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Els fenòmens naturals 
De dalt ha baixat,  
ningú em diu bon dia,  
però així mateix  
som ben requerida. 

aigo quan 
plou 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Com més m'ensabones  
més m'embrutes,  
i si em vols rentar  
m'has de deixar estar. 

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

Salvatella Barcelona 

Com més m'ensabones, 
més m'embrutes, 
i si em vols netejar 
m'has de deixar. 

aigua Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

El foc destrossa.  
Del foc és rei.  
Qui és qui amb mi pot? 

aigua Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

No és Déu i està pertot arreu;  
dalt del cel i dins la terra,  
en el pou, a la taberna,  
al safareig i a la cisterna...  
I no endevines el nom seu? 

aigua Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No tinc cap color,  
no faig cap olor,  
i en temps de calor  
jo calmo l'ardor. 

aigua Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quant més m'ensabones, 
més m'embrutes. 
Si em vols netejar, 
deixa'm estar. 

aigua Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què és allò que corre  aigua Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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sense tenir cames? Cançoner Perenne 

Què és allò que corre  
sense tenir cames? 

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

Salvatella Barcelona 

Què és allò que corre sense tindre 
cames? 

aigua Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Abans no pot baixar;  
primer ha de pujar,  
com totes les coses;  
aquesta va més alt  
que cap de les torres,  
i no en precisa pas d'ascensor  
ni escales, avions ni globus,  
coets, trets ni bales,  
tampoc com els ocells  
li precisen ales;  
en té prou amb el sol,  
amb el sol i l'aire. 

aigua de pluja Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

A mi ningú no m'ha vist,  
però existesc entre els mortals;  
el dia que falte jo,  
moren homens i animals. 

aire Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Davant voltros sempre estic 
i no em vei ni m'agafau, 
no tenc cap color en petit 
i en gros som de lo més blau. 

aire Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ningú em veu, però amb l'ai al cos 
jo em trobo contínuament. 
Em cerca a l'estiu la gent 
i a l'hivern sóc molestós. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sóc un cos que ningú ha vist  
i existeixo entre mortals;  
el dia que falti jo  
moren homes i animals. 

aire Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

És un pont de coloraines arc de Sant Endevinaller Bassols, Margarida 1994 L'Estel (Tres i Eliseu Climent, València 
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fet per sobre la muntanya. 
Cotxes ni carril no hi passen. 
L'ha pintat un pintor sol 
combinat amb gotes d'aigua. 

Martí1 Quatre) editor 

Ja veis que no és sempre igual, 
però té molts de colors,  
a vegades és més llarg  
i algun dia en surten dos. 

arc de Sant 
Martí 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

El sol la vida em dóna,   
i ell em sol acabar.  
Faig a la gent admirar,  
i, encara que l'aigua em formà,  
a l'aire me'n torno a anar. 

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

Salvatella Barcelona 

Què és el que pesa més del món  
i que ningú pot aguantar amb la 
mà per petit que sigui? 

brasa (de foc) Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Neixen pobres, però honrats. 
Són arrencats de la terra. 
I un cop estan ben tallats 
es fan rics i molt preuats. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Quantes gotes d'aigua caben en un 
got ple? 

cap Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què fa quan plou? cau aigua Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De vegades és blau,  
de vegades és gris.  
Hi apareix el sol,   
hi anirem nosaltres 
i els nostres fills. 

cel Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un cobertor molt ben brodat 
que la punta de l'agulla no ha tocat. 

cel Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

                                         
1 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 



Base de dades. Fenòmens naturals. Núria Vilà 4 

Un llençol apedaçat   
que ni fil ni guia ha tocat. 

cel Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Un llençol apedaçat, 
punta d'agulla no hi ha tocat. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Un llençol apedaçat, 
que punta d'agulla no hi ha tocat. 

cel Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un llençol molt ben brodat  
on la punta d'agulla no ha entrat. 

cel Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una cistella plena d'avellanes,  
que de dia s'arrepleguen  
i de nit s'escampen. 

cel Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un llençol tan gran  
que ningú no el pot plegar  
i tantíssimes monedes  
que no se poden comptar. 

cel i les 
estrelles 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Crua no se'n troba, 
cuita no se'n menja. 

cendra Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

De crua, no se'n troba, 
i cuita no es pot menjar. 

cendra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Del foc som sa filla, 
reblanesc com un xiuró, 
ajut a Madó aigo 
a llevar molta brutor. 

cendra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En Blanc jeu,  
en Roig pastura,  
en Negre se'n va   
que mai s'atura. 

cendra / foc / 
fum 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Cosa, coseta,  
que pertot arreu es posa  
i enlloc fa nosa. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Cosa, coseta,  
que pertot arreu es posa  
i enlloc fa nosa. 

claror Enigmística popular. 
Endevinalles i altres 
jocs d'esperit 

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

Políglota Barcelona 



Base de dades. Fenòmens naturals. Núria Vilà 5 

coneixements  
indispensables 

Quina és la cosa,  
que pertot arreu es posa  
i enlloc fa nosa. 

claror Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa blanca blanca  
que tot ho escampa. 

claror Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una cosa blanca blanca  
que tot ho escampa. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

En el meu néixer el meu morir,  
encar que sens cos i sens ànima,  
a cops torbo la calma plàcida  
d'aquell que m'arriba a oir.  
La meva missió és repetir  
el que escolto als demés,  
per això sense més ni més 
causo tanta basarda i paor  
que algun tonto o somniador  
es creu que Satanàs és. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

En el néixer el meu morir,  
no tinc cos ni ànima,  
torbo la calma plàcida  
d'aquell que m'arriba a oir;  
la meva missió és repetir  
el que escolto als demés;  
per això sense més ni més  
causo basarda i paor  
que algun tonto o somniador  
es creu que Satanàs és. 

eco Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Neixo tan sols per morir  
i no tinc cos ni ànima  
i visc per deixar-me oir. 

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

Salvatella Barcelona 

Neixo tan sols per morir  eco Cinc-centes Castellví Cerdà,  1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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i no tinc ni cos ni ànima  
i visc per deixar-me oir. 

endevinalles Joan 

Pica i no té bec,  
vola i no té ales,  
i encara no neix  
que ja es mort pels altres. 

espurna El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Pica i no té bec,  
vola i no té ales. 

espurna Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Pica i no té punxa,  
vola i no té ales,  
xiqueta i vermella…  
No saps què és encara? 

espurna Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Pica i no té bec,  
vola i no té ales. 

espurna de 
foc 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Amb el foc em donen vida,  
bufant em treuen del món,  
igual visc en les altures  
com en el lloc més profond. 

flama Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una coseta 
molt menudeta, 
entra a la cambra 
i tot ho emplena. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

A penes neix el pare 
el fill ja és al carrer. 

foc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Abans de nàixer la mare  
el fill ja era al carrer. 

foc Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

De mascle i femella és nat, 
engendrat dins un instant, 
i si té aliment bastant, 
pot abrigar la ciutat; 

foc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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no té boca i ben aviat 
menja tot quant té davant. 
Déu mo'l envi,  
molt ho agraïm.  
Si no s'apaga,  
fa olor de socarrim. 

foc Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

El pare encara no és nat 
que el fill ja corre pel terrat. 

foc2 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En una casa tenien tres fills: 
l'un va fugir i no l'han vist més (el 
fum), 
l'altre menjava tot el que li 
donaven (el foc) 
i l'altre sempre jeia i no es movia 
(la cendra). 

foc3 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Fregant neix, i bufant creix,  
i si el tapes és ben mort;  
pot fer el mal amb escreix  
destroçant a dret i a tort. 

foc Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Qui va ésser el primer que va fer 
bullir l'olla a Barcelona? 

foc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui va ser el primer que va fer la 
sopa d'all? 

foc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Si sóc bo o be dolent,  
poc vull saber-ho;  
sort de mi que en té la gent,  

foc Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

                                         
2 El fill es refereix al fum. Aquesta endevinalla és un xic equívoca, puix que no es refereix al foc com a element, sinó a la foguera, o sia a la gran flamarada 
convenient per a poder-se escalfar o coure alguna cosa; per tant, encara la foguera no és del tot encesa, o nada, que el fill, o sia el fum produït pel foc, ka corre pel 
terrat, on ha anat a parar enfilant-se per la xemeneia. 
3 Aquesta endevinalla és un preciós document mític de regust antiquíssim, en el qual magistralment està descrita la simple i escaient visió que de l'element igni té 
l'home primitiu, envoltada d'una rústega poesia, però difusa de concepte o visió, puix que presenta el foc com un germà del fum i de la cendre, quan en realitat, 
deixant-nos portar per la bella imatge, n'hauria d'ésser el pare, ja que el foc és qui els engendra i produeix, i un i altre són uns derivats del foc i no uns parells seus. 
Perquè l'endevinalla fos del tot correcta abundant en la mateixa imatge, hauria de dir que hi havia un pare que es menjava tot el que trobava i que, de dos fills que 
tenia, l'un fugia i mai més no se'l veia, i l'altre sempre jeia i no es movia. 
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però, ai d'ella! si la ràbia se 
m'encén! 
Si sóc bo o dolent  
poc vull saber-ho;  
sort de mi té la gent,  
però, ai d'ella!,  
si la ràbia se m'encén! 

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

Salvatella Barcelona 

Com més n'hi ha 
menos es veu. 

fosca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quan és una cosa  
que quant més n'hi ha  
menos se veu. 

fosca Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Rumieu i endevineu: 
què és una cosa molt gran, 
que com més gran menys es veu? 

fosca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa que no és cosa  
i per tot el món es posa. 

fosca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa que no és cosa  
que per tot el món es posa. 

fosca Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una cosa que no es cosa i pertot 
arreu es posa. 

fosca El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Corre molt i no el veus gens,  
i et molesta quan el tens. 

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

Salvatella Barcelona 

Corre molt i no el veus gens,  
i et molesta quan el tens. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Abans de néixer son pare,  
el fill ja qui sap on para. 

fum Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

El pare encara no és nat  
i el fill ja salta pel terrat. 

fum Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

El pare encara no és nat  
que el fill salta pel terrat. 

fum El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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El pare encara no és nat  
que el fill salta pel terrat. 

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

Salvatella Barcelona 

Ja em poden ben amagar  
i tapar-me les sortides,  
que d'allí on jo sóc nat  
en surto a la superfície. 

fum Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Més alt que un pi  
i pesa manco que un comí. 

fum Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Més alt que un pi  
i pesa menys que un comí. 

fum Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Més alt que un pi  
i pesa menys que un comí. 

fum Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Més llarg que un camí  
i pesa manco que un comí. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Mon pare és lluminós  
i pujo dret cap el cel;  
a vegades el pell-roig  
em fa servir de correu.  
Sens que ho puga remeiar  
faig plorar al més sortós  
i com jo es podrà tornar  
el desig de l'ambició. 

fum Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quan el pare neix el fill ja s'ha 
mort. 

fum Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sens que ho puga remeiar 
faig plorar el més sortós, 
i en mi es sol tornar 
el desig de l'ambiciós. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sóc negre i també sóc blanc,  
ningú a mi em pot agafar,  
s'ofega qui entre mi es fica;  
vés si rumiant una mica  
em podràs endevinar. 

fum Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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Una cosa alta com un paller 
i no pot aguantar un diner. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Una cosa alta com un paller 
que no pot aguantar un diner. 

fum Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa més alta que un pi 
que no pot sostenir ni un mal 
garrofí. 

fum Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa que és més alta que un pi 
i pesa menos que un sac. 

fum Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Son pare no és nat  
i es fii dalt es terrat. 

fum abans de  
pendre es foc 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

A l'hivern que és quan tinc vida,  
tota la gent m'avorreix.  
A l'estiu, que em quedo a casa,  
tothom ve darrera meu. 

gel Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

A l'hivern, que és quan tinc vida,  
ningú em vol a costat seu,  
a l'estiu, que mort em quedo,  
tothom va darrera meu. 

gel Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

A l'hivern, que és quan tinc vida,  
tota la gent m'avorreix.  
A l'estiu, que em quedo a casa,  
tothom va darrera meu. 

gel 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 fill de l'aigua, 
fill ben natural, 
i a ésser aigua torno 
sense fer cap mal. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tant com en hivern,  
cada any, es té avorrescut,  
és a l'estiu volgut,  
reservat amb tendre afany,  
buscat i complagut. 

gel Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" 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 

En un trosset hi ha un ocellet 
que es menja les tripes 
poquet a poquet. 

llum Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Per onsevulla em veuen  
tant si és d'hivern com d'estiu,  
de dia sempre som mort  
i en sa nit és quan som viu. 

llum4 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Per qualsevol lloc em veuen  
tant si és l'hivern com l'estiu,  
de dia sempre sóc mort  
i de nit és quan sóc viu. 

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

Salvatella Barcelona 

Què és una cosa  
que per molt poc forat passa? 

llum Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Rodó com una fava, 
no cap en tota la casa. 

llum Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa com una bellota 
que per tota la casa retrota. 

llum Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa com una cosa, 
una cosa com una gla, 
a totes les cases n'hi ha 
i per tota la casa va. 

llum Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa com una gla 
que per tota la casa va. 

llum Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
4 Aquesta al·ludeix no a claror com les altres, sinó a l'estri usat per a produir la llum. 
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Una cosa com una oliva  
i no cap en cap botiga. 

llum Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Una cosa com una oliva (el llum) 
que no cap en una botiga (la 
claror). 

llum5 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa petita, petita 
i no cap a casa. 

llum Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Bram sovint i no som ase, 
bramul i no som lleó 
i estoig moltes més riqueses 
que cap rei ni emperador. 

mar Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Digue'm quina mare hi ha 
que an es fill dóna menjar (els 
rius), 
els fa créixer i engreixar 
i a la fi tots lo se menja? 

mar Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Escupo, bramo i marejo,  
sóc tomba, abim i mirall,  
i de la mateixa manera tracto el 
rei 
com el seu vassall. 

mar Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Escupo, bramo, marejo,  
sóc tomba, abisme i mirall,  
i d'igual manera tracto  
el rei com el seu vasall. 

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

Salvatella Barcelona 

Escupo, bramo, marejo,  
sóc tomba, abisme i mirall,  
i d'igual manera tracto  
el Rei com el seu vassall. 

mar El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

                                         
5 Es confon la idea de la flama, que és la que pròpiament és petita com una oliva, i la de la claror produïda, que és la que no cap dintre la botiga. 
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Escupo, bramo, marejo,  
sóc tomba, abisme i mirall,  
i d'igual manera tracto  
tant al Rei com al vassall. 

mar Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

M'agite, brame i marege;  
sóc tomba, abisme i mirall, 
 i d'igual manera tracte 
 un rei com un vassall. 

mar Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

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 Barcelona 

Porta els quintars a mils 
i no pot portar ni un fil. 

mar Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui d'Amèrica a Espanya pot anar  
sense reposar ni mai caminar? 

mar Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Qui sap dur vint quintars de palla i 
no sap dur un perdigó? 

mar Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un camp ben llaurat 
que punta de rella 
no hi ha tocat. 

mar6 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una jaia rabiosa  
quan Déu vol és amorosa,  
i fa flor i no fa tany,  
i fa sa fruita gustosa. 

mar Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una vella reganyosa,  
quan Déu vol és amorosa,  
i el fruit que fa  
bo és per menjar. 

mar Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una vella reganyosa,  
quan Déu vol és amorosa,  
no fa fulla ni la flor,  
endevina què és això? 

mar Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
6 També es diu de la teulada. 
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Una vella reganyosa;  
quan Déu vol és amorosa;  
ni la fulla ni la flor.  
Endevina, què és això? 

mar El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una vella reguitnosa  
que, quan Déu vol, és amorosa, 
i el fruit que fa  
és bo per menjar. 

mar Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

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 

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 

Em faig en lloc elevat 
sense que hagi tingut pare 
i conforme vaig morint 
va naixent la meva mare. 

neu Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En l'aire em vaig criar 
i ningú coneix mon pare 
i és la meva condició 
que en morir jo neix ma mare. 

neu Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

La jove de Torralles 
en té unes estovalles 
que tot el món abriguen 
menys les aigües. 

neu Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

La marquesa en té una toca  
que estén a la muntanya,  
però estendre al riu no gosa. 

neu Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

La vella de Torralles 
en té unes estovalles 
que n'abriguen tot el món 
menys l'aigua i el sol. 

neu Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Les caputxes de n'Elionor  neu Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de Salvatella Barcelona 
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tapen les muntanyes,  
però els rius no. 

tot 

Les caputxes de na Lionor,  
tapen les muntanyes,  
però els rius no. 

neu Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Les estovalles de l'Elionor 
tot ho tapen, però el riu no. 

neu Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què és això? 
Una cosa 
que pertot es posa  
i a la mar no gosa. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Què és allò que el foc no pot 
escalfar? 

neu Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa 
que pertot es posa  
i a la mar no gosa. 

neu Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa blanca, blanca,  
que s'agafa i no s'aguanta. 

neu El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una cosa blanca, blanca,  
que s'agafa i no s'aguanta. 

neu Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta   

Una cosa, cosa,  
que pertot arreu es posa  
i a la mar no gosa. 

neu Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Vés si saps què és una cosa  
que pertot arreu es posa  
però que a la mar no gosa? 

neu El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

El sol és qui em dóna vida  
i ell qui em sol acabar,  
i encar que de l'aigua eixida,  
a l'aire torno a parar. 

núvol Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Posat en el cel sóc aigua  núvol Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de Salvatella Barcelona 
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posat en la terra sóc pols. tot 

Posat en el cel sóc aigua,  
posat en la terra, pols:  
dins de l'església sóc fum.  
Apa, contesta qui sóc. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Posat en el cel sóc aigua,  
posat en la terra, pols:  
i fum si estic a la cuina.  
Apa, contesta qui sóc. 

núvol Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sense cames camina d'ací allà,  
des de l'Índia a la Xina. 

núvol Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un llençol apedaçat  
que punta d'agulla no l'ha tocat. 

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

Salvatella Barcelona 

Un llençol apedaçat  
que l'agulla no ha tocat. 

núvols Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Un llençol ben apedaçat,  
punta de rella no hi ha tocat. 

núvols Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Al cel sóc aigua 
a l'església sóc de fum 
sóc de pols a la terra 
i sóc un tel en els ulls. 

núvols  Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Posat en el cel sóc aigua,  
posat en la terra pols,  
dins l'església sóc fum.  
endevina el que sóc. 

núvols  Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tresc amunt i de vegades 
plor tant d'hivern com d'estiu, 
i de ses meues plorades 
es pagès s'alegra i riu. 

núvols  Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un llençol apedaçat  núvols  Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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que punta d'agulla no l'ha tocat. Cançoner Perenne 

Jo en sé un llençol molt gros  
que no es pot pas plegar  
i un grapat d'unces d'or  
que no es poden comptar. 

núvols i els 
estels 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Fent soroll se'n vénen,  
fent soroll se'n van  
i quan demà tornin  
se n'entornaran. 

ones Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Fent soroll van venir ahir,  
fent soroll vénen avui,  
i fent soroll tornaran  
sempre amb els mateixos fums. 

ones El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Van venir ahir, 
han tornat avui, 
tornaran demà 
movent gran remor. 

ones Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Vingueren ahir,  
han tornat avui,  
i vindran demà  
movent aldarull. 

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

Salvatella Barcelona 

Vingueren ahir,  
hem tornat avui  
i vindran demà  
movent aldarull. 

ones Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Per què en hivern, ix el sol més 
tard que en estiu? 

perquè fa 
fred i té por a  

costipar-se 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

¿Què és allò que espanta tant  
que en fuig tothom a l'instant? 

pluja Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 
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¿Què és allò que espanta tant  
que en fuig tothom a l'instant? 

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

Salvatella Barcelona 

¿Què és allò que espanta tant  
que tothom en fuig a l'instant? 

pluja Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és allò que espanta tant  
que en fuig tothom a l'instant. 

pluja El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Què és allò que espanta tant,  
que en fuig tothom a l'instant? 

pluja Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tant si vols com si no vols  
seguiré la meva via;  
rabiaràs si vas tot sol;  
el pagès de mi es refia. 

pluja Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Què cal per encendre el foc? que estiga 
apagat 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

A veure si ho sabeu 
què és el que us toca a la cara  
i no ho veieu? 

vent Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Barrabàs truca a la porta  
amb un ram de flors que porta,  
no són fulles ni és ram,  
Barrabàs se'n torna al camp. 

vent Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Barrabàs truca a la porta  
amb un ram de flors que porta;  
no són fulles ni són ram.  
Barrabàs se'n torna al camp. 

vent El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Bufe i no tinc boca,  
córrec i no tinc peus,  
et pegue en la cara  
i tu no em veus. 

vent Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

El mateix jo sempre sóc.  
Faig encendre i apagar. 
Tant pare com faig marxar  
moltes coses d'aquest món. 

vent Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 
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Es sent i no es veu  
ni es pot agafar. 

vent Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Fa viure i no és aliment 
i quan xiula no té boca, 
està fred i està calent 
i no el pot veure qui el toca. 

vent Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ningú no l'ha vist,  
ningú ni el coneix,  
però tots l'hem sentit. 

vent Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

No té braços ni mans  
i tomba mamparans. 

vent Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Passa per les carreteres  
sense deixar mai roderes. 

vent Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Què és, què és,  
que te pega en la cara  
i no el veus? 

vent Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Quina és la cosa més atrevida? vent Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sempre et toco i no em veus,  
volo sense tenir ales,  
xiulo sense tenir boca  
i faig mal moltes vegades. 

vent Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sempre que et toco no em veus,  
volo sense tenir ales,  
xiulo sense tenir boca  
i faig mal moltes vegades. 

vent El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sempre que et toque no em veus.  
Vole sense tenir ales,  
xiule sense tenir boca  
i faig mal moltes vegades. 

vent Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Sempre vaig corrents de quatres, 
tu no em veus ni em veuràs, 
i si qualque pic m'encontres 

vent Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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sé cert que em coneixeràs. 

Sempre vola com la fura;  
sempre vola, mai s'atura. 

vent El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sense mullar-se molt ni poc, 
neix enmig d'aigua i de llum, 
i brama quan li fan llum. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Te pec per devers sa cara 
i tu no em veus poc ni gens, 
si m'enfad xisc i pec xiulos 
i no tenc boca ni dents, 
i sense sebre de solfa 
faig sonar molts d'instruments. 

vent Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa que mena força fressa i 
no es veu. 

vent Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa, cosa, 
que no té carn ni ossos 
i roda pels sostres. 

vent Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Vaig pel món movent esglai 
i ningú no m'ha vist mai. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Vola sense ales,  
arrenca soques,  
mata sens bales,  
i tu no el toques. 

vent Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Volant corre per l'espai,  
tant si és de nit com de dia,  
sens que ningú em vegi mai  
ni em privi de fer ma via.  
Quan sóc fluix dono alegria, 
 mes quan em poso irritat  
m'ho veureu tot dominat  
i per tot veureu marfuga:  
tot, cel i terra, es belluga  
si així ho vol ma voluntat. 

vent Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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Volo sense ales;  
et toco i no em veus;  
xiulo sense tenir boca  
i faig mal moltes vegades. 

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

Salvatella Barcelona 

 


