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Les armes 
Al bosc neix (l'arbre que fa la 
fusta),  
al prat creix (la nou de la banya 
del cérvol), 
el ferrer la fa (l'arc que fa el 
ferrer), 
la dona el fila (la corda que fila la 
dona). 

arc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De la terra vaig sortir 
sense saber-ne jo res 
un home vàreig matar 
sense jo voler-ho fer. 

bala Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Jo sóc com un didal  
encar que peso un xic més,  
a qui toco faig mal tant,  
que molts cops queda estès. 

bala Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

M'assemblo molt al didal,  
en la guerra hi tinc un soli,  
i el pobre que a mi m'acull  
ja pot dir que begut oli. 

bala de plom El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Molt semblant sóc al didal  
i en la guerra hi tinc un soli,  
i el pobre que a mi m'acull  
jo et dic jo que ha begut oli. 

bala de plom Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc de llautó, sóc de ferro,  
de roba, goma i paper;  
si hi ha pau, només faig bé;  
si hi ha guerra, tot ho esguerro. 

bomba El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

La meva llengua és de foc, escopeta Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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i no sóc l'Esperit Sant; 
crido per defensar l'amo, 
que no he conegut mai. 

Cançoner Perenne 

Mala i traïdorenca.  
Si apunte bé,  
li pegues a la primera. 

escopeta Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

No sóc creu, em duen a coll; 
no sóc dona i em fan carícies; 
la meva veu a tothom dóna espant 
i no sóc l'Esperit Sant. 

escopeta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quan me pos a cridar fort, 
ningú s'atreveix a riure; 
a qualcú li donc per viure 
i a molts he donat la mort. 

escopeta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un carrer estret, fosc i llarg 
que amb la mort està abraçat. 

escopeta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un carrer estret, fosc i llarg  
que amb la mort està abraçat. 

escopeta Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una cambra fosca, fosca,  
tota plena de pedaços,  
dintre d'ella hi viu la mort  
i l'home la du en sos braços. 

escopeta El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una cambra fosca, fosca,  
tota plena de pedaços,  
dintre d'ella hi viu la mort  
i l'home la du en sos braços. 

escopeta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa llarga i llisa  
que de lluny avisa. 

escopeta Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una vella en un racó  
tira pets a Castelló. 

escopeta1 Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Una vella en un racó  escopeta Les nostres Martí Adell,  1991 Esplai juvenil Edicions del València 

                                         
1 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
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tira pets a l'Aragó. endevinalles Cristòfor Bullent 

Una vella en un racó  
tirant pets a Castelló. 

escopeta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una vella tira un pet 
que et pot enviar al canyet. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sense ser nen vaig a braç,  
canto sols quan vull fer mal,  
la meva llengua és de foc,  
tinc escó però no tinc llar. 

escopeta 
(esco-peta) 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

De la sepultura surt 
amb la creu al coll, 
de vegades defensa la vida 
i altres dóna la mort. 

espasa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Porto d'acer la camisa  
i l'amo em té ben fermada  
perquè encar que sóc submisa  
amb mal geni he estat criada. 

espasa Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Porto d'acer la camisa,  
i el meu amo em té ben lligada,  
car si sóc molt submisa  
amb mal geni he estat criada. 

espasa2 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Espatarra't ben espatarrat  
que ben endins te l'he de ficar.  
Perquè quede segura,  
fins al mànec te l'he de clavar. 

espasa en la 
funda 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Cerca'm pels arbres  
i pels arbrets,  
per dins els llibres  
i els ganivets. 

fulla Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Estic entre el vegetal  
en les lletres i en les armes,  

fulla3 Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

                                         
2 El so de l'esquella és interpretat per la paraula set. 
3 Confusió entre full de paper i fulla d'arbre. 
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i mudant-me una vocal,  
a Sant Boi has de tancar-me. 
- Bon dia, Madona (pagesa 
muntada en un ase o cavall), 
- Bon dia, cavaller, 
amb allò que li penja (l'espasa). 
- El que penja 
és el que em defensa; 
em voldríeu donar llicència 
per tocar-vos el pelut (l'ase o 
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 

La meva llengua és de foc  
i no sóc pas l'Esperit Sant.  
Crido per defensar l'amo, 
 a qui no he conegut mai. 

pistola Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Jo sóc de gènit molt forta  
si m'arriben a cremar;  
i ja es poden exclamar,  
que, al que toco, senyal porta. 

pòlvora El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

 


