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Diversos 
Quin és l'amo més ideal  
per l'obrer que el vi li fa mal? 

amo-níac Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Blanc fou el meu naixement,  
em pintaren de colors;  
he causat moltes morts  
i he fet pobres molts senyors. 

baralla Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell, 
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Em veuràs mirant la lluna  
i llegint aquest paper,  
em veuràs mirant-te un duro  
i bevent-te un got de llet. 

blanc El llibre de les 
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia, Barcelona 

Una dona fastigosa   
que té molts enamorats; 
tant la vol qui no treballa  
com qui està desesperat. 
Per ella el món dóna voltes; 
i es causen grans malvestats; 
porta guerra a les famílies,   
i acompanya els desvagats.  
També presideix grans festes 
i platxeris de soldats. 

borratxera Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Pou amunt i pou avall   
no sóc galleda ni penjo en clau;  
al destre el faig ben ric,  
en canvi al confiat el faig pobric. 

borsa El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Naixem pobres, però honrats,  
mes en aquest món de mones,  
ens fan ser rics les persones  
que amb naltres han comerciat. 

brillants El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

No és cap home ni és femella,  
ni tampoc cap animal;  

bústia (buçó) El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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menja, si menjar li donen,  
i obra, si és que el fan obrar. 
Aixeco el vol ufanosa, 
i encara que torni a caure  
he tacat joia preciosa  
i mai més se'n va la taca. 

calúmnia Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà, 
Joan 

1956   Barcelona 

  
No sóc bèstia ni persona, 
ni dimoni de l'infern, 
no tinc cames, però sí cua, 
i el foc sempre em persegueix. 

cigar Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té paper i no és cap llibre, 
està faixat i no és nin, 
fa fum i no fa flamarada; 
qui serà que ho endevin? 

cigar Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc emblema de senyor,  
d'Amèrica sóc enviat, 
i en aquí en lloc d'agrair-m'ho  
fins em fan morir cremat. 

cigar de 
l'Havana 

Cinc-centes 
endevinalles 

  1956       

Pobre ne sóc, però no pas feliç,   
puix que duc camis de paper fi. 
Mes, per aquesta humil condició, 
gasto molts fums si em du el senyor. 

cigarret1 Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Pobre en sóc, però no pas feliç,   
puix duc camisa… de paper fi; 
mes, per aquesta humil condició, 
gasto molts fums si em porta el senyor. 

cigarret de 
paper 

Cinc-centes 
endevinalles 

  1956   Edicions del 
Bullent 

València 

Un mort amortallat 
amb el cap ensagnat. 

cigarret de 
paper 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Verd em van criar al camp,   
de negre vaig fer l'ofici, 
i ara em vesteixen de blanc  
per enviar-me al suplici. 

cigarret de 
paper 

Cinc-centes 
endevinalles 

  1956       

                                         
1 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
2 És possible que aquesta endevinalla tingui origen en el proverbi retret per mossèn fra Anselm Turmeda, en el seu llibre de lectura per a nois, en el qual hi ha una 
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La llum és la meva mare  
i sóc fill de la foscor,  
un francès va ser mon pare  
i ma pàtria és tot el món. 

cine Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

La llum és la meva mare,  
i sóc fill de la foscor;  
un francès va ésser mon pare,  
i ma pàtria és tot el món.   

cinematògraf El llibre de les 
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia, Barcelona 

Com més se'n treu més gros és. clot Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Pot ser rodó  
i no ho pot ser; 
com més se'n treu  
més gran és. 

clot El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

El que mon pare té davant  
jo ho porte davant,  
i el que ma mare porta davant  
jo ho porte darrere. 

cognom Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Quin bolet més colossal! 
Sembla antidiluvià!  
Viu a la capital, 
al bosc no se'l pot trobar. 

columna 
d'anuncis 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una cosa redona com un anell  
i llarga com Massamagrell. 

corda Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

No sóc fet de carn i ossos 
i sempre estic amagat 
a la presó o a presidi  
o en el cor d'algun malvat. 

crim Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà, 
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

De què cal omplir un sac perquè 
pese manco? 

 de forats Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Jo faig bé, diner2 Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 

                                         
2 És possible que aquesta endevinalla tingui origen en el proverbi retret per mossèn fra Anselm Turmeda, en el seu llibre de lectura per a nois, en el qual hi ha una 
màxima molt sabuda i popular, que diu:  



Base de dades. Diversos. Núria Vilà 4 

jo faig mal, 
jo faig l'home 
en pecat mortal. 

Cançoner Perenne 

Nascut en la terra, 
és un gran senyor 
lleial i traïdor, 
és en pau i en guerra. 

diner Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Porto la felicitat, 
el crim i la malvestat. 

diner Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà, 
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Què és això que vaig a dir? 
Som rodó i no som cap cèrcol, 
corro més bé que cap catrí 
i per mi tots se barallen 
quan me volen repartir. 

diner Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sens mi l'home no viuria; 
jo sóc qui li donc caliu, 
i tant de nit com de dia 
sempre surto del meu niu. 

diner Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà, 
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sense mi l'home no viu 
i sóc la seva alegria 
i tant de nit com de dia, 
entro i surto del meu niu. 

diner El llibre de les 
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia, Barcelona 

Sense mi l'home no viu  
i sóc la seva alegria  
i tant de nit com de dia,  
entro i surto del meu niu. 

diner Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tant si vaig a casa el pobre, 
com si vaig a casa el ric, 
com si vaig vestit de plata, 

diner El llibre de les 
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia, Barcelona 

                                                                                                                                                                                                                     
       Diner fa bé, 
       diner fa mal, 
       diner fa l'home 
       en pecat mortal. 
D'aquesta mateixa endevinalla també es dóna com a solució el ganivet. 
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com si duc senzill vestit, 
pertot arreu m'afalaguen dient-me: 
-Entri si és servit. 
En què li sembla el penell del 
campanar a l'ou? 

en que els dos 
tenen rovell 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

En què s'assemblen un paraigua 
amb una ploma d'escriure? 

en que es 
mullen en fer-

los servir 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En què s'assemblen els ulls a una 
costura? 

en que hi ha 
nines 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En què s'assembla un carrer 
arruixat a un mort? 

en que no té 
pols 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva. 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

    

En què s'assembla un cec a un 
pont? 

en que té ulls i 
no hi veu 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En què s'assemblen el penell d'un 
campanar i un ou? 

en que tenen 
rovell 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En què s'assemblen el pont i el 
rosari? 

en que tots 
dos passen 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Era moreno mon pare, 
cremat hagué de morir 
perquè jo nasqués, i ara 
també em cremen a mi. 

esperit de vi Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és una cosa  
que deixa es forat  
i un estira i no s'ho endú? 

estaca Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una cosa que s'estaca.  
Si no ho saps, ja t'ho he dit. 

estaca Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

De tot Barcelona, 
sóc el més elevat. 
Jo no bec ni meno 

estàtua de 
Colom 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 
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ni mai enlloc vaig. 
Al mateix lloc sempre 
a mi em trobareu. 
Jo no hi veig, encara 
que tothom em veu. 

Germans en som, junt sempre anem,  
i sols un peu cada u portem;  
en els combats, i en els camins,  
són sempre iguals nostres destins. 

estreps Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una cosa llarga com un pi  
que ens dóna llum a la nit. 

fanal 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 tan alt i prim  
que de nit sols te n'adones,  
i mirar-lo fit a fit  
jo ja et dic que tu no goses? 

fanal de 
carrer 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Hi van força d'animals, 
també n'hi van que no ho sóc, 
i se sol veure cada any 
en molts pobles del món. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Hi van força d'animals, 
també n'hi van que no ho són, 
i se sol veure cada any 
en molts de pobles del món. 

fira Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Xic-xac de lo meu,  
xic-xac de lo teu,  
no hi ha un palm  
de lo meu a lo teu. 

fites Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Com més n'hi ha menys pesa. forat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De què es pot omplir un càntir 
perquè pesi menys que buit? 

forat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és una cosa  
que quant més grossa és menos pesa. 

forat Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 
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Què serà  
el que com més n'hi lleven 
de ses voreres 
més gros es fa? 

forat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què serà que quan més n'hi lleven 
de ses voreres més gros es fa? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Un home que té tres duros, en perd 
dos. Què té en la butxaca? 

forat Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Pot ser redó i no pot ser.  
Quant més es buida més gran és. 

forat o el clot Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Quant més li lleves més gran és. forat o el clot Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què és allò  
que quant més li trauen més gran és? 

forat o el clot Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què serà, què no serà  
que quant més li traus  
més gran està? 

forat o el clot Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

De què omplirem el càntir que pesi 
manco que buit? 

forats Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De què puc omplir un càntir  
que a la font no el pugui dur  
i que com més ple jo el tinga  
pesi molt menys que estan buit? 

forats Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quant més n'hi ha menys pesa. forats Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què és això: com més n'hi ha 
menys pesa? 

forats Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és això? 
Com més n'hi ha, menos pesen. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Què és el que com més n'hi ha  
menos pes fa? 

forats El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Què és el que com més n'hi ha  
menys pes fa? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 
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Què serà que com més n'hi ha  
menys pes fa? 

forats Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

De què cal omplir un sac  
perquè pese manco? 

forats (de) Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Són dos estudiants de la Gasculla;  
quan un es vesteix l'altre es despulla. 

fusanys Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

L'ambició és qui em va engendrar  
i sols el crim regna en mi;  
cel ni terra he respectat,  
i mig món he destruït. 

guerra Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Què és el que es deixa cremar per 
guardar un secret? 

lacre Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és el que es deixa cremar per 
tal de guardar un secret que li 
confien? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Igual costo deu pessetes  
com en costo quinze mil;  
jo sempre faig bona cara,  
però qui em rep no me'n fa a mi. 

lletra de canvi El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Què és el que corre més que un gos 
llebrer? 

lloguer Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En té l'home, en té la dona  
i en tenen els animals;  
els infants de llet em criden;  
sóc de paper i de carn. 

mà Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Fa temps que pel món va  
i encara cal donar-li la mà. 

maleta Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Fa temps que roda en món  
per caminar però  
encara la mà li han de donar. 

maleta Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No sóc cap bagul de robes,  
però faig la mateixa feina,  
i aquell qui em vol fer servir  

maleta El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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m'ha d'estirar les orelles. 
Cosa, coseta,  
molt boniqueta:  
cap al puny  
i no cap a la calaixera. 

mànec de la 
bandera 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Cosa, coseta, molt boniqueta:  
cap al puny i no cap a la calaixera. 

mànec de la 
bandera 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

No he estat mai a Menorca  
i en canvi sóc de Maó,  
tinc el cor com la pedra  
i em van fer al mig del foc. 

maó Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Damunt de tres cames 
un ull hi llueix, 
li penja una bola 
que per tot serveix. 
L'ull, si no l'apreten, 
sempre està tancat; 
si l'apreten s'obre 
de bat a bat. 

màquina 
fotogràfica 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Em diuen mis i sóc home, 
i tots em tracten de tu. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sóc petit, mascle i femella,  
tinc aspecte de modest;  
si em busques les pessigolles  
m'enveneno jo mateix. 

misto El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Vivim dins quatre parets  
amb el cap envenenat, 
 i si aquest veneno ens treuen  
ens morim sense pietat. 

mistos El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Vivim dins quatre parets,  
amb el cap enverinat,  

mistos Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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si aquest vereno ens treuen  
ens morim sens pietat.  
Apa, no siguis enza,  
fes llum i m'hauràs trobat. 
Plat sobre plat,  
cadelleta armada,  
i arri, marranxó. 

moles de molí Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Ric, rac, roc, 
barres de foc, 
corona d'espines; 
va que d'aquí a vint anys 
no ho endevines? 

molí de foc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Plat damunt plat, 
volta na Baluda, 
molta gent menuda 
passa pes forat. 

molí de sang Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dalt d'una torre 
hi ha sis germanes 
que sempre s'encalcen 
i mai no s'agafen. 

molí de vent Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sense mans, braços ni peus, 
faig feina tot el sant dia, 
i tresca per tot el món 
qui m'empeny i em fa fer via. 

molí de vent3 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tres senyorets 
i tres senyoretes 
ballen damunt un terradet 
i mai se poden agafar. 

molí de vent Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un arbre en es món hi ha 
que no fa fuies ni fruit, 
i el que treu quan és cuit 
mai mos cansa es paladar. 

molí de vent Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
3 Al·ludeix a l'arbre del molí. 
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Dono voltes i voltes 
i no em canso mai, 
mes si no bec aigua 
haig de descansar. 

molí fariner Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Gall mullat 
que fa cantar tic-catacrac, 
com més n'hi posen 
més en pren. 

molí fariner Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc cara com les persones,  
també tinc creu com els nobles,  
de vegades duc corona  
i m'estima tot el poble. 

moneda Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En tens tu i en tinc jo  
i totes les coses del món. 

nom Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

En tens tu, en tinc jo  
i totes les coses del món. 

nom Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

En tens tu, en tinc jo  
i totes les coses del món. 

nom4 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és el que tothom ho té,  
fins les pedres del carrer? 

nom El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Tothom en té,  
fins les pedres del carrer. 

nom Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Tothom ne porta, 
tothom ne té, 
perquè n'hi donen 
quan al món ve. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Una cosa 
que en tot se posa. 

nom Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
4 Al·ludeix els entremesos que concorren a la processó i festes populars simulant ésser persones de mesura gegantesca. 
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Una cosa que tothom té,  
fins les pedres del carrer. 

nom Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa que tothom té,  
fins les pedres del carrer. 

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

Salvatella Barcelona 

Uns el tenen llarg,  
altres més petit,  
i el Papa en té  
i no el fa servir. 

nom Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què aplegaràs més amb el nas  
que amb el cabàs? 

olor o la pudor Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Em fan els arbres  
i no sóc fruit, fulla,  
ni soca, ni arrel, ni suc. 

ombra Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Em fan els arbres  
i no sóc fruit, fulla,  
ni soca, ni arrel, ni suc. 

ombra El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Em fan els arbres i no sóc fruit,  
ni fulla, ni soca, ni branca, ni arrel,  
ni de suc en tinc un pèl. 

ombra Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

En fan els arbres  
i no és fruit,  
fulla i soca,  
ni arrel, ni suc. 

ombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Endevina endevinalla,  
què fa l'ase a la muntanya? 

ombra Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

M'escurço, m'allargo  
-m'eixamplo, m'estrenyo;  
això cada dia  
-ho acostumo a fer.  
No sóc cap persona  
-ni tampoc cap bèstia.  
Veiam; què puc ser? 

ombra El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

M'escurço, m'allargo,  ombra Enigmística popular  Serra i Boldú,  1922 Minerva Políglota Barcelona 
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m'eixamplo, m'estrenyo,  
créixer cada dia  
ho acostumo a fer,  
no sóc cap persona  
ni tampoc cap bèstia,  
ni sóc cap objecte:  
vejam què pot ser? 

Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Valeri Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

M'estiro, m'allargo,  
m'escampo, m'escampo,  
creixo cada dia  
tant com ho puc fer;  
no sóc cap persona,  
ni tampoc cap bèstia,  
ni sóc cap objecte;  
vejam què pot ser? 

ombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Passe pel foc i no em creme,  
passe pel riu i no em banye. 

ombra Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Per més que em vinguis darrera  
mai em podràs atrapar,  
i quan vulguis retirar-te  
sempre t'hauré d'empaitar. 

ombra Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Per més que em vinguis darrera  
mai no em podràs atrapar,  
i quan vulguis retirar-te  
sempre t'hauré d'empaitar. 

ombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què cosa teniu  
que passa pel riu  
però no es mulla?  
No és lluna ni sol  
ni cosa alguna. 

ombra Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Què és això que fa el bou  
quan surt a prendre el sol? 

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

Salvatella Barcelona 

Què és lo primer que fa el gall 
quan li toca el sol? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 
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Què fa el bou quan s'està sol? ombra Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Què fa un ruc a penes el trauen a 
prendre el sol? 

ombra Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Quina cosa és  
que entre en el riu  
i no es mulla?  
No és sol ni lluna  
ni cosa alguna. 

ombra Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Si l'empaites fuig, 
si fuges t'empaita. 

ombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Si no ets tonto ni mussol  
em sabràs dir: Què fa el gall  
tant prompte li toca el sol? 

ombra El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Un cop ha sortit el sol  
què és el que fa el mussol? 

ombra Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una veritat que no enganya:  
Què fa el Rei a la muntanya? 

ombra El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Les dones m'agafen  
i em solen posar  
molts cops damunt d'elles,  
mes, saps per què ho fan?  
Perquè no li toqui  
aquell que tu saps. 

ombrel·la Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Si quan plogués sortia, 
el qui amb mi aniria 
per ximple passaria. 

ombrel·la Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Llarg com una soca, 
rodó com un purgador. 

paller Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un home molt alt i gros  
que no cara ni os. 

paller El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Un home molt alt i gros,  
que no té cara ni os. 

paller Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Un home molt alt i gros,  
que no té cara ni os. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Un home molt alt i gros,  
que solament té un os. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Un home molt gros  
que només té un os. 

paller Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un home gros  
que només s'aguanta  
amb un os. 

paller (paier) Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Caic de la torre i no em mate;  
caic a l'aigua i em desbarate. 

paper Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Cau d'una torre i no es mata;  
cau en l'aigua i es desbarata. 

paper Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Encara que em fan de pasta i tinc pa,  
no sóc pas bo per menjar,  
sóc blanc i negre,  
i fins de tots els colors. 

paper Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

És cosa que es fa i desfà. 
No es trenca si cau a terra, 
però... mireu que és estrany: 
si és que cau a l'aigua es trenca. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Què és una cosa  
que cau d'es terrat en terra  
i no es desfà  
i cau dins s'aigo i es desfà. 

paper Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Quina és la cosa  
que no es trenca si cau a terra,  
i si cau a l'aigua es trenca 

paper Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva. 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Si cau a terra 
no s'estrella, 

paper Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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i si cau a l'aigua 
s'estavella. 
Sóc blanc i de tots colors;  
vaig afeitar i duc barba;  
si estic moll m'han de llençar,  
i no em poden fer sense aigua. 

paper El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una cosa 
que si cau a terra 
no es taca, 
i es taca 
si cau a l'aigua. 

paper Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Vejam si ho saps endevinar:  
és per pa i no es pot menjar. 

paper Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Fi de dalt, raspós de baix. paper de vidre Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

És mascle i du faldilles,  
només té un os i un peu,  
però té costelletes  
i si fa sol no es veu. 

paraigua Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No sóc cargol ni bolet 
i la pluja em fa sortir. 
Si cau aigua tot m'estufo, 
si fa sol estic pansit. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

No sóc cargol ni bolet  
i l'aigua em fa sortir,  
quan plou tot m'estarrufo,  
i quan fa sol estic pansit. 

paraigua Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No sóc cargol ni bolet  
i l'aigua em fa sortir:  
quan plou tot m'estarrufo,  
i quan fa sol estic pansit. 

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

Salvatella Barcelona 

No sóc cargol ni bolet  
i la pluja em fa sortir,  
si cau aigua m'estufo,  

paraigua Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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si fa sol estic pansit. 
No sóc cargol ni bolet  
i la pluja em fa sortir,  
si cau aigua tot m'estufo;  
si fa sol, estic pansit. 

paraigua El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

No tinc cargol ni bolet  
i l'aigua em fa sortir,  
quan plou, tot m'estarrufo  
i quan fa sol estic pansit. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Té esquerdes i no és miloca, 
té tela i no és anyell, 
té molles i no és rellotge. 

paraigua Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Igual que una Madalena  
ploro si em fan treballar,  
i no m'asseco les llàgrimes  
fins que el cel s'ha asserenat. 

paraigües El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Estiu i hivern 
s'està al terrat. 
Fred ni calor 
no ha sentit mai. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

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 

Tinc cara com la persona,  
també creu com el més noble,  
a vegades duc corona  
i m'estima tot el poble. 

pesseta Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc cara com les persones,  
també creu com el més noble,  
a vegades duc corona,  
i m'estima tot el poble. 

pesseta El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

El bon fumador no em deixa,  petaca Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i Eliseu Climent, València 
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perquè sóc bon amic d'ell,  
i em buida de mica en mica  
fins que em resta sols la pell. 

Quatre) editor 

El fumador no m'oblida,  
perquè sóc bon amic d'ell;  
em buida amb molt de compte  
fins que em deixa sols la pell. 

petaca Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Cap pelut i cap pelat,  
es posa eixut i es treu mullat. 

pinzell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Cap pelut i cap pelat,  
es posa eixut i es treu mullat. 

pinzell 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 tan pelut  
que tot ho deixa brut? 

pinzell Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Té un pam, 
trau sang, 
i fa nins i nines. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tinc una cosa peluda a la mà 
que nois i noies fa. 

pinzell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tira un pam, 
pelut del cap, 
ziqui-zic fa criatures. 

pinzell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tira un pam, 
pixa vermell, 
per fer nins i nines serveix. 

pinzell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un palm en tenc,  
no l'he amidat,  
per un cap pelut  
i s'altre pelat, 
 el pos eixut  
i surt banyat. 

pinzell Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una cosa llarga  
que a la punta té pelets  

pinzell Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 
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i aprofita per a fer xiquets. 
Una cosa llarga  
que a la punta té pelets  
i fa xiquets. 

pinzell Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una cosa llarga i grossa. 
A la punta té pelets,  
i el qui sap maniobrar-ho  
el mateix fa una xiqueta que un 
xiquet. 

pinzell Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Que tinc boca tu veuràs  
sens ser bèstia ni persona;  
tinc pa i no en menjo, perquè  
qui em sol usar no me'n dóna;  
però en canvi d'això, lector,  
m'omple la boca a vessar,  
i per ell trobar-ne sabor  
m'hi crema tot el menjar. 

pipa Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc el cor negre, molt negre;  
sempre vaig de boca en boca;  
el que menjo no paeixo…  
i sóc filla d'una soca. 

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

Salvatella Barcelona 

Tinc el cor negre, molt negre.  
Sempre vaig de boca en boca:  
El que menjo no ho paeixo 
i sóc filla d'una soca. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Xemeneia ben prima, 
fogó més ample, 
llenya de molt enfora, 
fum que davalla, 
capelleta a les fosques 
que aguanten barres: 
ja basta perquè em digues 
s'endevinaia. 

pipa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Faig la feina que fa un barco,  pont Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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però m'estic sempre quiet,  
tinc les selles arquejades,  
i tinc ulls, però no hi veig. 

Cançoner Perenne 

Faig la feina que fa un barco,  
però m'estic sempre quiet;  
tinc les seies en arcada,  
i tinc ulls, però no hi veig. 

pont Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Faig la feina que fa un barco,  
però m'estic sempre quiet.  
Tinc les seies arquejades  
i tinc ulls, però no hi veig. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Faig la feina que fa una barca  
però m'estic sempre quiet;  
tinc les ales arquejades,  
tinc ulls però no hi veig. 

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

Salvatella Barcelona 

Marca va, marca ve  
i, en un punt, es manté. 

pont Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Té ulls i no hi veu, 
es deixa trepitjar, 
i allò que té a sota 
no para fins al mar. 

pont Endevinaller Bassols, Margarida  1994 Esplai juvenil Eliseu Climent, 
editor 

València 

Per millorar les comunicacions,  
entre pobles, comarques i nacions,  
por tot el món en feren.  
Alguns ulls tenen, altres torts estan.  
Tots el servei fan, i a tots per igual,  
tant si a cavall com si a peu van. 

ponts Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Per un cantó sóc formosa,  
d'assumpte molt variats,  
per altre cantó serveixo  
per a que em facin parlar,  
i a la casa allà on m'envien  
quan hi sóc cap servei faig,  
i sols per record em guarden,  

postal Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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si a bocins no m'han llençat. 
Posats al camp de batalla 
formen rengle molts soldats 
i tots parlen per la panxa. 

pot 
d'apotecari 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Formats al camp de batalla 
formen rengle molts soldats 
i tots parlen per la panxa. 

pots 
d'apotecari 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Què és això? 
Una cosa que s'aplega més amb el nas  
que amb lo cabàs. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Què és allò que se n'aplega més 
amb el nas  
que amb un cabàs? 

pudor Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és una cosa  
que se'n replega més amb so nas  
que amb so càvec? 

pudor Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una caixa parladora 
que es passa el dia xerrant. 
Una caixa cantadora 
que es passa el dia cantant, 
donant música a tota hora 
i molts cops atabalant. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Quan no en tenc te'n don; ara que 
en tenc, no te'n don; si tornes quan 
no en tendré, ja te'n donaré. 

raó Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què és una cosa  
que duu es carro pertot  
i no li fa cap falta. 

remor Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Qui es va menjar  
el gall de la Passió  
que era de ferro?  
Ho saps, minyó? 

rovell Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Qui es va menjar el gall de la rovell (es tracta Les nostres Martí Adell,  1991 Esplai juvenil Edicions del València 
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passió? del penell de 
l'església) 

endevinalles Cristòfor Bullent 

Què és una cosa  
que quant més de dia és més es veu? 

s'ombra Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Vestimenta llisa, 
forta però humil. 
Segons com serveixo 
porto el corbatí. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Un sac que quant més en té menos 
pesa. 

sac ple de 
forats 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Com si fos una granota,  
dins un bassal moltes hores  
sense bellugar-me estic,  
però, quan bellugar-me em toca,  
sempre traient aigua  
i pixant-la estic. 

sènia Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

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 

No sóc pas de pedra  
ni de fusta ni d'or,  
ni de cap cosa fràgil,  
però en sóc trencador,  
causant a cops gaudi  
i a cops fort dolor. 

silenci Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Què és el que no es pot anomenar 
sense rompre-ho? 

silenci Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què trobaràs  
que si l'anomenes  
el trencaràs? 

silenci Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc una cosa impalpable,  
no faig soroll de cap mena,  
arreu sóc molt poc estable  
i em trenca qui m'anomena. 

silenci Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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Sóc una cosa impalpable,  
no faig soroll de cap mena,  
arreu sóc molt poc estable  
i em trenca qui m'anomena. 

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

Salvatella Barcelona 

Voràs què sóc una cosa  
tan en extrem especial  
que, només en dir el meu nom,  
de segur que em trencaràs. 

silenci Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Com més regna la quietut  
més se sent mon respirar  
tot el món em coneix prou  
però ningú m'ha vist mai. 

soroll El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una cosa té el cotxe 
que a tot arreu l'acompanya, 
no pot caminar sense ella, 
i no li fa gens de falta. 

soroll Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Jo sóc molt desgraciada,  
puix que així que sóc nascuda  
em treu la gent endreçada,  
sols em deixa la més bruta. 

taca  Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

La meva mare va néixer al bosc,  
de l'abric d'ella jo fet en sóc.  
Em construeixen de tamanys variats, 
i molt serveixo per tapar forats. 

tap Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Te la dic i no m'entens, te la dic i 
no em comprens. 

tela Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Dins d'un portal 
molt ben regat 
hi ha sant Martí 
aixerrancat. 

teler Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre pugen,  
quatre baixen,  
sempre corren,  
mai s'atrapen. 

teler El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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Quatre pugen,  
quatre baixen,  
sempre corren,  
mai s'atrapen. 

teler Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Jo dono valor a l'home,  
tant si és bo com si és dolent;  
el nom m'han donat de dona  
i al cor duc a setze reis. 

unça d'or Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

En mans de senyores 
la vida he passat, 
uns cops encongit 
i altres estirat. 

ventall Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Nomes navego a l'estiu 
i per mi tothom reviu. 

ventall Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Només navego a l'estiu, 
i, per mi, tothom reviu. 

ventall  El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc el criat de les dames 
i d'elles sóc confident. 
I algun cop els escriptors 
hi aboquen sos pensaments. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sóc el criat de les dones 
i d'elles sóc confident, 
i alguns cops els escriptors  
hi aboquen sos pensaments 

ventall (vano) El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

De color el foc em fa blanc,  
curt, ample, llarg i estret;  
més sent fill del fosc, sóc fred...  
Vés si em pots endevinar. 

vidre El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

M'assemblo a un duro, amb orgull 
puix, com ell, faig obrir l'ull. 

xeringa Endevinaller Bassols, Margarida  1994 Esplai juvenil Eliseu Climent, 
editor 

València 

M'assemblo a un duro, amb orgull,  
puix que com ell, faig obrir l'ull. 

xeringa Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

 


