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Les eines i els estris 
Pelut ací, 
pelut allà, 
i un arbre sec 
al mig s'està. 

arada 
(l'arada de 
llaurar amb 

els bous) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No tinc talent ni tinc lletra,  
però penetro les coses  
ja que sóc sutil i aguda  
i faig barrinar als homes. 

barrina Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc molt senzilla,   
no sé parlar,  
però jo els homes   
faig barrinar. 

barrina Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Dos que miren, 
un que jeu, 
un que l'hi fica 
i un que l'hi treu. 

bastó de 
pastar 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta 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 

Tinc a n'ells i porto a n'elles,  
sóc de ferro i de paper,  
passo la vida en presidi  
i per tot em trobareu. 

cadena El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Tinc anells i porto anelles, 
sóc de ferro i de paper, 
passo la vida a presidi 

cadena Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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i pertot em trobareu. 
Sóc prima i alta, dono per menjar;  
els nusos que tinc no estrenyen 
mai,  
sovint em veig a dins la mar. 

canya de 
pescar1 

Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Som prima i alta, 
don que menjar, 
els nus que tenc 
no estrenyen mai; 
sovint me veig 
a dins la mar. 

canya de 
pescar 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Som prima i alta, 
don que menjar, 
els nus que tenc 
no estrenyen mai; 
sovint me veig 
a dins la mar. 

canya de 
pescar 

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

Salvatella Barcelona 

Quan va al camp  
mira a casa;  
quan va a casa  
mira al camp. 

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

Salvatella Barcelona 

Quan va al camp mira a casa;  
quan va a casa mira al camp. 

càvec El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

De tresors sóc guardadora  
i d'hermosures també; 
molts cops m'està confiada 
la custòdia dels diners.   
Forma el meu cap una lletra, 
no tinc peus, però tinc dents 

clau Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

                                         
1 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
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que mosseguen i no mengen, 
veiam si m'endevineu? 
Dentalluda i ferrenya,   
sóc esclava del senyor, 
del sereno i portera, 
i del tranuitador. 

clau Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Els homos fan de botxins 
i ses dones fan de lladres, 
no són casats i ho pareixen 
i n'hi ha dins totes ses cases. 

clau2 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En té sant Pere, en té el sultà 
baguls, armaris, calaixos, portes, 
fins les esglésies dalt de les voltes 
i els que em perden turment els 
dóna. 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En una cova vaig néixer 
amb foc vaig ser treballada, 
serveixo als pobres i als rics 
i de tots sóc estimada. 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Forma el meu cap una lletra,   
no tinc boca però tinc dents 
que mosseguen i no mengen; 
veiam si m'endevineu. 

clau El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Guardo l porta de casa, 
no tinc amics ni parents 
i quan algú me busca el cos 
els hi ensenyo les dents. 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Jo sóc aquell desditxat   
que, després que m'has comprat, 

clau Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

                                         
2 Juga amb l'homonímia del mot clau, que en masculí significa el clau per a clavar i en femení la clau d'obrir panys. 
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el cap m'has amartellat 
i on has volgut m'has ficat. 
Jo sóc aquell dissortat  
que, després que m'has comprat,  
el cap m'has amartellat  
i on has volgut m'has ficat. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Jo sóc guarda de donzelles 
i maleïda per elles. 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ni lladra ni mossega, 
però no deixa entrar a casa. 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No sóc ciri ni candela. 
puc fer fosc i puc fer clar; 
tot està a la meva mà. 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Pels altres puc ser la creu 
i al meu damunt la veureu. 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Petita com una rata  
i com un lleó  
guarda la casa. 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Petita com una rata  
i com un lleó guarda la casa. 

clau Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Petita com una rata  
i com un lleó guarda la casa. 

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

Salvatella Barcelona 

Petita com una rata,  
com un lleó guarda la casa 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Puc ser home i puc ser dona 
tot i que sóc ben bé dona. 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Quan em feren em cremaren, 
el meu amo em té amor, 
i encara que sigui honrada 
em sol tenir ben fermada 
amb cadena, el meu senyor. 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quan la fico i quan la trec 
ella en fa riga-rec. 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc custòdia de tresors 
de robes, diners i blat 
sempre vaig amb el meu amo 
i puc ser de plata i or. 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc un marit i muller 
són de ferro i no són eina, 
belluguen sense ser vius 
i fan una mateixa feina. 

clau3 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Surto de casa quan vull, 
i deixo la porta tancada, 
torno a casa quan vull 
i la trobo ben guardada. 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té dent, però no té boca,    
i si la fico i la trec, 
tot i sent muda i sens llengua, 
sempre em fa catric-catrec. 

clau El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Té dents però no mossega,  
i tot i la casa guardant, 
d'un ull està pendent sempre  
i els amos no sol deixar. 

clau Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Té dents però no té boca,  
i si la fico i la trec,  

clau Una capseta blanca  
que s'obre i no es 

Correig, M., 
Cugat,  

1986 Guix, 7 Graó   

                                         
3 Es refereix al pany i a la clau. 
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tot i sent muda i sense llengua,  
sempre em fa catric-catrec. 

tanca L. i Rius, M. D. 

Tenc dents i no som cap cap, 
i som obro des ferrer, 
quasi tothom me té, 
si a ca seua vol entrar. 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tenc dents i no som persona, 
tenc ansa i no som paner 
i li que mon amo estotja 
sé guardar de lo més bé. 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc dents i tinc ull, 
i per fer-me treballar 
dintre un forat m'has de posar. 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Vaig néixer dins una penya 
i amb foc em varen dar el ser, 
jo guard palàcius i cases; 
endevina què puc ser! 

clau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Xicoteta com una rateta  
i guarde la casa  
com una lleoneta. 

clau Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Xicoteta, xicoteta  
i guarde la casa tancadeta. 

clau Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un capgròs sembla el meu cos, 
puix que sols tinc cap i cua, 
sempre estic en mans d'obrera 
i ma menja és molt dura. 

clau anglesa Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

M'ajonoi davant una senyora  
i tot l'hi fic. 

clau de sa 
caixa 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

És llarga i rodona, 
s'estira i s'arronsa, 
se la mulla del cap 

corda (del 
pou) 

Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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i es fica al forat. 
Redona com un formatge 
i xilla com un conill. 

corriola Endevinaller Bassols, 
Margarida 

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Roda per amunt,  
roda per avall,  
gemegant sempre  
amb molt afany.    

corriola Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Roda per amunt,  
roda per avall,  
grinyolant sempre  
amb molt afany. 

corriola El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Roda per amunt,  
roda per avall,  
grinyolant sempre  
amb molt afany. 

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

Salvatella Barcelona 

Tan gran com un plat  
i crida com un gat. 

corriola Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Encara que jo tinc cor  
no sóc persona ni bèstia, 
i fent fred o fent calor  
sempre m'estic a la fresca. 

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

Salvatella Barcelona 

Al camp aní;  
cantí, cantí; 
torní a casa  
i m'arraconí. 

destral Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Crida a la muntanya  
i calla a casa. 

destral Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

El meu instint és fer mal, 
i abans em duien al cadafal. 

destral Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Lladra sempre a la muntanya  destral El llibre de les    1921 Biblioteca Salvador Bonavia,  Barcelona 



Base de dades. Eines i estris. Núria Vilà 8 

i calla a casa. endevinalles Bonavia llibreter 
Lladra sempre a la muntanya,  
i calla a casa. 

destral Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Lladra sempre a la muntanya,  
i calla a casa. 

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

Salvatella Barcelona 

Sols tinc instint de fer mal,  
i abans em duien al cadafalc 

destral El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Què enganxa més que un 
ganxo? 

dos ganxos Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què és el que enganxa més que 
un ganxo? 

dos ganxos Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és que enganxa més que un 
ganxo? 

dos ganxos 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? 

esquella Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Puc semblar mora,  
però sóc cristiana. 
M'estima i venera  
la gent hortolana. 

falç Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tinc quelcom de moro,  
però sóc cristiana; 
m'estima i venera  
la gent catalana. 

falç Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc de ferro i amb forats. 
Tinc adornat mon voltant. 
Sóc plebeia puix per terra 
tot el dia estic anant. 
I encar que ma vàlua és poca, 
m'imiten bo i fent-me or. 

ferradura Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 
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I aquell que un dia a mi em troba 
em guarda puix que duc sort. 
Una cosa com una cosa 
que arreplega el que fa nosa 
i ho tira per amunt, 
fugint el dolent 
i caient el bo. 
Endevina què és això! 

forca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos soldats 
vénen de Gasculla;  
quan l'un es vesteix  
l'altre es despulla. 

fusanys Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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 

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 

Mirat pel davant 
pesco molt bé, 
mirat pel darrera 
tothom dues en té. 

ham Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Clic! i és clar;  
clic! i és fosc.  
Si no ho endevines  
ets un gran talòs. 

interruptor 
elèctric 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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Jo ho dic, 
jo ho torno a dir 
i no saps el que vull dir. 

jou4 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Pèl ençà, 
pèl enllà, 
i un arbre sec 
enmig s'està. 

jou5 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De tot el món sóc volguda,  
els que m'estimen em tiren,  
per qualsevols cap em miren,  
me trobareu molt aguda; 
jo per aquest engreixar 
i sens ésser agraïda, 
i anar-me'n en ajuda d'ells, 
m'arriba a treure els budells, 
però no em fa expirar. 

llançadora Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De tot el món sóc volguda,  
els que m'estimen em tiren,  
per qualsevol cap que em miren  
em trobaran molt aguda. 

llençadora Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Verola no he tingut jo  
i tota gravada estic,  
i a més que tinc mà te dic  
i ni menys persona so.  
Crei, lector, que fins fa  
pena al qui em vegi treballar,  
puig qui de mi sol usar  
ho allisa tot amb ma esquena. 

llima Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Mentre estigui pansida mànega Endevinaller Bassols, 1994 L'Estel (Tres i Eliseu Climent, València 

                                         
4 Aquesta endevinalla és un calembur, fet amb la contracció dels pronoms jo i  ho. 
5 Quan hi ha els dos bous junyits. 
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no hi ha por que passi res. 
Quan vegis que es posa tiesa 
és senyal de mullader. 

d'aigua Margarida Quatre) editor 

Per més que sóc corda i home,  
certament dec declarar  
que primer vinc de la mar,  
com també he vingut de Roma. 

maroma Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc el cos de fusta  
i de ferro el cap  
i la meva feina  
s'enclou en picar. 

martell Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc el cos de fusta  
i de ferro el cap,  
i la meva feina  
s'enclou a picar. 

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

Salvatella Barcelona 

Tinc el cos de fusta  
i de ferro el cap,  
i la meva feina  
s'enclou de picar. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

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 

Amenaçant tots els dies 
vides de papes i reis, 
faç tornar joves ets veis 
amb ses meues moixonies. 

navalla 
d'afaitar 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un corral de vaques, 
pixa una i pixen totes. 

regadora Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Cosa coseta, 
menja per baix 
i caga per l'esquena. 

ribot Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Cosa, coseta, 
tan boniqueta, 
menja per la panxa 
i treu per l'esqueneta. 

ribot Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quina és aquella coseta  
que sempre menja per baix  
i s'ho treu per l'esqueneta? 

ribot Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quina és aquella coseta  
que sempre menja per baix  
i s'ho treu per l'esqueneta? 

ribot El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Deu l'aguanten i ell pixa.  
Per molt que l'aguantin,  
no el faran pixar dret. 

sedàs Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

El trínxol trinxolava, 
sense cames caminava 
i treia sa pols pes cul. 

sedàs Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

La mare em fa venir  
que em deixeu el tiroroi  
per poder tiroronar,  
que demà us el tornarà. 

sedàs6 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

La mare em fa venir,  
que em deixeu el tricotí  
per a tricotar,  
que demà us el tornarà. 

sedàs Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Neix al bosc,  
creix al bosc  
i canta a casa 

sedàs El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Neix al bosc,  sedàs7 Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 

                                         
6 Hi ha variants que en lloc de tiroroi diuen tricotí. 
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creix al bosc  
i canta a casa 

Cançoner Perenne 

Quan és que un home té més 
forats sota la panxa? 

sedàs8 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és una cosa  
que l'aguanten deu  
i encara pixa fort? 

sedàs Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Té dents i no te boca, 
menja i no menja,  
quan menja escup. 

serra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té dents i no te boca,  
i quan menja escup. 

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

Salvatella Barcelona 

Als peus tinc jo dos ulls  
i dos puntes al cap;  
per a fer-me treballar  
fins els ulls m'has de tapar. 

tisores Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Cosa coseta 
ben boniqueta, 
dos cabdellets 
i una madeixeta. 

tisores Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos anells t'has de posar,  
si vols fer-me treballar. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Dos companyes van al compàs,  
amb els ulls darrere i els peus 
davant. 

tisores Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Dos ulls al cap,  
dos punxes als peus;  

tisores Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

                                                                                                                                                                                                                     
7 També es diu del picador. 
8 Quan garbella. 
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per a fer-me treballar  
els dos ulls m'han de tapar. 
Dos ulls als peus, 
dues punxes al cap, 
i per fer-me treballar 
els ulls tu m'has de tapar. 

tisores Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dues germanetes bessones, 
fortes de morro i de nas, 
que quan sos marits les toquen 
estan sempre mossegant. 

tisores Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dues puntes al cap,  
dos ulls als peus  
i per a fer-los treballar  
els ulls se li han de tapar. 

tisores Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Dues puntes al cap,  
dos ulls als peus;  
i per fer-los treballar  
el ulls se li han de tapar. 

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

Salvatella Barcelona 

Quan em volen fer servir,  
els ulls m'han de tapar,  
i la meva obligació  
consisteix a mossegar. 

tisores Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sempre vaig amb ma germana  
i amb afany fem nostra ruta,  
amb les cames al davant 
i els ulls darrera la cua. 

tisores Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tu no ho endevinaràs.  
Una punta i dues puntes  
i més avall dos forats. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Un de llarg i dos de rodons, tisores Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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que corren per camises, 
calçotets i pantalons. 

Cançoner Perenne 

Un llarg i dos redons  
corren pels pantalons. 

tisores Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una punta i dues puntes 
i dues orelles juntes. 

tisores Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Encara no obro la boca  
que ja se'm veuen les dents,  
i quan clavo queixalada  
no deixo pas res sencer. 

tisores 
(es)tisores 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Quan em volen fer servir,  
els ulls m'haveu de tapar,  
i la meva obligació  
consisteix en mossegar. 

tisores 
(es)tisores 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sempre vaig amb ma germana  
i amb delit fem nostra ruta,  
al davant portem les cames  
i els ulls darrera la cua. 

tisores 
(es)tisores 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una punta, dues puntes  
i dues orelles juntes. 

tisores 
(es)tisores 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc un monstre especial,  
només tinc dents i orella  
i mai tinc ni un sol queixal. 

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

Salvatella Barcelona 

Sóc un monstre especial:  
només tinc dents i orella  
mai no tinc ni un sol queixal. 

xerrac Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

 


