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Els animals 
Brunz quan va pel cel,  
i és ella qui ens fa mel. 

abella Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Estudiant que estudies 
llibres de teologia 
digue'm quin és l'animal 
que no té mames i cria, 
als vius dóna aliment 
i als morts dóna alegria. 

abella Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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

abella Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Una vella reganyosa 
quan Déu vol és amorosa; 
la fruitera que ella fa 
n'és molt bona per menjar; 
no fa fulla ni fa flor... 
Endevina què és això! 

abella1 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un cuquet lluent lluent  
que ve de cap a ponent,  
a la sica-sica-sic  
si t'enquantra et dóna un pic. 

abella (beia) Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Set que en van, 
set que en vénen, 
set a la plaça s'entenen, 
set que en pesquen, 
set que en pouen 
l'aigua fresca. 

abellar Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                                
1 També es diu de la mar. La fruita al·ludeix la mel. 
2 Juga amb la sinonímia dels termes ruc i ase. 
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Un convent de pelegrins,  
sense torres ni campanes,  
amb monges i monjos dins  
fent dolços de flors galanes. 

abeller Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quina és la comunitat  
que sens regla expressa viu  
i que dóna utilitat  
amb son treball exclusiu? 

abelles Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quin és l'animal que s'assembla més 
a l'oca? 

ànec Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

No camina mai per terra 
ni tampoc vola per l'aire, 
tampoc no sap de nedar, 
però corre, puja i baixa. 

aranya Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No camina mai per terra  
i no vola pel cel.  
Tampoc no sap nadar.  
Però corre, baixa i puja  
i mai no s'ha d'ofegar. 

aranya Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

No camina mai per terra  
ni tampoc vola per l'aire,  
no sap nedar, però sempre  
corre, puja, salta i baixa. 

aranya Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No camina mai per terra  
ni tampoc vola per l'aire,  
no sap nedar, més per ço  
sempre corre, puja i baixa. 

aranya El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

No camina mai per terra  
ni tampoc vola per l'aire,  
tampoc no sap nedar,  
però corre, puja i baixa. 

aranya Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Un convent molt tancadet, 
sense torres ni campanes, 
amb moltes monges a dins 

arna o buc 
d'abelles 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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fent endolcir flors galanes. 

Ase neix, 
ase viu 
i ase mor. 

ase Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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

ase2 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre l'aguanten,  
dos li fan llum,  
i molts a llepar-li es cul. 

ase Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

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 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell, 
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

A vore si m'entens?  
De set boques, una amb dents;  
de set panxes un melic.  
Mentides cap, amic.  
De set culs, un forat.  
Endevina-ho templat! 

ase amb sis 
cànters 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Atén lo que te dic: 
set panxes i un melic; 
mentira no ne dic, 
set culs i un foradat, 
set boques, 
una amb dents; 
m'entens? 

ase, 
arguenells, 

càntirs3 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De baixant de lo pelut (l'ase) ase, segó, ous4 Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 

                                                
2 Juga amb la sinonímia dels termes ruc i ase. 
3 Un ase carregat amb uns arguenells amb sis càntirs; cada càntir tenia panxa, cul i boca, però cap d'ells no tenia melic, forat ni dentat. 
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li dareu de lo pelós (segó) 
i un parell de besaculs (ous) 
per vós. 

Cançoner Perenne 

Navego per l'oceà 
com si fos un transatlàntic. 
Porto al cap un sortidor 
i m'empaiten amb l'arpó. 

balena5 Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Quan va al bosc miren a casa,  
quan va a casa miren al bosc. 

banyes6 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sé dos bessonetes  
que van a cavall  
mirant cap on deixen,  
no mai allà on van.  
Si van a muntanya  
sempre han de mirar  
cap a la llur casa  
que abans han deixat.  
Quan tornen al vespre  
a la seva llar,  
miren l'encontrada  
on han pasturat. 

banyes de la 
cabra 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Què és una cosa  
que quan va cap a's bosc  
mira cap a ca seua,  
i quan va cap a ca seua  

banyes de sa 
cabra 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

                                                                                                                                                                                                                                                      
4 Un que demana a un altre que baixi a donar segó al rus, per la qual cosa li donarà un parell d'ous en pagament. 
5 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
6 A aquesta endevinalla, se li donen nombroses solucions, puix que, en efecte, són diverses les coses que estan orientades o decantades en direcció contrària a la que 
segueix l'ésser que les té o porta. Es diu de les banyes de la cabra, que perquè estan decantades cap endarrera de la testa s'orienten en direcció contrària a la que segueix 
l'animal, i que al nostre entendre pot ésser considerada com la solució més pròpia i adequada, per la qual raó l'hem preferida. Es diu també de la cua de tots els animals, i 
de l'esquena, cul i clatell de l'home, com també de la destral i del càvec i aixada, donat el costum, molt general entre la gent del camp, de portar-los al coll sostenint el 
mànec amb la mà, i el ferro que constitueix pròpiament l'eina ve a parar cap a la part posterior del portant, i, per tant, en direcció contrària a la que ell segueix, o sia 
mirant a casa quan és al camp i mirant al camp al camp quan es va a casa. La solució més pròpia i possiblement originària de l'endevinalla és segurament les banyes de la 
cabra, però com una extensió d'aquella poden ésser acceptades les idees de totes les parts del cos posteriors en l'home i en els animals; però les dels càvecs, destral i altres 
eines han d'ésser ja més condicionades, puix que sols poden caure dintre l'endevinalla, acceptant prèviament que el seu portant les duu a coll. 
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mira cap a's bosc. 

No he tingut mare, 
vaig matar el meu pare, 
i amb el meu mirar 
a tothom puc matar. 

basilisc7 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Del meu vestit es vesteixen, 
també sóc bo per menjar  
i xics i grans em passegen  
per la muntanya i el pla. 

be Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Del meu vestit es vesteixen;  
també sóc bo per menjar,  
i xics i grans em passegen  
per la muntanya i el pla. 

be Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Dos lluents 
dos borgents, 
quatre maces 
i una escombra. 

bou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos lluents, 
dos punxents, 
dos tipo-tapos 
i un esquivamosques. 

bou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos mires-mires, 
dos vares-vares, 
un ventamosques 
i quatre mangales. 

bou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos punxents, 
dos lluents, 
quatre tups-tups 
i un ventador de mosques. 

bou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos punxents, 
dos ullets, 
quatre maces 

bou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                                
7 El basilisc és un animal fantàstic que es creu nascut d'un ou de llangardaix, i que té la propietat de matar sols amb la mirada a qui ell desitja matar. 
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i una escombra. 

Dos punxentus, dos lluentus,  
quatre tricutracus  
i un arruixamosques. 

bou Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

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

bou Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Dos punxons, 
dos lluents 
dues pales, 
quatre maces 
i una escombra. 

bou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos torres altes  
i dos miradors, 
un espolsa mosques 
i un geni furiós. 

bou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos ullents,  
dos burxents,  
quatre masses  
i una escombra. 

bou Enigmística popular  
Endevinalles i altres 
jocs d'esperit 

Serra i Boldú, Valeri 1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements 
indispensables 

Políglota Barcelona 

Dos viris-viris,  
dos vares-vares,  
un ventamosques  
i quatre fangades. 

bou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Dues gavines, 
dues gavanes, 
un venta mosques 
i quatre pavanes. 

bou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre fangoses, 
quatre meloses, 
dos mirallets 
i un ruixamosques. 

bou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan 1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Quatre que el porten, 
dos que el defensen, 
dos que li fan llum 
i un que li venta el cul. 

bou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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

bou Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Quatre que el porten,  
dos que el defensen,  
dos que il·luminen,  
i un que li venta. 

bou Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quatre retocs tocs, 
un ventador de mosques 
i dos mirallets. 

bou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre tupa-tups,  
dos reguerrecs,  
un ventamosques  
i dos mirallets. 

bou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre tupa-tups,  
dos reguerrecs,  
un ventamosques  
i dos mirallets. 

bou Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Què és això? 
Dos mires, mires, 
dos vares, vares, 
un ventamosques 
i quatre mangales. 

bou Endevinaller Bassols, Margarida 1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Una cosa que té dos ventalls, 
dos punxons, 
dos miralls. 
quatre macetes 
i una escombra. 

bou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Unes vines-vines, bou Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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unes vanes-vanes, 
un ventall de mosques 
i quatre pampanes. 

Cançoner Perenne 

Vénen d'ací vénen d'allà 
i no es cansen de tirar. 

bou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dues punxes. 
Li punxes o et punxa. 

bou (a la 
plaça, clar) 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Vénen d'ací, vénen d'allà  
i no es cansen de tirar. 

bous Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Pelut aquí,  
pelut allà,  
i un arbre sec  
al mig s'està. 

bous i arada Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Un sac ple de brou 
que té un forat  
a cada cornerol 
i no vessa mica. 

braguer d'una 
cabra 

Endevinetes Escoles Nacionals 
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Dos torretes altes  
i dos miradors,  
un espolsa-mosques  
i un gènit furiós. 

brau Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Què t'estimes més, un moro penjat 
(un raïm) o una coca calenta? 

buina de bou8 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Primer fa sa fruita  
i llavò sa flor. 

buines d'ase Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Darrere una estepera  
menja malva, verda i seca. 

cabra Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Quin és l’animal que té 
ales i no pot volar 
i per davall terra va 

cadell 
(insecte) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                                
8 Enigmes primitius proposats als infants per ensinistrar-los en l'art enigmístic. 
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amb que sia Llucifer, 
i en encontrar-lo roté 
i es col li fa pagar? 
Per bo i per bonic em pengen,  
em veus groc quan estic bo,  
estic pres i estic alegre,  
i si em lliberten sóc mort. 

canari Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Per bo i per bonic em pengen,  
em veus groc quan estic bo,  
quan só pres estic alegre,  
i amb la llibertat sô mort. 

canari Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Per bo i per bonic em pengen,  
i em trobo bé i estic groc,  
sóc presonê i visc alegre,  
i em llibertes i sóc mort. 

canari El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc bo i per això em pengen, 
sóc groc i estic molt bo, 
estic pres i estic alegre, 
i si em lliberten sóc mort. 

canari Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dalt d'un pi hi ha un molí, 
hi ha un canyar  
hi ixen els bous a pasturar. 

cap Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dalt del pi (el tronc humà) 
n'hi ha un molí 
hi ha dues fonts (els forats de nas), 
dalt de les fonts 
hi ha dos miralls (els ulls), 
dalt dels miralls 
hi ha una placeta (el front) 
que hi corren tots els cavalls 
(paràsits). 

cap Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En un fil hi ha cent orenetes tires 
un tir i en mates tres. Quantes en 
queden? 

cap Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 
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Set pardalets en un arbre. En 
mates tres. Quants en queden? 

cap Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un camp sembrat (la testa), 
sota del camp  
una plaça (el front), 
sota la plaça  
dos mirallets (els ulls), 
sota els mirallets  
dues fonts (els forats del nas), 
i sota de les fonts 
un convent de monges blanques 
(boca i dents) 
i un frare xerraire (la llengua). 

cap Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un convent de monges blanques 
(les dents), 
al mig un frare vermell (la 
llengua), 
més amunt dues fonts (els forats 
del nas), 
més amunt dos mirallets (els ulls), 
més amunt hi ha una plaça (el cap) 
on es passegen els senyors cavallers 
(els polls). 

cap Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un forn (la boca), 
dos fumerals (els forats del nas), 
damunt els fumerals dos nius (les 
òrbites), 
dintre cada niu un ou (l'ull), 
dalt de tot hi ha un terrat (la 
testa), 
amb senyorets i senyoretes que s’hi 
passegen (els polls). 

cap Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un parc onat 
que els cavallers 
s'hi han passejat. 

cap Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Un prat nuat 
que els cavallers s’hi passegen (els 
polls). 

cap Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un caçador surt a caçar. 
Dalt d'un arbre hi ha quatre ocells. 
Engega un tret. 
En mata un. 
Quants ocells queden dalt de 
l'arbre? 

cap, perquè 
els altres 

fugen 

Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

A un cavall ben ferrat, quants claus 
se li han de posar? 

cap, perquè si 
ja està ben 

ferrat no li cal 
cap més clau 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos gossos rinyen; l'un li trenca una 
pota a l'altre i aquest li trenca una 
orella a aquell. Quin dels dos pot 
dir que ha guanyat? 

cap; els  
gossos no 

parlen 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Si dos gossos es barallen i l'un li 
trenca la pota a l'altre i aquest 
arrenca una orella a aquell, quin 
dels dos podrà dir que ha guanyat? 

cap. Els gossos 
no enraonen 

Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

¿Què és una cosa  
que corre sense cames 
i menja sense dents? 

caragol Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Abans de néixer son fill 
sa mare ja l’ha enterrat, 
quan prou dins del vas ha estat 
es deixondeix i surt viu. 

caragol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Casa amunt, casa avall.  
L'arrossega i l'arrossega  
i no la perd mai. 

caragol Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

És de gran com una nou,  
puja la muntanya  
i no té peus ni alça el vol. 

caragol Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 
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És petit com una nou,  
porta banyes i no és bou,  
no té peus, però es mou. 

caragol Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

És petit com una nou, 
no té peus i puja al mont 

caragol Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

És petit com una nou,  
no té peus i puja al mont. 

caragol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No és bou  
i porta banyes.  
No és paraigua  
i surt quan plou. 

caragol Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

No és porc i furga per terra 
no és bou i porta banyes, 
no és escarbat i s'enfila en l'aire.     

caragol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No és porc i furga per terra, 
no és bou i porta dos banyes, 
no és escarabat i s’enfila  
i camina sense cames. 

caragol El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

No és porc i furga per terra, 
no és bou i porta dos banyes, 
no és escarabat i s’enfila  
i camina sense cames. 

caragol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No té cames i camina 
carregat de dia i nit, 
no és cap bou i porta banyes 
ni és ovella ni és cabrit. 

caragol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No té cames i camina,  
carregat de dia i nit.  
No és cap bou i porta banyes,  
ni és ovella ni cabrit. 

caragol Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

No té cames i camina.  
No és bou i porta banyes,  

caragol Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 
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ni és ovella ni cabrit. 

Paret amunt amunt, 
paret avall, 
la caldereta al capdavall. 

caragol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Paret amunt,  
paret avall,  
puja un vellet  
amb el cabasset al cul. 

caragol Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què és allò que quan camina s'endú 
sa casa. 

caragol Endevinetes Escoles Nacionals 
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Qui és que té més amor a la seva 
casa que a les altres riqueses del 
món? 

caragol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quin és l’animal 
que com més corre 
més s’agafa? 

caragol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sempre va paret amunt  
amb la caldereta al cul. 

caragol El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Un animal molt moll,  
no té ossos ni té espina  
i tota la seua vida,  
ha de dur la casa al coll. 

caragol Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un cigronet  
que puja per la paret. 

caragol Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un jaiet tortet tortet,   
per davall una paret  
amb sa senaia a s'esquena. 

caragol Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Un tros de carn viva  
dins un forat. 

caragol Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Un vellet molt geperudet  
que puja costera amunt  
amb una caldera al cul. 

caragol Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una cosa que puja paret amunt  caragol Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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amb la caldereta al cul. Cançoner Perenne 

Una cosa que puja paret amunt  
amb la caldereta al cul. 

caragol Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Viu callant 
i mor cantant. 

caragol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Vols-me dir quin plat hei ha 
que tothom menja a voler 
i el se’n tornen dur tan ple 
com antes de començar? 

caragol9 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Xicotet com una nou,  
té banyes i no és bou. 

caragol Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

És petit com una nou; 
no té peus i puja al mont.   

caragol/cargol Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Ben alt i gros el voldria, 
entre cames me’l posaria; 
ben dret que anés 
mentre no es desboqués. 

cavall Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ben alt i gros el voldria,  
i a sobre jo pujaria,  
ben dret voldria que anés,  
mentre a terra no em tirés. 

cavall Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Corrillo, corrillo cent (preu del 
cavall), 
seu, seu vint (la sella), 
paraboca cinc (la brida) 
i da-li, da-li tres (fuet). 
Endevina això què és! 

cavall Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Gord el voldria, 
entre ses cames me’l posaria, 
i quant més triquitrac faria 

cavall Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

                                                
9 Es refereix a un plat de cargols, que un cop són menjats queda tan ple com abans de començar per motiu de les seves closques. 
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més gust em donaria. 

No em fico en qüestions d'honor 
ni d'armes en sé el maneig, 
mes sens jo, a n'aquest món, 
no hi haurien cavallers. 

cavall Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No em fico en qüestions d'honor 
ni d'armes en sé el maneig, 
mes sens jo en aquest món, 
no hi haurien cavallers.  

cavall El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Quan és que tenint sis cames 
només es camina amb quatre? 

cavall Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una bèstia grassa sóc,  
que serveixo pel treball,  
i, com la festa major, 
jo no deixo mai el ball. 

cavall Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Una bèstia grossa sóc,  
que serveix per al treball,  
i com la festa major,  
jo no deixo mai el ball. 

cavall Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Una cosa que se posa entre ses 
cames 
i quant més triquitrac fa més gust 
dóna. 

cavall Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Com un arbre rabent,  
arrelat dins el vent.  
Pere Quart 

cérvol10 Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Sempre canta 
i de cantar es rebenta. 

cigala Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No he descobert les Amèriques  
i com son autor em tracten;  
i puc travessar l'Atlàntic  

colom Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

                                                
10 No és una endevinalla popular, pertany al llibre Bestiari, de Pere Quart.  
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sense haver d'embarcar-me. 

Don Dorondon s'està al terrat 
amb tres-cents homes al costat: 
tots van pel mateix camí, 
menys ell, que no els pot seguir. 

colom (i el 
colomista 

quan els fa 
volar) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Neixo al bosc i a la masia,  
puc dir que vell no em faig gaire, 
amb el meu cos mercadegen,  
i la pell va a cal drapaire.   

conill Una capseta blanca 
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat, 
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Neixo al bosc i a la masia,  
puc dir que vell no em faig gaire,  
amb el meu cos mercadegen,  
i la pell va a cal drapaire. 

conill Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956  Edicions "ELER" Barcelona 

No és sant ni dimoni, 
i passa els martiris  
de Sant Bartomeu i de sant 
Llorenç. 

conill11 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No sóc sant ni sóc dimoni, 
i comença amb Q el nom meu, 
i em fan sofrir aquells martiris  
que sofrí Sant Bartomeu. 

conill El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc un pare de família  
amb un reguitzell de fills.  
Mes orelles són ben llargues  
i mon cor dels més senzills.  
Josep Carner 

conill12 Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

S'animal més groller del món, 
i diu lo més guapo  
que hi ha dins el món. 

corb13 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quin és l'animal que ve corc Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 

                                                
11 Sant Bartomeu fou despellat i sant Llorenç rostit. 
12 No és una endevinalla popular, pertany al llibre Bestiari, de Josep Carner. 
13 Segons les orelles del poble aquest ocell en cantar diu O!! 
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en el món menjant, menjant, 
quan neix ja és partit volant 
i no pèl ni plomes té? 

Cançoner Perenne 

Tu que ets tan destre, digues 
quina cosa serà aqueixa 
que abans de sa mare néixer 
es seu fiet ja la deixa 
per por de romandre pres. 

corc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tu que saps tant de llatí 
i també saps de moral, 
quin animal m'has de dir 
que per entrar al corral 
no necessita portal 
i per a sortir-ne sí? 

corc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Em compren sense voler, 
me mengen sense saber; 
vejam si endevinareu 
tal cosa el que pot ser. 

corc de fava Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Germanets, anem, anem, 
que mu mare ja vol néixer; 
ella se posarà a créixer 
i noltros mos morirem. 

corc de fava Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tu que n'ets docte, digues 
quina cosa és aqueixa 
antes de sa mare néixer 
son fill se'n va, i la deixa 
per no romandre-hi sorprès? 

corc de fava14 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quan és mort no diu res,  
i mort i amb la carn podrida  
llavors crida. 

corn El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Quan és viu no diu res, 
i quan és mort 

corn Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                                
14 Hi ha un concepte sobrerament equívoc, puix que suposa que la fava és la mare del corc. 
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amb la carn podrida  
aleshores crida. 
Què és s'animal ausent  
que està a's fondo de la mar, 
que en voler-lo fer parlar 
p'es cul se li dóna vent? 

corn Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què és una cosa 
que per fer-la parlar 
se li ha de bufar es cul? 

corn Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què és una cosa   
que quan és viu no sap cridar 
i quan és mort crida molt fort? 

corn Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Tu que ets un home entès 
i de savi passes de mida, 
què va que no saps quin és 
l'animal que essent mort crida, 
i quan és viu no diu res? 

corn Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Pelut (lloca) jeu damunt pelat 
(l'ou) 
i pelat (ou) sota pelut (la lloca), 
i el pelut (la lloca) no es mourà, 
fins tornar al pelat (l'ou) pelut 
(pollet). 

covada Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En què s'assemblen un gall i una 
muntanya. 

cresta Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Ma tomba fou mon bressol, 
vaig treballar amb excés; 
se n'han gaudit els demés, 
i, vivint sol, he mort sol. 

cuc de seda Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quin és l'animal 
que fa roba que tothom la porta; 
quan neix, sa mare ja és morta, 
vuit o nou mesos ja hi ha? 

cuc de seda Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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A la nit em faig la llum  
per trobar-me el menjar,  
i jo mateixa il·lumino  
els que em volen agafar. 

cuca de llum Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

A la nit em faig la llum  
per trobar-me el menjar,  
i jo mateixa il·lumino  
els qui em volen agafar. 

cuca de llum Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Estudiant que estudies filosofia, 
quin és l¡ocell que pon i no cria? 

cucut Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un motllo rodó 
que fa les peces cantelludes. 

cul15 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Llegit pel dret, 
és el nom d'un peixó, 
llegit del revés, 
és una condició. 

delfí Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Com podria jo evitar 
que els molestosos mosquits 
em piquessin a les nits? 

dormint de dia Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Penjoll, penjava,  
pelut aguaitava,  
penjoll caigué,  
pelut corregué. 

el gat es fa  
amb un rastre  
de botifarres 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Pelat penjava,  
pelut passava,  
pelat caigué,  
pelut se l'endugué. 

el gat es fa  
amb un xoriço 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

De la parella de coloms que tenia 
Noè dintre l'arca, quin va enviar a 
veure si ja hi havia terra seca, el 
mascle o la femella? 

el mascle, 
perquè la 
femella no 

hauria pogut 
passar vint-i-

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                                
15 El cul dels ases i cavalls; i les peces, els fems. 
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dos dies amb 
la boca 

tancada i 
sense piular o 

parlar 
Quina és la bèstia que té els peus 
al cap? 

el poll, que té 
les seves 

cames i peus 
damunt el cap 

de l'home 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui és el qui encarrega dos parells 
de sabates alhora? 

el qui porta un 
animal de peu 
rodó a ferrar 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Diga'm, gran savi d'Atenes,  
quina és la ela més gran  
de totes les eles. 

elefant Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Diga'm, savi d'Atenes,  
quina és la L més gran  
entre totes les eles? 

elefant Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

En què s'assemblen el rei i un porc? en que els 
afaiten 

després de 
morts 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En què s'assembla una bugadera a 
un mosquit? 

en que pica Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

En què li sembla el Rei al porc? en que també  
l'afaiten 

després de 
mort 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

En què s'assemblen un gall amb una 
muntanya? 

en que tenen 
cresta 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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En què s'assemblen una muntanya i 
un gall? 

en que tenen 
cresta 

Enigmística popular 
Endevinalles i altres 
jocs d'esperit 

Serra i Boldú, Valeri 1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements 
indispensables 

Políglota Barcelona 

En què s'assemblen una bugadera i 
un mosquit? 

en que tots 
dos piquen 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És redó com una pilota  
i té sa jaca forta. 

eriçó Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què és allò  
que té cames i camina  
i pica com una esparreguera? 

eriçó Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Un jaiet arrufadet,  
per davall una paret,  
tot ple de punxes de cap.  
Enc que li dàsseu tot el món,  
no vo'n donaria cap. 

eriçó Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

En venir es fort de s'estiu  
es molí va a vela plena  
i ell amb so sac a s'esquena,  
i davall terra fa niu. 

escarabat Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Endevina endevinalla, 
endevina aquest ocell 
que duu capulla de frare. 

escarabat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Me daríeu gran conhort 
si em volguéssiu explicar 
quin és l'animal que hi ha 
que en tocar-lo ja fa es mort? 

escarabat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quin és l'animal 
que furga i no és porcell, 
vola i no és ocell, 
bela i no és vedell? 

escarabat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un animal negre escarabat Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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que no és ase ni somera; 
quan va carregat 
va de cul enrera. 

Cançoner Perenne 

Una cosa negreta, negreta, 
té quatre potes  
com una banqueta. 

escarabat16 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Va vestit com un senyor, 
porta botes i no fa remor. 

escarabat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Va vestit com un senyor,  
porta botes i no fa remor. 

escarabat Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Vesteixo de dol,  
pertot arreu entro,  
i encar que em faig franc  
és car el meu nom.  
No plasc a les dones,  
sempre haig de fugir,  
puix a cops d'escombra,  
jo he de morir. 

escarabat17 Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Per allí baixa un senyor  
a cavall en la vitraca,  
que no és or ni és plata  
ni cosa de gran valor. 

escarabat de  
rutla 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què és allò que tot el camí diu set, 
set, set i quan és a la font no beu? 

esquella18 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Va al prat i no menja,  
va al riu i no beu,  
i sempre du la boca oberta. 

esquellot Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Ocell com só tan corredor,  estruç19 Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de Salvatella Barcelona 

                                                
16 En aquest cas el poble, d'agut instint observador, no s'acredita en aquest sentit, puix que l'escarabat com a bon insecte té sis potes, condició precisa i absolutament 
indispensable en aquest ordre d'animals. 
17 Atenció: és car el meu nom. 
18 El so de l'esquella és interpretat per la paraula set. 
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mai no m'atrapa cap minyó.  
Josep Carner 

tot 

A mi les bèsties em llencen 
i em recullen les persones, 
i, finalment, per les plantes 
sóc una cosa molt bona. 

fems Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Llegit del dret 
el nom d'un homenet, 
llegit del revés 
el nom d'un peix 

Fidel Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Penjaroi penjava, pelut el mirava; 
penjarol caigué, pelut el tengué. 

figa i un ca Endevinetes Escoles Nacionals 
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Blanc de naixement,  
negre de color,  
coll de carabassa,  
morro de furó. 

formiga Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

És animal molt valent;  
vola, camina i caça,  
té coll de carabassa  
i la llengua de serpent. 

formiga Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Se'n va a la muntanya  
i, quan torna, porta companya. 

formiga Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Se'n va sola a la muntanya  
i quan torna du companya. 

formiga Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Cent dames per un camí  
i no fan pols ni remolí. 

formigues Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Coll de carabassa, 
boca de serpent, 
qui no ho endevina 
no té enteniment. 

formigues Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                                                                                                                                                                                                                                      
19 No és una endevinalla popular, pertany al llibre Bestiari de Josep Carner. 
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Més de cent per un camí,  
no fan pols ni remolí. 

formigues Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Més de cent per un camí,  
no fan pols ni remolí. 

formigues Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Molta gent per un camí  
i no fan pols ni remolí. 

formigues Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Se'n va sol a la muntanya 
i quan torna duu companya. 

formigues Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tres que en van,  
tres que en vénen, 
tres que a la plaça s'entenen, 
tres que en pesquen 
tres que en bresquen, 
tres que en pouen l’aigua fresca.  

formigues20 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una colla de senyors 
que tots tenen el cul gros 
i tots seuen en un tros. 

formigues Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una filera de puntets  
corren carregats  
cap als forats. 

formigues Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Du el vestit apedaçat, 
és de carn la seva barba,  
camina molt presumit  
i d'os és la seva cara. 

gall El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Duu el vestit apedaçat, 
és de carn la seva barba,  
camina molt presumit  
i d'os és la seva cara. 

gall Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Genolls enrera,  
cuixes avant,  

gall Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

                                                
20 Aquesta endevinalla, que ja hem vist aplicada a altres solucions, enclou la idea de la multitud i de la varietat dintre la multitud. 
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boca de banya,  
barba de carn. 
Genolls enrera,  
cuixeta avant,  
boca de banya,  
barba de carn. 

gall Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Jo sóc l'amo i mane ací.  
Porte gorreta color robí,  
i els xiquets bonics,  
els desperte així:  
Quiquiriquií! 

gall Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

No sóc rei i duc corona,  
i, a cavall, no he cavalcat,  
però, de nit i de dia,  
puc gastar la fantasia  
de dur els esperons posats. 

gall Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell, 
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

No sóc rei i duc corona,  
no he colcat mai a cavall,  
però en sa nit i de dia  
duc els esperons posats. 

gall Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No sóc rei i duc corona;  
mai a cavall he anat  
però duc els esperons posats. 

gall Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Quin és l'animal que bat  
i porta la serra al cap? 

gall Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quin és l'animal tibat  
que porta una serra al cap? 

gall Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Sens ésser cap rei 
porta corona 
i el veureu content 
quan surt l'aurora. 

gall Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Un senyor que ve a la porta,  gall Endevinetes Escoles Nacionals  1985 Col·lecció "Nit Institut d'Estudis Eivissa 
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una gran rosa que porta,  
no és rosa ni res estrany.  
No me l'endevines enguany. 

de Sant Josep de Sant Joan" Eivissencs 

Els seus fills són grocs,  
tots en camisa blanca,  
i, cada volta que en té un,  
desgavella la casa. 

gallina Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Endevina endevinalla,  
quin ocell pon a la palla? 

gallina Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Endevina endevinalla,  
quin animal pon en  la palla?  
-La gallina.  
-Merda per a qui ho endevina. 

gallina Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Endevina endevinalla: quin ocell 
pon a la palla? 

gallina Una capseta blanca 
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat, 
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Endevina, endevinalla:  
Quin ocell pon a la palla? 

gallina El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Endevina, endevinalla:  
quin ocell pon a la palla? 

gallina Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Poc més alteta d'un pam  
porta una rosa, cofoia;  
però no és rosa ni ram,  
això que porta la noia. 

gallina Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quin és l'ocell que pon a la palla? 
Calla bèstia que ja ho sabia. 

gallina Enigmística popular  
Endevinalles i altres 
jocs d'esperit 

Serra i Boldú, Valeri 1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements 
indispensables 

Políglota Barcelona 

Quin és l'ocell que pon en palla i 
quan s'alça deixa un ou? 

gallina Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quina és aquella bèstia 
que beu i no orina? 

gallina Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Tres amics varen anar a fer un 
dinar a fora i es van menjar una 
portadora d'ous i en tot això no n'hi 
hagués cap que estigués malalt. 

gallina Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una senyora està a la porta 
amb una rosa que porta; 
no és rosa ni és ram, 
no ho endevines d'un any. 

gallina Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Puc ser blanca com la neu  
i negra com el carbó  
procura, si em tens prop teu,  
de que no t'amagui l'ou. 

garsa Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà, 
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Puc ser blanca com la neu  
i negra com el carbó  
procura, si em tens prop teu,  
amagar el que sigui d'or. 

garsa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Camino com un lladret  
i proclamo ma riquesa;  
sóc molt amic del vailet  
però més de la mestressa. 

gat Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Camino com un lladret  
i proclamo ma riquesa;  
sóc molt amic dels vailets,  
però més de les mestresses. 

gat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Camino com un lladret  
i proclamo ma riquesa;  
sóc molt amic dels vailets,  
però més de les mestresses. 

gat Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Dos miralls, 
dos ventalls, 
quatre macetes 
i una escombra. 

gat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Du bigot,  
mira a terra  

gat Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 
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i no va a la guerra. 

En pengim-penjoi penjava, 
i el pelut se la mirava, 
el pengim-penjoi és caigut 
i el pelut se l'ha hagut. 

gat21 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és això 
que si passa el cap 
hi pot passar tot el cos? 

gat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és una cosa  
que de dia té es uis casi tancats  
i de nits els obri bé?  

gat Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Quin és el primer que va passar pel 
Pont del Diable? 

gat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc les potes que té un gosi els 
bigotis dels senyors. 

gat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Vaig vestit sempre a tota hora  
amb un ric abric de pell,  
rossa o negra, grisa o blanca;  
visc al corral i al castell.  
Porto cua i duc bigoti,  
i perquè m'endevineu  
diré a qui m'escolta,  
que tot és meu. 

gat Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Vaig vestit sempre a tothora  
amb un ric abric de pell,  
rossa o negra, grisa o blanca;  
visc al corral i al castell.  
Porto cua i duc bigoti,  
i perquè m'endevineu  
us diré que al qui m'escolta,  
li dic jo que tot és meu. 

gat Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà, 
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

                                                
21 El pengim-penjoi es refereix a una llonganissa, i el pelut el gat. Amb propietat es dóna a aquesta endevinalla una altra solució, que és, com ja hem dit al lloc corresponent, 
la del porc i la gla. 
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Al rebost el lladre està robant,  
el mosso d'esquadra l'està mirant.  
Si no hagués estat pel foradet  
ja no fóra al món el pobre lladret. 

gat i ratolí Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Cap pinta no m'ha tocat,  
però cada dia em pentino,  
i això que no sóc cap gat. 

gata Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Duc bigoti com els gats,  
com al gat em cobreix pell,  
com el gat sé de miolar…  
Per qui sóc endevinar  
no es necessita cervell. 

gata Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quin animalet,  
que té orelles, ulls i nas,  
arrapa i maula com un gat,  
però no és gat? 

gata Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Quin és l'animal que sense ésser un 
gat s'assembla més a un gat assegut 
a una finestra? 

gata Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sempre net i pentinat  
i cap pinta m'ha tocat,  
i això que no sóc cap gat. 

gata Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sempre net i pentinat  
i cap pinta no m'ha tocat,  
i això que no sóc cap gat. 

gata Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Té ulls de gat,  
orelles de gat,  
cua de gat…,  
i no és gat. 

gata Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tens el cap petit  
perquè la distància  
te l'ha empetitit.  

girafa22 Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

                                                
22 No és una endevinalla popular, pertany al llibre Bestiari, de Pere Quart. 
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Pere Quart 

Quatre són que fan el llit 
i un s'hi colga tot seguit. 

gos Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui és el qui roda l'ast 
i no en tast? 

gos23 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui hi ha? gos de 
l'hortolà 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres 
jocs d'esperit 

Serra i Boldú, Valeri 1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements 
indispensables 

Políglota Barcelona 

Tinc els ulls de gos i de gos orelles, 
les potes de gos i de gos l'esquena. 
Camino com ells, com ells fujo 
sempre quan veig els del llaç que 
cap a mi vénen. I malgrat tot et 
dicque gos no sóc. 

gossa Una capseta blanca 
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat, 
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Tinc ulls de gos  
i de gos les orelles  
les potes de gos  
i de gos l'esquena.  
I, malgrat tot,  
t'haig de dir  
que gos no sóc. 

gossa Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Tinc ulls de gos  
i de gos són les orelles,  
les potes, l'esquena i el tos,  
però així i tot haig de dir que no 
sóc gos. 

gossa Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

                                                
23 Té el seu origen en un proverbi que diu:  
               El que roda l'ast 
               és el qui no en tast. 
usat per a significar que el qui més esforç fa per una cosa és el qui no en pot obtenir profit. Tenen el seu origen, proverbi i endevinalla, en l'antic costum de fer rodar l'ast 
de coure els pollastres a un menut gos, posat dindre una gàbia cilíndrica deta de llistons de fusta travessers, dintre la qual trescava la pobra bèstia per veure si podia 
fugir, i així feia rodar la gàbia, fixada a l'eix de l'ast, que giravoltava contíniament, mentre es coïa el pollastre. 
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Hi havia quatre d'allòs (gossos) 
grossos com quatre d'aixòs (lleons), 
jo amb ells i ells amb jo (es van 
barallar), 
i si no hagués estat pel d'aixòs (el 
bastó) 
m'haurien ben d'allòs (fet malbé). 

gossos, lleons, 
es van 

barallar, 
bastó, fet 

malbé 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De petita duia una gran cua,  
de gran vaig quedar escuat,  
a les nits, si fa bona lluna,  
li canto tot fent rac, rac! 

granota Una capseta blanca 
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat, 
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

De petita duia una gran cua,  
de gran vaig quedar escuat,  
a les nits, si fa bona lluna,  
li canto tot fent rac, rac! 

granota Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Encara que no sóc peix,  
dins de l'aigua sempre estic,  
i cantant estic contenta  
així que arriba la nit. 

granota Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Encara que no sóc peix,  
dins l'aigua visc,  
i cantant estic cotenta  
només arriba la nit. 

granota Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

No m'agrada gens el cine, 
ni llegir llibres m'agrada;  
canto sense ser cap tiple  
i volo sens tenir ales. 

granota Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No m'agrada gens el vi 
ni llegir llibres m'agrada;  
canto sense tenir to  
i volo senes tenir ales. 

granota Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Visc dintre i fora de l'aigua,  
tinc un gra que no em fa mal,  
formo també el nom d'un home  

granota El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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i sô un petit animal. 

És petit, petit,  
no té cap moneda  
i diu que és ric, ric. 

grill Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

No sóc ocell i volo amb ales,  
duc capa i no sóc persona, 
canto sense tenir veu  
no sóc rei i duc corona. 

grill Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc negre i no sóc carbó,  
passo les nits tocant l'arpa;  
duc corona i no sóc rei  
i el riu travesso sens barca. 

grill Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà, 
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc negre i no sóc carbó,  
passo les nits tocant l'arpa,  
duc corona i no sóc rei  
i travesso el riu sens barca. 

grill Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc ales i no sóc au;  
duc capa i no sóc persona, 
canto sense tenir veu;  
no sóc rei i duc corona. 

grill Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Vaig vestit de negre,  
surto a la nit,  
em persegueixen  
grans i petits,  
i encara que els conto  
que sóc molt ric,  
ells m'empresonen  
sense fer-me cas. 
Llavors jo, canta que cantaràs! 

grill Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Tots portem el mateix nom,  
mes la mare és diferenta;  
n'hi ha de negres i que canten,  
n'hi ha de vermells… i de cebes. 

grills El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

El dos peus (l'home) home, peu de Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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es menja un peu (un peu de porc), 
va el quatre peus (el gat) 
i li roba el peu (el peu de porc que 
es menjava), 
va els dos peus (l'home), 
agafa el trespeus (del foc) 
i el tira al quatre peus (el gat), 
i el quatre peus (el gat) 
brinca per la finestra. 

porc, gat, foc Cançoner Perenne 

Dos peus (l'home) 
damunt tres peus (el trespeus del 
foc) 
estaven menjant-se un peu (un peu 
de porc), 
passa el quatre peus (el gat) 
i li pren el peu (el peu de porc), 
s'alça el dos peus (l'home) 
i li tira el trespeus (del foc), 
mata el quatre peus (el gat) 
i li pren el peu (peu de porc), 
i tira per la finestra 
el quatre peus mort (el gat). 

home, 
trespeus del 
foc, peu de 
porc, gat,  

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quantes voltes pega un gos abans 
de gitar-se en terra? 

les que li dona 
la gana 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Quantes voltes dóna un gos abans 
d'ajeure's 

les que vol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En el camp ha estat criat,  
és verdós com l'esperança,  
dels homes és un amic  
i a les dones les espanta. 

llangardaix Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

En el camp ha estat criat,  
és verdós com l'esperança,  
dels homes és un amic  
i, les dones, les empaita. 

llangardaix Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Quin és l'animal 
que com més madur és 
més verd és? 

llangardaix Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc un animal com tu,  
pots comprendre, bon lector.  
Com més madur em vaig fent,  
més verd sóc. 

llangardaix El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una cosa que una bèstia 
se l'ha passada per la boca, 
l'ha babejada, l'ha mossegada 
i després l'home se l'ha menjada. 

llengua24 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Veureu primer l'animal  
com se'l passa per la boca,  
l'ensaliva i el babeja  
i després se'l menja l'home. 

llengua de 
vedella 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Jo, o ell,  
dit al revés,  
t'acabo de dir,  
qui és? 

lleó Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Jo, o ell, dit al revés,  
t'acabo de dir qui és. 

lleó Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc rei que només sua  
d'aquella amagada por  
de trepitjar-se la cua.  
Josep Carner 

lleó25 Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Quan és l'animal de Galatzó 
que no té ossos ni espina 
i fora cames camina 
i en sa nit no té passió? 

llimac Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Pelut es posa  
damunt blanc pelat;  

lloca El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

                                                
24 Es refereix a la llengua de vedella. 
25 No és una endevinalla popular, pertany al llibre Bestiari, de Josep Carner. 
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pelut no es lleva  
que pelat, pelut no sia tornat. 
Pelut es posa damunt blanc pelat.  
Pelut no s'ho deixa que pelat,  
pelut no s'haja tornat. 

lloca i els 
pollets 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Sóc l'enemic del pastor  
i li robo el bo i millor. 

llop Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Llegit pel detràs  
és un animalàs, 
llegit pel dretés  
un animalet. 

llop / poll26 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tant al dret com a la inversa  
nom de bèstia pots trobar-me;  
al dret animal feréstec;  
al revés solc dar frisança.  
Si vols trobar-ho, amb tres lletres  
en tens prou per encertar-me. 

llop / poll Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc animal, de manera  
que mirat per un cantó,  
resulto una bèstia fera,  
però llegit pel darrera  
sóc animal petitó. 

llop-poll Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Jamai he pogut pecar 
i convers molt encertat, 
de ferros estic tancat, 
i som tan desgraciat, 
que en el cel no puc entrar. 

lloro Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Parlo i no tinc pensament,  
ploro sens tenir sentit,  
menteixo sense intenció,  
i sense cap solta, ric. 

lloro Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

                                                
26 El terme llop, que llegit al contrari diu poll. 
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La mare brama contínuament,  
i els fills són muts de naixement 
(els peixos). 

mar  Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No fa fulla ni fa flor 
i el seu fruit és molt bo (el peix). 

mar Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta   

La mare brama contínuament,  
i els fills són muts de naixement. 

mar i els 
peixos 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Endevinalla nova: 
la pell dins i el moll fora. 

morella27 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Naix fora, es fica a casa i menja a 
taula. 

mosca Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell, 
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Neix a fora  
es fica a casa  
i menja amb la gent a taula. 

mosca El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Neix a fora,  
es fica a casa  
i menja amb la gent a la taula. 

mosca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Neix a fora,  
es fica a casa  
i menja amb la gent a la taula. 

mosca Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Què és allò que neix a fora,  
sens permís entre a casa  
i sens dir-li: -Si és servida-  
s'asseu a la teva taula? 

mosca Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Què és allò que neix a fora,  
sens permís entre a casa  
i sens dir-li si és servida  
s'asseu a la teva taula? 

mosca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa 
que pertot se posa 

mosca28 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                                
27 Segurament es refereix al pedrer, el tercer estómac dels ocells i on fan la darrera digestió. La nota és meva. 
28 També es diu de la neu. 
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i a la mar no gosa. 

Un mosso petitó 
que no guanya lloguer 
i arraplega els bous 
com cap més mosso ho sap fer. 

mosca d'ase29 
(cantàrida) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc un monstre sanguinari;  
absorvir sang és ma vida;  
mon plaer tenir tenyida  
l'eina sempre de vermell.  
I al mirar l'estrafolari  
amb la cara ben florida,  
vaig cantant la melodia  
tot fugint de vora d'ell. 

mosquit Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà, 
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Volant i saltant alhora  
ve el de les potes pelades,  
cantant cançons de sa terra  
i el reben a plantofades. 

mosquit Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Voltant i saltant alhora  
ve el de les potes pelades  
cantant cançons de sa terra,  
i el reben a plantofades. 

mosquit Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

A un cavall ben ferrat, quants claus 
se li han de clavar per a ferrar-lo 
bé? 

no cap, perquè 
ja està ben 

ferrat 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Amb dos lletres sóc formada  
i nedo perfectament;  
a quantes coses tu diguis  
jo et contesto que no et crec. 

oca El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Essent bèstia, et dic sempre  
que no crec res del que dius.  

oca Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

                                                
29 Mosca de la família dels hipobòscids (Hippobosca equina). 
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Volo, nedo i sóc dos lletres,  
m'endevines, miranius?… 
Una casa amb quatre cantons 
i dintre un fraret 
cantant cançons. 

ocell 
(engabiat) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quant més de nits es fa més hi veu. olibassa Endevinetes Escoles Nacionals 
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Primer de tot, què fa un gall quan 
li toca el sol? 

ombra Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva. 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

A molts vesteix i no és sastre,  
i alimenta a molts també.  
I, encara que algú el maltracte,  
no en diu mal, sempre diu bé. 

ovella Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

De graïnes i de bruies, 
en trec un suc molt golós, 
i de ses despuies 
se'n vesten reis i senyors. 

ovella Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Et done llet i llana  
i per parlar dic beee.  
Si no saps el meu nom,  
jo mai no te'l diré. 

ovella Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

- Bon dia, Madona (pagesa muntada 
en un ase o cavall), 
amb allò que li penja (l'espasa). 
- El que em penja 
és el que em defensa; 
em voldríeu donar llicència 
per tocar-vos el pelut (l'ase o el 
cavall) 
d'entremig de les cames? 
- Veniu, acosteu-vos. 

pagesa 
muntada en un 
ase o cavall, 
espasa, ase o 

cavall 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Entre herbes vaig ser criada, 
i com vull tant a la llum, 
sempre d'ella muir cremada. 

papallona Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

M'arrossego com un cuc  
fins que em fico dins un sac;  
quan el sac em ve petit,  
cap enlaire i s'ha acabat. 

papallona Una capseta blanca 
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat, 
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

M'arrossego com un cuc,  
fins que em fico dins d'un sac;  
quan el sac em ve petit,  
cap enlaire i s'ha acabat. 

papallona Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Animal de mala casta, 
que menja i no paeix; 
de tnt que s'enrodoneix 
neix femella i se mor mascle. 

paparra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és això? 
Puja paret amunt 
amb la tisoreta al cul. 

paporella Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En té l'home i el gos  
i també la ràdio  
més d'un i més de dos  
si no vigiles gaire. 

paràsits Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quin és el moixó 
que neix a Catalunya, 
menja a Catalunya, 
vola a Catalunya, 
mor a Catalunya 
i no camina a Catalunya? 

pardal30 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Benvingut, senyor, 
amb el seu pelindengui; 
ben arribat, senyor, 

pastor, ramat, 
rostoll31 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                                
30 Cal advertir que el pardal no camina, sinó que peona. 
31 Un pastor demana posar el ramat en un rostoll. 
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amb això que li penja. 
- Vol deixar entrar el meu pelut 
al seu esgarapat? 
Pot entrar, que prou esgarrapat 
està. 
Déu la guard, Madama Tirapeu 
(pastora que fila). 
- Déu el guard, senyor, amb allò 
que li penja (cavaller amb la seva 
espasa). 
- Voldríeu deixar entrar el meu 
pelut (cavall) 
en el vostre defendut? (camp) 

pastora que 
fila, cavaller 
amb la seva 

espasa, 
cavall, camp 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Jo em passejo amunt i avall de 
casa meva (mar) 
i em vénen a agafar (amb la xarxa), 
la casa (l'aigua) salta per la finestra 
(les malles) 
i jo quedo pres. 

peix Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Per què les gallines travessen les 
carreteres davant els cotxes? 

per passar a  
l'altra banda 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Per diumenge et convido,  
et dic el que menjaràs  
i no ho endevinaràs. 

perdiu Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Per diumenge et convido,  
et dic el que menjaràs  
i no ho endevinaràs. 

perdiu Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Per diumenge et convido,  
et dic el que menjaràs  
i no ho endevinaràs. 

perdiu Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Per què els gossos van sempre al 
davant dels seus amos? 

perquè els 
seus amos van 

sempre al 
darrera 

Enigmística popular 
Endevinalles i altres 
jocs d'esperit 

Serra i Boldú, Valeri 1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements 

Políglota Barcelona 
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indispensables 

Per què entren els gossos en les 
esglésies? 

perquè la 
porta està 

oberta 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Per què entren els gossos a les 
esglésies? 

perquè troben 
les portes 
obertes 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Per què, dalt els penells dels 
campanars, s'hi posa un gall i no 
una gallina? 

perquè, si fos 
una gallina, en 

pondre 
caurien els ous 

a terra 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Don Porroi va anar a caçar, 
trenta bèsties va matar, 
totes al camp les va deixar 
i a casa se'n va portar 
les que no va veure ni trobar. 

poll32 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

L'amo se'n va a caçar; 
la caça que agafarà, no la durà, 
durà la caça que no agafarà. 

poll Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Llegit pel dret 
és un animalet, 
llegit pel detràs, 
és un animalàs. 

poll Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No en vol, 
en té 
i en busca. 

poll33 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quin animalet, al cap, les potes té? poll Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

                                                
32 El figurat personatge va anar-se a matar els polls; deixà els morts i s'emportà els que no va trobar, que són els que no pogué matar. 
33 També es diu de la puça i del ratolí. 
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Quin és l'animal que té sempre els 
peus al cap? 

poll Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Un animal  
blanc com un nap 
que sempre té 
les potes al cap. 

poll Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un animal que té els peus al cap. poll Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un animal que camina  
amb ses potes dalt es cap. 

poll (poi) Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Si es mira per l'indret, 
és un animalet, 
si es mira pel detràs 
és un gran animalàs. 

poll / llop Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Tu que bé saps de llatí 
i també saps de moral, 
quin animal m'has de dir 
que per a entrar al corral 
no necessita portal 
i per a sortir sí? 

pollet Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa que no té carn ni greix  
i piula quan neix. 

pollet Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Te la dic molt aviat,  
a veure si l'endevines:  
Què és que va encaputxat  
i amb més de cent peus camina? 

polp Endevinetes Escoles Nacionals 
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Si acàs a mi vols trobar-me,  
cerca'm al mar i enlloc més,  
que sóc sempre peix, encara  
que em llegeixis al revés. 

pop Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Dormis dormis qui dormia (el porc) porc Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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venus venus qui hi venia (el porc) 
si facau no hagués caigut 
dormis dormis dormiria. 

Cançoner Perenne 

El pengim-penjoi penjava 
i el pelut se la mirava, 
pengim-penjoi és caigut 
i el peut ja l'ha hagut. 

porc34 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Estic gord i ple de greix,  
cada dia piquen sal, 
i tenc sa sentència feta  
que he de morir per Nadal. 

porc Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Pínjolo-pínjolo està pinjolant, 
Pampelut l'està esperant, 
Pínjolo-pínjolo ha caigut, 
Pampelut se l'ha endut. 

porc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tot el dia fa tortells i en arribar al 
vespre no en té cap. 

porc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un bon mosso gras, cepat, 
que es passeja pels carrers, 
de música acompanyat, 
i tothom mostra interès 
d'arribar a veure'l penjat. 

porc35 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre debanadores 
van per un camí 
i per més que corren 
no es poden aconseguir. 

pota (de 
qualsevol 
animal)36 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre devanadores  
van per un camí  

potes del 
cavall 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

                                                
34 El Pengim-penjoi es refereix a la gla, i el pelut al porc. També es diu la mateixa endevinalla donant-se com a solució el gat i la llonganissa que roba. Sembla que 
l'endevinalla pròpia és la referent a la gla i al porc i la del gat una extensió. 
35 Al·ludeix l'antic costum de rifar un porc anualment, el qual era passejat pels carrers com a reclam de la rifa, acompanyat d'una música de sac de gemecs. 
36 Aquesta mateixa idea es proposa en l'endevinalla de les debanadores; però, per distingir-la d'aquella, en lloc d'ésser els protagonistes quatre estudiants, soldats o altres 
personatges, en la present ja se citen com a tals quatre debanadores perquè es comprengui que la solució ha d'ésser una altra que les debanadores. 
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i no es poden assolir. 

Estudiant que estudies 
sàvia doctrina, 
quin és l'animal 
que beu i no orina? 

puça37 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

La dona, quan la té,  
la cerca amb dolç amor;  
si la dona no la té,  
ni la cerca ni l vol. 

puça Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No en vol, 
en té 
i en busca. 

puça38 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Pica, no vola  
i deixa les xiques  
en camisola. 

puça Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Quan la tinc,  
la busque.  
Quan no la tinc,  
ni la vull ni la busque. 

puça Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Quina és aquella bèstia  
que beu i no orina? 

puça Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Quina és la bèstia, quina,  
que beu i no orina? 

puça El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Un animal petitó 
que no té ossos ni espines, 
i a les fosques endevines 
allà on té sa passió 

puça Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una bèstia que corre per la cambra 
i agafa madama per la gamba. 

puça Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa petiteta puça Cinc-centes Castellví Cerdà, 1956   Edicions "ELER" Barcelona 

                                                
37 La mateixa endevinalla també es diu de la gallina 
38 També es diu del poll i de la rata. 
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que salta molt lleugereta, 
s'abeura del millor licor 
i deixa pintada una flor. 

endevinalles Joan 

Una cosa petiteta  
que salta com una cabreta,  
beu del millor licor  
i deixa pintada una flor. 

puça Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa petiteta  
que salta com una cabreta,  
beu del millor licor  
i deixa pintada una floreta. 

puça Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Una cosa petiteta  
que salta com una cabreta,  
beu del millor licor  
i deixa pintada una flor. 

puça Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Una cosa petiteta  
que salta com una llebreta,  
beu del millor licor  
i deixa pintada una flor. 

puça El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una cosa xicoteta  
que bota com una cabreta,  
beu sempre el millor  
i hi deixa una faveta. 

puça Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una senyora s'està al balcó, 
salta que salta i no fa remor. 

puça Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Endevina, endevinadera, 
a veure quin és s'ocell 
que no jeu a palla 
ni n'és de nirvi, 
ni n'és de pell; 
endevina aquest ocell 

puput39 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                                
39 Hi ha una endevinalla del mateix ordre que la present, a la qual es dóna com a solució la tortuga, i sembla potser ésser més adequada que la dita. La present, és una 
confusió? 
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que duu capella de frare. 

Estudiant que estudies filosofia,  
quin és l'ocell que té fills i no cria? 

puput El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Quatre gats dins una sala, cada gat 
en mira tres. Quanta gateria és? 

quatre gats Endevinetes Escoles Nacionals 
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què es necessita per matar una 
gallina? 

que estigui 
viva 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què es necessita per a matar una 
gallina? 

que sigui viva Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Què es necessita per a matar una 
gallina? 

que sigui viva Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Passa tu, que llana tens.  
Passa tu, que també en tens.  
Passa tu, que llana portes.  
Passa tu, que també en portes. 

ramat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Passa tu, que llana tens.  
Passa tu, que també en tens.  
Passa tu, que llana portes.  
Passa tu, que també en portes. 

ramat de bens Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Què serà,  
què no serà,  
que en la ratera caurà. 

rata Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tu que et fas de tan sabut  
i fa temps que vas a escola,  
m'has de dir quin pardal és  
que té mamelles i vola. 

rata-pinyada Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Tu que et fas de tan sabut  
que ja passes de sa mida,  
quin és es pardal que vola  

rata-pinyada Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 
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i té mamelles i cria? 

Estudiant que estudies filosofia,  
quin és l'ocell que pareix i cria? 

ratapinyada Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Estudiant que estudies filosofia, 
quin és l'ocell que pareix i cria? 

ratapinyada El llibre de les 
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia, 
llibreter 

Barcelona 

Senyor mestre de l'escola, 
un consell de vós voldria:  
quin és l'animal que vola  
i té mamelles i cria? 

ratapinyada Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

El lladret està robant, 
el guardià se l'està mirant, 
si no hagués estat pel foradet 
ja no fóra al món el pobre lladret. 

ratolí40 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Menut, menut,  
sempre he sigut;  
vaig molt lleuger,  
tant pel carrer  
com per la casa  
on hi ha femer.  
Totes les dones  
fugen de mi,  
i a mi elles  
em fan fugî.  
Si no endevines  
el qui jo sóc,  
qu'ets, faràs creure,  
més dur que un roc. 

ratolí Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Menut, menut, sempre ha sigut; 
vaig molt lleuger,  
tant pel carrer com per la casa  
no hi ha femer.  
Totes les dones fugen de mi,  

ratolí Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

                                                
40 El guàrdia al·ludeix el gat. 



Base de dades. Animals. Núria Vilà  48 

i a mi elles em fan fugir.  
Si no endevines el qui jo sóc,  
que ets, faràs creure,  
més dur que un roc. 
Quina és la comunitat  
que sense regla expressa viu  
i que dóna utilitat  
amb són treball eclusiu? 

rusc Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

A veure qui endevina 
quin és aquell animal 
que no té ni espina? 

sangonera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

S'hi posa sec 
i es treu mullat 
i amn el cap acalorat. 

sangonera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc negra com el carbó,  
dono vida prenent vida  
i després em moro jo. 

sangonera El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc negra com el carbó,  
dono vida prenent vida  
i després em moro jo. 

sangonera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

A veure qui ho endevina 
quin animal és aquell 
que cada any muda sa pell 
i sense cames camina. 

serp Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Camina sense tenir cames,  
xiula sens ésser xiulet.  
Qui no ho endevina  
ja pot dir que és un ximplet. 

serp Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Camina sense tenir cames,  
xiula sens ésser xiulet.  
Qui no ho endevina  
ja pot dir que és un ximplet. 

serp El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Camina sense tenir cames,  serp Una capseta blanca  Correig, M., Cugat,  1986 Guix, 7 Graó Barcelona 
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xiula sense ésser xiulet;  
qui no ho endevina  
ja pots dir que és un ximplet. 

que s'obre i no es 
tanca 

L. i Rius, M. D. 

Dama cruel i temerosa  
em passejo pel verd prat;  
qui badant a mi s'apropa  
es queda molt espantat.  
Un vestit riquíssim  
estreno cada any;  
que no és de modista  
el cosit ni el tall. 

serp Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quin és l'animal  
que més corre sense cames? 

serp Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sens que pagui cap factura,  
una estrena faig cada any  
d'un vestit sense costura  
de colors molt variats. 

serp Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sense costar-me un diner 
faig estrena cada any 
d'un vestit sense costura 
de colors molt virolats. 

serp Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc cap i no tinc peus  
i fuges així que em veus. 

serp Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc cap i no tinc peus  
i fuges així que em veus. 

serp Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Tinc cap i no tinc peus  
i fuges aixís que em veus. 

serp Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc cap i no tinc peus,  
i fuges quan em veus. 

serp Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tinc cap, però no tinc peus, i fuges 
així que em veus. 

serp El llibre de les 
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia, 
llibreter 

Barcelona 

Una dama enmig d'un prat  serp Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de Salvatella Barcelona 



Base de dades. Animals. Núria Vilà  50 

que duu el vestit de seda brodat. tot 

Una dama enmig d'un prat  
que duu vestit de seda brodat. 

serp Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una dama verda, amb vestit 
mudat,  
s'arrossega per damunt del prat. 

serp Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Una dona en un gran prat  
que porta el vestit brodat. 

serp Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

- Llarga, llargòrum, on vas? (la 
serp) 
- Baixa de l'arbre i callaràs 
(magrana). 
- Ni callo ni callaré 
i si baixo de l'arbre et mataré. 

serp, 
magrana41 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quines oveies mengen més,  
ses blanques o ses negres? 

ses blanques 
perquè n'hi ha 

més 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què t'estimes més, set forats al cap 
o un eixam d'abelles al cul? 

set forats al 
cap, perquè ja 

hi són 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Si et mories, tant de bo!, 
quedaria amb alegria i content 
i vendria la teva ànima maleïda 
per pagar l'enterrament. 

Tant de bo, 
Alegria, 

Content, Ànima 
maleïda42 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quina cosa és 
que sempre es reclama 
i per fer-se un niu 
ha d'ésser fora el reialme, 
perquè aquí no la volen? 

tord Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                                
41 Diàleg sostingut entre una serp (llarga, llargòrum) i una magrana que prometia matar la serp si queia de l'arbre. 
42 Hi havia un gitano a qui es moria la muller, i en to molt condolgut li deia les paraules precedents. 
Tant de bo era el nom de la seva muller agonitzant, i tenia dos fills que es deien Alegria i Content, amb els quals quedaria si es moria la seva muller, bo i prometent 
vendre's la seva ànima maleïda, que era el nom d'una somera que tenien per pagar l'enterrament. 
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Closca damunt, 
closca davall, 
tortuga és; 
que no ho endevines? 

tortuga43 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ni és de nervi ni és de pell; 
com t'agrada aquest ocell 
que duu caputxa de frare? 

tortuga Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Pedra sobre pedra 
i una ànima al mig 
que l'arrossega. 

tortuga Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Posteta amunt, 
posteta davall, 
l'aigua li corre 
i no li fa mal. 

tortuga Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Poteta amunt,  
poteta avall, 
cau del cel  
i no es fa mal. 

tortuga Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una pedra que camina sense ésser 
pedra  
té quatre cames i no és ovella  
pon ous i no és gallineta. 

tortuga Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una pedra que camina sense ser 
pedra;  
té quatre cames i no és ovella,  
pon ous i no és gallineta. 

tortuga Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Quin és l'animal que menja i beu 
amb el nas? 

tots, perquè no 
n'hi ha cap que 
per menjar ni 
beure se'l talli 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                                
43 Té un sentit d'enganyall, quan el preguntat contesta que és una tortuga, sovint després de molt pensar, puix que respon el demandant: 
Un torrent de m... 
que se t'enduga. 
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Quin animal és aquell que menja 
amb el nas? 

tots. Cap no 
se'l treu per 

menjar 

Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Correig, M., Cugat,  
L. i Rius, M. D. 

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Què és més desagradable que 
trobar-se un cuc en el menjar? 

trobar-se'n 
mig 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un home va sembrar patates, i què 
va sortir? 

un porcí i se 
les va menjar 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos peluts i un pelat;  
fica i treu i no és pecat. 

un que llaura  
amb un parei 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Quantes cues de ruc es 
necessitarien per arribar al cel? 

una que fos 
ben llarga 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Per un caminet estret,  
va caminant al passet  
un animal dret i fet. 

vaca Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què és això que té pèl com un bou 
i no és cap bou? 

vaca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té la forma que té el bou  
té cua i té dues banyes  
i camina amb quatre potes;  
endevina, endevinalla. 

vaca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té la forma que té el bou,  
té cua i té dues banyes  
i camina amb quatre potes.  
Endevina, endevinalla. 

vaca El llibre de les 
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia, 
llibreter 

Barcelona 

Per la vora de la mar va un animal:  
Quatre potes i dos banyes.  
- Una vaca o un bou.  
- Ves, alça-li la cua. 

vaca / bou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què t'estimes més: 
la tinta (el vi), 

vi, pa, serp, 
lluert, Jesús 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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la tanta (el pa), 
la mare cordillanta (una serp), 
el cavall de cent cinquanta (lluert) 
o el pobret darrera la porta? 
(Jesús) 
Pel desert corre la brama  
que no et saps treure el pijama. 
Pere Quart 

zebra44 Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

 

                                                
44 No és una endevinalla popular, pertany al llibre Bestiari, de Pere Quart. 


