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Els jocs i les joguines 
Per a ballar em posen capa  
i amb capa no puc ballar,  
i si no em posessin capa  
no em podrà bellugar. 

baldufa El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Per a ballar em posen la capa,  
per a ballar me l'han de llevar,  
sense la capa no ballaria,  
sense la capa no puc ballar 

baldufa Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Per ballar em pos sa capa,  
per ballar me la torn a llevar.  
No puc ballar amb sa capa,  
i sense capa no puc ballar. 

baldufa Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Per ballar em pos sa capa,  
per ballar me la torn a llevar.  
No puc ballar amb sa capa,  
i sense capa no puc ballar. 

baldufa Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Sense capa no puc ballar 
i per ballar me l'han de llevar, 
sense capa no ballaria 
i amb capa no puc ballar. 

baldufa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Si vull ballar em poso capa 
i amb capa no puc ballar; 
si rumies una mica 
ho podran endevinar. 

baldufa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Si vull ballar em poso capa  
i amb capa no puc ballar.  
Si ho rumies una mica  

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

Salvatella Barcelona 
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ho podràs endevinar. 

Si vull ballar em poso capa  
i amb capa no puc ballar.  
Si rumies una mica  
ho podràs endevinar. 

baldufa Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc petita i revinguda,  
al món visc per ballar,  
per ballar han de lligar-me  
i aprendre bé de llançar. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Sóc petita, revinguda,  
al món hi sóc per ballar,  
mes per això la gent menuda,  
ans que tot m'ha de lligar. 

baldufa Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sols una faixeta 
és el meu vestit, 
quan el duc sóc morta, 
si el me lleven visc; 
som molt falaguera, 
no tenc peus ni mans  
i em duen amb paumes 
nins i jovençans. 

baldufa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sols una faixeta 
és el meu vestit, 
si el duc sóc morta, 
si me'l lleven visc; 
sóc molt habilitada 
i peus i mans no en tinc; 
amb palmes sóc portada 
i els minyons entretinc. 

baldufa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sols una faixeta  
en el meu vestit,  
si el duc sóc morta  
si me'l lleven visc;  
sóc molt habilitada  

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 
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i peus i mans no tinc;  
amb palmes sóc portadora  
i els minyons entretinc. 
Tenc capoll i no som figa 
tenc ferro i no som ferrer, 
ball sense ésser ballarina, 
tenc corda i no som corder. 

baldufa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No tinc mans, ni cap ni peus, 
sóc rodona i petitona. 
Corro damunt d'un camp verd 
i com més bastó se'm dóna 
més hi ha qui guanya o qui perd. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sóc dona i visc en parelles,   
i sempre vaig de camí,  
i així amb mi es pot divertir  
qui em va burxant les costelles. 

bola de billar Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc una dona molt forta,   
blanca i pura com la llet,  
i vaig d'una banda a l'altra 
conreant el meu camp verd. 

bola de billar Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Visc molt poc. Moro si em toquen. 
Sóc transparent i rodona, 
camino sens ser persona, 
i em fan sense tocar-me. 

bombolla de 
sabó1 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Una cosa que era blanca  
la pintaren de colors,  
ha causat moltes de morts 
i ha empobrit alguns senyors. 

cartes de joc Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Era el néixer molt blanqueta,  
després em varen pintar; 
amb mi hi han fet sort molts homes,  
i altres s'hi han arruïnat. 

cartes de 
jugar 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

                                         
1 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
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Quin animal és aquell 
de color blau i vermell, 
que així que sent a tocar 
comença a giravoltar, 
sense parar gens ni mica 
mentre toca la musica, 
i res vol saber amb els grans, 
preferint tractar amb infants. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sóc blanc i sóc negre,  
de taques vaig ple.  
Amb mi molts hi juguen,  
music sóc també,  
i un do tinc amb mi  
que no te'l diré. 

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

Salvatella Barcelona 

Entre reis i cavallers 
s'ha entaulat una gran guerra, 
i viuen contents i amics 
al mateix temps que peleien. 

escacs Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sense ales jo sé volar, 
no tenc cap però tenc coa, 
vaig filant com sa filoa; 
meam qui m'endevinarà! 

estel (la 
joguina 

infantil així 
dita) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa que no té cap 
però té coa 
i fil com una filova. 

estel (la 
joguina 

infantil així 
dita) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Entre reis i cavallers,  
s'hi estableix una gran guerra,  
i viuen contents i amics  
mentre ells amb ells peleien. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Entre reis i cavallers,  
s'hi estableix una gran guerra,  
i viuen contents i amics  
mentre uns contra altres breguen. 

joc d'escacs Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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Puc matar amb arma blanca,  
puc dar beure a qui té set,  
puc dar llenya a aquell que en vulgui  
i or a aquell que s'ho mereix. 

joc de cartes Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Què és allò que s'escapça i no mor? joc de cartes Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sobre la taula m'han posat,  
m'han partit per la meitat  
i ningú se m'ha menjat. 

joc de cartes Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Em van fer blanc 
em van pintar de colors, 
he causat moltes morts 
i he arruïnat molts rics senyors. 

naip Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Faig anar el diner ençà i enllà, 
tinc quatre corones i no sóc rei ni capellà. 

naip Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Puc matar amb arma blanca, 
puc dar beure a qui té set, 
puc dar llenya a aquell qui en vulgui 
i or al qui s'ho mereix. 

naip Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és allò que es posa damunt de 
la taula, ho tallem i no ens ho 
mengem? 

naip Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui són aquelles germanes 
que cada cop que juguen es 
maten? 

naip Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sobre la taula m'han posat, 
m'han partit per la meitat 
i ningú se m'ha penjat. 

naip Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc fet d'herbes, 
pintat de colors, 
faig perdre els pobres 
i faig pobres els senyors, 
porto desgràcies 

naip Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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i faig fer morts. 

Tinc reis i no som estat 
criats i no som senyor, 
cavalls i no som colcador 
i a molts he fet desgraciats. 

naip Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Puc matar amb arma blanca, 
puc dar beure a qui té set, 
puc dar llenya aquell que en vulgui 
i or al qui s'ho mereix. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tinc ulls i no m'hi veig gens, 
tinc peus i gens no camino, 
tinc boca i no menjo mai, 
tinc cabells i no em pentino. 
Vesteixo com les persones, 
també tinc una pell fina, 
i en les cases que jo estic 
sols serveixo per joguina. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Dius que sóc net?  
Potser sí: el que sé  
és que faig patir.  
Sóc gran amic dels infants  
i no faig gaire goig als grans. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Dius que sóc net? potser sí,  
el que sé, és que faig patir.  
Sóc gran amic dels infants  
i no faig gaire goig als grans. 

patinet Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

A cops sóc feta de roba,  
altres cops sóc tota carn,  
sóc molt tova i sóc molt dura  
i fins bona per menjar. 

pilota Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Petita i gran sóc rodona,  
sóc de pell i sóc de goma,  
sóc de carn i sóc de roba  
i dono bon gust a l'olla. 

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

Salvatella Barcelona 
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Petita i gran, sóc rodona. 
Sóc de pell i sóc de goma, 
sóc de carn i sóc de roba, 
i dono bon gust a l'olla. 

pilota Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Puge i baixe, vaig i vinc,  
bote i córrec, i no pare;  
el que m'estima em pega  
i és ell el qui es fa mal. 

pilota Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Pujo, baixo, vaig i vinc,  
salto, corro sens parar;  
qui m'estima em pega fort  
i qui em pega és qui em fa mal.  

pilota Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Salto, baixo, vaig i vinc,  
salto i corro sens parar,  
tothom qui m'estima em pega  
i el qui em pega es qui em fa mal. 

pilota Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Salto, baixo, vaig i vinc,  
salto i corro sens parar,  
tothom qui m'estima em pega  
i el qui em pega es qui em fa mal. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Vaig i vinc i vinc i vaig,  
rodo i boto sense empaig (empatx) 
i a totes parts del món  
faig el que faig. 

pilota El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Per a ballar em posen la capa,  
per a ballar me l'han de llevar.  
Jo no balle sense la capa 
 i amb la capa no puc ballar. 

trompa Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

 


