir la metàfora perquè 
transforma les parts de l‘animal ens 
d’altres objectes. 

 

Tres boques i una amb dents.  
Tu m'entens?  
Tres panxes i un melic.  
M'has sentit?  
Tres culs i un forat.  
T'ha agradat? 

ase amb dos càntirs 

Fa servir la metàfora perquè 
transforma les abelles i el rusc en 
uns altres personatges. 

 

Dos punxents, 
dos ullets, 
quatre maces 
i una escombra. 

bou 

Fa servir els diferents significats 
d’una mateixa paraula, la polisèmia. 

 

Mig groga i mig negra,  
vaig de flor en flor;  
si molt em molestes  
et clavo un fibló. 

abella  

Fa servir l’el·lipsi, o sigui fa 
desaparèixer el substantiu per crear 
confusió. 

 

Quatre que el porten, 
dues que el defensen, 
dos que li fan llum 
i una que li venta el cul. 

bou 

Fa servir la descripció perquè ens 
explica com és i què fa l’abella. 

 

 

 
  



 

Un convent de pelegrins,  
sense torres ni campanes,  
amb monges i monjos dins  
fent dolços de flors galanes. 

abeller 

Fa servir la metàfora perquè transforma les abelles i el rusc en uns altres 
personatges. 

Mig groga i mig negra,  
vaig de flor en flor;  
si molt em molestes  
et clavo un fibló. 

abella  

Fa servir la descripció perquè ens explica com és i què fa l’abella. 

En un lloc hi havia un ruc, 
no l'han dat ni l'han venut, 
ni s'ha mort ni l'han perdut 
i enlloc no hi ha ruc. 

ase  

Fa servir els sinònims perquè ase i ruc vol dir el mateix. 

Tres boques i una amb dents.  
Tu m'entens?  
Tres panxes i un melic.  
M'has sentit?  
Tres culs i un forat.  
T'ha agradat? 

ase amb dos càntirs 

Fa servir els diferents significats d’una mateixa paraula, la polisèmia. 

Dos punxents, 
dos ullets, 
quatre maces 
i una escombra. 

bou 

Fa servir la metàfora perquè transforma les parts de l‘animal ens d’altres 
objectes. 

Quatre que el porten, 
dues que el defensen, 
dos que li fan llum 
i una que li venta el cul. 

bou 

Fa servir l’el·lipsi, o sigui fa desaparèixer el substantiu per crear confusió. 

 

 


