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Geografia 
Tinc una ala i gens no volo, 
tinc cant i no canto gens 
i en el Regne de València 
faig vida contínuament. 

Alacant1 Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Si sóc suc em beuen, 
si sóc roba em porten, 
si sóc ball em ballen, 
si sóc dona em volen. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sóc líquid i amb gust em beuen,  
sóc roba i amb goig em porten;  
si vaig al ball tots em ballen;  
si sóc dona tots em volen. 

americana Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc un líquid per a beure;  
roba sóc i abrigo l'home,  
i si dos lletres vols treure  
sóc nació de molta força. 

americana Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc un bar d'anomenada, 
i una lletra consonant, 
i del demés que a mi em sobra 
se'n fan toldos i envelats. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

De davant escurça  
i de darrera s'allarga. 

camí Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

De davant escurça  
i de darrera s'allarga. 

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

Salvatella Barcelona 

De davant s’escurça 
i de darrera s’allarga. 

camí Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És llarg com un budell camí Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 

                                         
1 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
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i arriba fins a les portes del rei. Cançoner Perenne 

Llarg llarguim,  
parent d'en Prim: 
si mans tenia  
llebres agafaria. 

camí Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Llarg, llarg, llarguíssim,  
parent d'en Prim; 
si mans tingués  
llebres havés. 

camí Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Llarguim, llarguim, 
més llarg que en Prim, 
si mans tenia 
llebres agafaria. 

camí Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és el que va d’ací a Girona   
sense moure’s de lloc. 

camí Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és el que va hores enllà 
sense moure’s ni caminar? 

camí Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és el que va sense moure's  
des de València a Russafa? 

camí Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què és lo que va hores enllà  
sens caminar? 

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

València 

Què és que va hores enllà  
sense caminar? 

camí El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Quin és aquell camí  
que ningú no el camina mai  
i que no s’espatlla? 

camí de Sant 
Jaume 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És llarg com un budell 
i arriba fins a les portes del Rei. 

carretera Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quina és la població catalana 
que té més de noranta-nou lletres? 

Centelles Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quina és la població catalana 
que té més de noranta-nou lletres? 

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

Salvatella Barcelona 
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Quin és el carrer més decent de 
Barcelona?   
És cosa bona, puix que és el de... 

Consell de 
Cent 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

En què li sembla un mort a un camí 
arruixat? 

en que cap 
dels dos no té 

pols  

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

En què s'assemblen un camí ruixat 
amb un mort? 

en que ni l'un 
ni l'altre no 
tenen pols 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En què s'assemblen un gall amb 
una muntanya? 

en que tenen 
cresta 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

A un indret de Catalunya 
una cosa he reparat: 
que uns arbres tots d'una mena 
donen nom a una ciutat. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tinc molts rius, mars i muntanyes,  
tinc molts pobles i ciutats,  
ferrocarrils i carreteres,  
i així i tot estic penjat. 

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

Salvatella Barcelona 

Quina és la població catalana que 
per a escriure el seu nom calen mil 
vocals? 

Milans Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tu que pretens de valent, 
saps d'on en surt el vent? 

món Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Cosa coseta, 
he vist Nevà 
estant ben serè 
i enmig de l'estiu. 

Nevà2 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què fa l'arbre a la muntanya? ombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan 1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

On està el Vesuvi? on ha estat Les nostres Martí Adell,  1991 Esplai juvenil Edicions del València 

                                         
2 Al·ludeix a una població catalana anomenada Nevà. 
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sempre endevinalles Cristòfor Bullent 

- Benvingut, senyor, 
amb el seu pelindengui; 
ben arribat, senyor, 
amb això que li penja. 
- Vol deixar entrar el meu pelut 
al seu esgarrapat? 
Pot entrar, que prou esgarrapat 
està. 

pastor, ramat, 
rostoll 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan 1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Déu la guard, Madama Tirapeu 
(pastora que fila). 
- Déu el guard, senyor, amb allò 
que li penja (cavaller amb la seva 
espasa). 
- Voldríeu deixar entrar el meu 
pelut (cavall) 
en el vostre defendut? (camp) 

pastora que 
fila, cavaller 
amb la seva 

espasa, 
cavall, camp 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan 1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De la voreta del mar  
ningú no em sap treure;  
a l'estiu tothom em vol venir a 
veure,  
i a l'hivern ningú no em diu res. 

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

Salvatella Barcelona 

Llarg i prim, sempre saltant,  
i la mar l'està esperant. 

riu Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Llarg i prim, sempre saltant,  
i la mar l'està esperant. 

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

Salvatella Barcelona 

Tinc la força tan estranya  
que no n'hi ha cap com jo; 
puc dur una carga de llenya  
i no puc un perdigó. 

riu Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc la força tan estranya  
que no n'hi ha cap més que jo, 
puc dur una càrrega de llenya  
i no puc un perdigó. 

riu Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Tinc mare però no tinc pare. 
Tinc llit però no tinc coixí.  
No tinc peus ni tampoc rodo,  
i no obstant faig molt camí. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tinc mare, no tinc pare; 
tinc llit i no tinc coixí;  
no tinc cames ni rodes,  
però faig molt camí. 

riu Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc mare, però no tinc pare, 
tinc llit i no tinc coixí,  
no tinc peus, però tampoc no rodo,  
i, no obstant, faig molt camí. 

riu Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Com més set tenim,  
menos soroll fem;  
però, si anem beguts,  
allavors bramem. 

rius El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Quin és el poble més antic del 
món? 

Rupit (perquè 
Adam ja va 

cagar arrupit) 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Som una parei de vesines  
que estam en un remolí.  
Mos veuen per tot el món;  
així, si mirau d'aquí. 

Ses Cabrelles Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Quant hi ha d'aquí a València? tant com de 
València a 

aquí 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan 1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quant hi ha d'aquí a València? tant com de 
València a 

aquí 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què t'estimes més: Torrefeta o 
Castellserà? 

Torrefeta, 
perquè ja és 

feta 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 
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Quin lladre és que mai l'agafen, 
no té cames i sap córrer, 
quan ell roba molts s'amaguen 
i el que ha robat ho torna? 

torrent Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

El monstre és tan gros  
com una muntanya  
i treu tot de foc,  
de dintre sa entranya;  
sa boca és d'embut;  
i aquell que s'hi acosta  
pot dir tururut. 

volcà Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

 


