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La llar 
Bòrnia vaig néixer, 
bòrnia moriré; 
treballo entre dones 
i la passo bé. 

agulla Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És petita, però té llei 
per fer anar vestit al rei. 

agulla Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

N´hi ha de llargues i de curtes, 
de primes i de gruixudes, 
i quasi sempre la dona 
és qui les fa ser mogudes. 
Tant si és llarga com si és prima 
en el cap hi té un forat, 
i tota ella és per tapar-ne 
d'altres, estrets i eixamplats. 

agulla1 Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Quina és aquella bestioleta 
que a cada pas deixa un tros de 
cueta? 

agulla Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Si em lliguen, amb gran desfici  
a moltes dones serveixo;  
estar presa és món ofici;  
si em deixen lliberta em perdo. 

agulla Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc cap, tinc ull i tinc cos,  
i no sóc ni carn ni os. 

agulla El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Tinc cap, tinc ull i tinc cos,  
però no tinc carn ni os. 

agulla Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tinc cap, ull i cos, 
i no tinc ni carn ni os. 

agulla Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
1 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
2 Totes aquestes tres endevinalles susdites es diuen també del porró i de la bóta de cuiro usada per a beure vi. 
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Tinc cap, ull i cos, 
i no tinc ni carn ni os. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Tinc cap, ull i cos,  
i no tinc carn ni tinc os. 

agulla Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tot el dia furga, furga, 
i amb el cul tira l'arrel. 

agulla Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tot el dia furga, furga, 
i amb el cul tira l'arrel. 

agulla Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una senyoreta 
passa per una carretera, 
cada pas que fa 
deixa un tros de cueta. 

agulla Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una senyoreta passa  
per una carretereta  
i, cada pas que fa,  
deixa una cueta. 

agulla Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un animalet  
que cada passa deixa un trosset. 

agulla 
(gúia) 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Tinc el cap molt petitet,  
un sol peu que en punta acaba,  
el meu cos és llarg i prim;  
no m'endevines encara? 

agulla de cap Una capseta blanca 
que s'obre i no es tanca 

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Tinc un cap molt petit, 
un sol peu que en punta acaba, 
el meu cos és llarg i prim, 
no m'endevines encara? 

agulla de cap Recull d'endevinalles Francesc Salvà       Barcelona 

Quina és aquella bestioleta  
que a cada pas deixa un tros de cueta? 

agulla de cosir Una capseta blanca 
que s'obre i no es tanca 

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Quina és la bestioleta que corrent, 
a cada pas hi deixa un tros de 
cueta? 

agulla de cosir Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quina és la bestioleta que, corrent, 
a cada pas hi deixa un tros de cueta? 

agulla de cosir El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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Tinc cap, tinc ull, i tinc cos,  
i no sóc de carn ni os. 

agulla de cosir Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc cap, tinc ull, i tinc cos,  
i no sóc de carn ni os. 

agulla de cosir Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Quatre soldats  
van de patrulla,  
quan un es vesteix  
l'altre es despulla. 

agulla de fer  
mitja 

Recull d'endevinalles Francesc Salvà       Barcelona 

Quatre soldats  
van de patrulla,  
quan l'un es vesteix  
l'altre es despulla. 

agulla de fer 
mitja 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

¿Quina és aquella bestioleta  
que a cada pas  
deixa un tros de cueta? 

agulla quan 
cus 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Quatre soldats  
van de patrulla,  
quan l'un es vesteix,  
l'altre es despulla. 

agulles de fer 
calça 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Quatre soldats van de patrulla: 
quan l'un es vesteix l'altre es despulla. 

agulles de fer 
mitja 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Són cinc senyoretes, 
primes i curtes, 
quan una es vesteix 
s'altra se despulla. 

agulles de fer 
mitja 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre estudiants  
van de patrulla,  
quan un es vesteix  
l'altre es despulla. 

agulles en  
fer mitja 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Quatre soldats  agulles quan  El llibre de les    1921 Biblioteca Salvador Bonavia,  Barcelona 
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que van de patrulla;  
mentre un es vesteix  
l'altre es despulla. 

fan mitja endevinalles Bonavia llibreter 

Pentinell d'ase, 
flabiol de ruc, 
toca-li l'orella, 
que en sortirà suc. 

aixeta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és una cosa  
que quant més roda  
més regiment dóna? 

aixeta 
(ai)'xeta 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis  
Eivissencs 

Eivissa 

Llis de fora, 
llis de dins, 
morro enfora 
i cul endins. 

ampolla Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una dona molt seriosa  
que a la taula mai fa nosa,  
un la pren, l'altre la deixa  
i encara que ella no es queixa,  
quan la panxa buida té  
ja ningú no li diu res. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Jo presideixo la taula  
amb presidents al voltant;  
l'un em pren i l'altre em deixa  
i em quedo sense casar. 

ampolla de vi Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una dama molt seriosa  
que a la taula mai fa nosa.  
Un la pren, l'altre la deixa  
i encara que ella no es queixa,  
quan la panxa buida té  
ja ningú no li diu res. 
Si no ho encerteu 
molt tontos sereu. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sóc de plata, d'alumini,  
de fusta i també d'or,  

argolla de 
tovalló 

Recull d'endevinalles Francesc Salvà         
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i em veureu a moltes cases,  
sobretot al menjador.  
Si són sis que a taula mengen,  
sis germans que som també. 
Atén lo que te dic: 
set panxes i un melic; 
mentira no ne dic, 
set culs i un foradat, 
set boques, 
una amb dents; 
m'entens? 

ase, 
arguenells, 

càntirs 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dues senyores 
vénen de França; 
l'una balla 
i l'altra dansa. 

balances Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un tintín amb dos tintals 
i un cravín amb dos cravals. 

balances Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un tintín amb dos tintals 
i un cravín amb dos cravals. 

balances Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Per més que no sóc balcó,  
amb ell he sigut criada,  
i em passo el dia mirant  
la gent que pel carrer passa. 

balconada El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc un balcó, escala i terrat,  
sóc de pedra, fusta i ferro;  
crec, lector, que si no m'erro  
ja m'hauràs endevinat. 

barana Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Com més s'alça més s'abaixa. barral Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Jo presidesc la taula  
amb pretendents al costat;  
l'un m'agafa i l'altre em deixa,  
i em quede sense casar. 

barral Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 



Base de dades. Llar. Núria Vilà 6 

Per fer-me servir em trepitgen 
i quan dic que són pesats 
els grassos molt em critiquen 
i els prims queden astorats. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sóc una dona de pes   
i del treball no renego,   
que a cents els quilos carrego 
com aquell qui no fa res. 

bàscula El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Per la ciutat no m'hi busquis,  
a pagès sols em veuran  
a dintre d'aquelles cases   
que són fetes molt temps fa. 
Si algun dia vas a fora 
em veuràs tot de seguit  
si et poses de panxa enlaire 
i ben estirat al llit. 

bigues Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Per la ciutat no m'hi busquis;  
a pagès sols em veuràs  
si et poses de panxa enlaire,  
ben estirat al llit. 

bigues Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Quan va al mont hi va farteta, 
i en tornar a casa, lasseta. 

bot Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té boca i no té dents, 
té panxa i no té budells, 
té mans i no té peus. 

bot Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té coll i no té cap, 
té braços i no té mans, 
té cames i no té peus, 
té ventre i no té budells. 

bot Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té coll però no té cap,  
té cames i no té peus,  
té braços i no té mans,  
té ventre i no té budells.  

bot Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Té coll, però no té cap,  bot El llibre de les    1921 Biblioteca Salvador Bonavia,  Barcelona 
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té cames i no té peus,  
té braços i no té mans,  
té ventre i no té budells. 

endevinalles Bonavia llibreter 

Als vostres peus m'agenollo 
sense tenir pietat, 
que em deixeu ficar allò vostre 
dintre del meu forat. 

bóta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De format m'assemblo al porc; 
tinc un ull que arrenca en plor. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Està gras com un garrí 
i té un ull que plora vi. 

bóta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Jo t'adoro, 
jo t'estimo, 
jo m'agenollo als teus peus 
sols per veure'n ton forat. 
Davant vostre m'agenollo, senyor, 
per tocar-vos el pixador. 

bóta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Jo t'adoro, jo t'estimo, 
jo m'agenollo als teus peus, 
sols per beure en ton forat. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

No és caixa ni taüt   
ni calaix de cas notari, 
és feta igual que un almud 
i tanca més que un armari. 

bóta Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Quaranta són qui m'estrenyen 
tant com poden apretar, 
i es diu que tots m'afluixen 
sa meua vida ha acabat. 

bóta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Senyora, us vinc a veure, 
us porto gran voluntat: 
poso els genolls en terra 
per a tapar-li el forat. 

bóta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc la figura d'un pors, bóta Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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amb un ull que arrenca en plor. Cançoner Perenne 

Trompa d'ase, 
bossa de ruc, 
tant com més m'obren 
més treu suc. 

bóta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una vaca morena que pixa pel cul 
i beu per l'esquena. 

bóta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una vaca, vaquerina, 
les mamelles i l'omblígol 
tot plegat vora del c... 

bóta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una vaca vacarina  
que té sa mamella a's front  
i sa boca dalt s'espina. 

bóta de vi Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què és una cosa  
que té cara de rosa,  
té boca i no té dents,  
té amics i molts parents? 

botella de vi Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una vella dalt d'un banc 
pixa, pixa i no fa fang. 

botija Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Al cor de l'hivern jo et cerco 
perquè em dónes escalfor, 
i a l'estiu poc et vull veure, 
fent-te jeure en un recó. 

braser Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Cru no se'n trobarà 
i cuit és bo per menjar. 

braser Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Enmig de l'hivern et cerco 
perquè em donis escalfor 
i a l'estiu molt et menyspreo, 
i et faig jeure en un racó. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

En mig de l'hivern et busco  
perquè em dones escalfor,  
i a l'estiu et desprecio  
i et faig jeure en un racó. 

brasseret El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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Encara que moble, 
de luxe sóc jo, 
en totes les cases 
vaig al menjador. 
Els pobres no em tenen, 
els rics quasi tots, 
i de coses útils 
sóc bon guardador. 

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

València 

No sóc mascle ni femella 
i per fer-me treballar 
em sacsegen per l'orella. 

cabàs Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No sóc mascle ni femella 
i per fer-me treballar 
m’agafen per les orelles. 

cabàs Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No sóc mascle ni femella 
i per fer-me treballar 
m’agafen per les orelles. 

cabàs Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Cul per cul,   
esquena per esquena. 

cadira Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Cul per cul,   
esquena per esquena. 

cadira Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Cul per cul, esquena per esquena. cadira Una capseta blanca 
que s'obre i no es tanca 

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Quan faig la feina estic dreta,  
i si algú em vol fer parar,  
m'ha de posar de manera  
que no pugui treballar. 

cadira Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quan faig la feina, estic dreta,  
i si algú em vol fer assentar,  
m'ha de posar de manera 
que no pugui treballar. 

cadira El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc a la casa del ric, 
sóc a la casa del pobre, 

cadira Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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sóc quadrúped sense ésser animal 
i sempre haig d’estar dret. 
Té potes i no camina,  
i ens lleva la fatiga. 

cadira Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tenc una esquena, 
tens quatre cames 
i quan me qualquen 
estic parada. 

cadira Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un cap de dianyàs,  
no té boca ni té nas,  
cada dia besa culs. 

cadira Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Montsenyor va vestit d'or, 
cavalcat en la pollina; 
a veure qui ho endevina. 

caldera i 
clemàstecs 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una dama ha entrat ací (la 
candela) 
i un cavaller ha entrat amb ella (el 
candeler) 
no ha marxat i no és ací; 
què diràs que s’ha fet d’ella? 

candela Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una dama ha entrat aquí 
i un cavaller junt amb ella; 
no ha marxat i no és aquí, 
què diuen que s'és fet d'ella? 

candela i  
el candeler 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Llarg i prim,  
tripes d'acer; 
les dones m'estimen  
i em posen barret. 

canonet  
d'agulles 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Té cul i no té forat.  
Té braços i no té mans  
Té boca i no té cap  
Endevina el disbarat. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Té cul i no té forat.  cànter Les nostres Martí Adell,  1991 Esplai juvenil Edicions del València 
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Té panxa i no té budells. 
Té braços i no té mans. 
Té boca i no té dents. 

endevinalles Cristòfor Bullent 

Ací te gite, 
ací te ho fas; 
fins que no tingues 
la panxa plena 
no t'alçaràs. 

càntir Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Madama es pixa enmig del carrer 
i ningú no li diu re. 

càntir2 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Molts a dintre la cuina  
em tenen arraconat,  
quan m'usen per l'orella  
m'agafen sens pietat.  
Tinc un cos bastant ben fet  
i persona no sóc pas.  
Tot quan per la boca em fiquen  
després m'ho treuen pel nas. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Molts a dintre la cuina  
em tenen arraconat,  
quan m'usen, per l'orella  
m'agafen sens pietat.  
Tinc un cos bastant ben fet  
i persona no sóc pas,  
tot quan per la boca em bec,  
després m'ho treuen pel nas. 

càntir Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No és botifarra 
ni és llonganissa, 
i l’home ho té a la mà 
quan pixa. 

càntir3 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Talaret, maleret  càntir El llibre de les    1921 Biblioteca Salvador Bonavia,  Barcelona 

                                         
2 Totes aquestes tres endevinalles susdites es diuen també del porró i de la bóta de cuiro usada per a beure vi. 
3 Totes aquestes tres endevinalles susdites es diuen també del porró i de la bóta de cuiro usada per a beure vi. 
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no té cames  
i es té dret. 

endevinalles Bonavia llibreter 

Té cul i no té forat,  
té braços i no té mans, 
té boca i no té cap;  
endevina el disbarat. 

càntir Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té cul i no té forat,  
té panxa i no té budell,  
té braços i no té mans,  
té boca i no té dents, 
té cap i no té cervell. 

càntir Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Teleret, maleret  
no té cames i s'aguanta dret. 

càntir Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Teleret, maleret, 
no té cames 
i s’aguanta dret. 

càntir4 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un que pixa 
i dos que l’aguanten. 

càntir Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De cap en porto, de potes no,  
no sóc persona, bèstia tampoc,  
de moltes coses sóc guardador.  
Em fan de fusta, fins de cartró,  
d'or i de plata, de ferro i tot.  
Si un xic rumies sabràs qui sóc. 

capsa Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

De cap, en tinc.  
De potes, no.  
No sóc persona,  
bèstia tampoc.  
De moltes coses  
sóc guardador.  
Em fan de fusta,  
fins de cartró,  

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

                                         
4 Totes aquestes tres endevinalles susdites es diuen també del porró i de la bóta de cuiro usada per a beure vi. 
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d'or i de plata,  
de ferro i tot.  
Si un xic rumies  
sabràs qui sóc. 
Tinc una finestreta, 
també una porteta;  
damunt la teulada  
també un fumeral. 

casa Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

No so animal i tinc cames, 
ni tampoc persona sóc, 
m’obro i tanco i fins tinc teles 
sense ser cap teixidor. 

catre El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

No sóc animal i tinc cames, 
ni tampoc persona sóc, 
m’obro i tanco i fins tinc teles 
sense ser cap teixidor. 

catre Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc cames i no sóc bèstia, 
tinc teles i no sóc teixidor. 

catre Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Els uns baixen, 
altres pesquen, 
altres porten l'aigua fresca. 

catúfols Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tres que en van,  
tres que en vénen, 
tres que en la paret es tenen, 
tres que en baixen,  
tres que en pesquen, 
tres que en pugen l’aigua fresca.   

catúfols El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Tres que en van, i tres que en 
vénen, 
tres que a la paret es tenen; 
tres que en baixen, tres que 
n'entren, 
tres que en pugen l’aigua fresca.   

catúfols Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tres que en van, i tres que en vénen, catúfols Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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tres que a la paret se'n tenen, 
tres que en pugen tres que en pesquen, 
tres que en pouen l’aigua fresca.  

Cançoner Perenne 

Tinc un cel i so a la terra  
voltat sempre de parets;  
i a voltes, estant tancat, 
em dieun que sóc obert. 

celobert El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Tinc un cel vora el terrat  
voltat sempre de parets,  
i a voltes estant tancat  
em diuen que estic obert.  

celobert Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956     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 

Som germans, vivim en pau, 
i mai mos miram de cara, 
tenim es color d'esclau 
i es foc sempre mos separa. 

clemàstecs Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tant de dia com de nit  
sempre em trobaràs al llit;  
ja cal que m'amoixis bé,  
que haig de ser el teu conseller. 

coixí El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Tant de dia com de nit  
sempre em trobaràs al llit.  
Ja cal que em tractis ben bé,  
que haig de ser el teu conseller. 

coixí Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

A l'esquena hi duc punxetes 
però, no sóc eriçó, 
i tinc idees tan dures,   
que em sortiran serradures 
si em burxen amb un punxó. 

coixinet  
d'agulles  

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

És cosa llarga i rodona 
per noies expressament. 
Quan la tenen entre les cames 
no estan quietes un moment. 

coixinet de fer 
puntes 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 
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Ses manetes tornejades 
seguit ho fan bellugar, 
i com més manya s'hi donen 
més la peça fan baixar. 
Allí calces avall 
i enlaire les faldilles; 
hi ha qui en treu un bon tros, 
d'altres només una mica. 

comuna Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

L'olla de fusta, 
el tap de carn. 

comuna Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

L'olla de fusta, 
la tapa de carn, 
quan està tapada 
els talls van saltant. 

comuna Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No sóc rica ni bonica 
i gasto perfums discrets, 
gojo de molt bones vistes 
i a mils tinc els pretendents. 

comuna Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quin és aquell lloc tancat 
en el que hi va molta gent, 
que hi ha força el més covard 
i s'hi caga el més valent? 

comuna Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc com un confessionari, 
i qui amb mi es ve a confessar 
ho fa amb sigili i cautela 
i a cops té de gemegar. 

comuna El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una cosa que fa olor 
i no és de rosa; 
té boca i no té dents, 
molts amics i pocs parents. 

comuna Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una olla molt gran 
amb la tapadora de carn. 

comuna Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una olla molt gran  comuna El llibre de les    1921 Biblioteca Salvador Bonavia,  Barcelona 
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amb una tapadora de carn. endevinalles Bonavia llibreter 

Sóc un estre molt especial:     
prim de baix i ample de dalt; 
m'aguanto dret amb un sol peu 
i a mi em besa aquell que beu. 
Hi ha qui em cerca amb tant d'afany  
que fins mars travessaria,   
i a pilota jugaria,  
encara que fos tot l'any. 

copa Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc un objecte especial:     
prim de baix i ample de dalt. 
M'aguanto dret amb un sol peu 
i em besa tot el que em beu. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

És llarga i rodona, 
s'estira i s'arronsa. 
Se la mulla del cap 
i es fica al forat. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tinc cor i no sóc persona, 
sóc ric, puix que tinc un ral, 
i guardo cosa ben bona 
en mig de palla i fanal. 

corral Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Corre i no té peus;  
no té dits i duu anells. 

cortina Les nostres 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

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

cortina no   1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sense tindre dits,   
porta anells;  
sense peus, corre. 

cortina Les nostres 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Fons tinc i no sóc mar, 
nanses i no sóc olla, 
m'estic molt pel terrat  
i porto molta roba. 

cove Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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Tinc fons i no sóc mar,  
nanses sense ser cap olla,  
rodó sense ser cubell,  
forats sense ser garbell. 

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

Salvatella Barcelona 

Panxa de ferro,  
budell de cotó,  
sang d'olivera.  
Endevina-ho. 

cresol Les nostres 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Neix al bosc,  
creix al bosc  
i pixa a casa. 

cubell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Neix al bosc,  
creix al bosc  
i raja a casa. 

cubell El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una cosa rodó, rodó, 
que a baix té un pixador. 

cubell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En tenc prop d'un palm i no l'he 
amidat, 
és casi redó i té es cap gruixat, 
i quan més gust dóna és posant-lo 
en es forat, 
perquè és una cosa que sol fer 
engordir, 
i a hòmens i dones els fa devertir. 

cuiera Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

No sóc mascle ni femella,  
de metall o fusta so, 
tinc cua sens ser ocella,  
m'usa el pobre i el senyor. 

cullera Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No sóc mascle ni femella,  
de metall o fusta so,  
tinc cua sense ser ocella, 
m'usa el pobre i el minyó. 

cullera El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Té cua i no la remena  
i no és animal de mena. 

cullera El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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Té cua i no la remena  
i no és animal de mena. 

cullera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té el cap com una basseta, 
té cua i no la remena. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Té el cap com una basseta,  
té cua i no la remena. 

cullera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Neix a la muntanya, 
a la muntanya es cria 
i quan és dintre casa 
a tota hora ballaria. 

debanadores Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre estudiants  
van per un camí,  
per més que caminen  
no es poden aconseguir. 

debanadores Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre frares arremangats 
salten i ballen pel terrat. 

debanadores Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tres estudiants i un mestre, 
que tots van per un camí:  
l'un darrer l'altre  
i no es poden aconseguir. 

debanadores Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Neix a la muntanya,  
a la muntanya es cria,  
i quan és dins d'un casa  
a tota hora ballaria. 

devanadores El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Quatre estudiants  
van per un camí,  
l'un darrer l'altre  
sens poders aconseguí. 

devanadores El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Carn a la boca jo tinc 
mentre estic treballant, 
i els meus ulls està punxant 
la ingrata a qui jo sostinc. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

El gust i el disgust, didal Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i Eliseu Climent, València 
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el gust de les dones: 
dins forat rodó 
posar-hi carn rua. 

Quatre) editor 

El gust i el disgust, 
el gust de les dones: 
dintre un forat rodó 
posar-hi carn sense coure. 

didal5 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És rodó i a voltes no, 
té un forat gros i petit. 
Aquell que hi vol ficar el dit 
l'ha de treure sempre humit. 
A més que no fa pudor, 
és un objecte dels vells, 
serveix a la humanitat, 
i el que tenint certa edat 
encar no l'ha aprofitat 
s'arriba a estirar els cabells. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

És una olleta, 
molt petiteta; 
no hi poseu brou, 
sinó carneta. 

didal Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Jo tenc un forat  
que no té sortida  
i hi fic es dit  
quasi cada dia,  
l'hi tenc un bon rato,  
ficant i traguent,  
i molt que m'agrada; 
 per això l'hi tenc. 

didal Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

No he tingut mai la verola 
i sóc gravat i regravat, 
de dintre sóc molt rodó, 

didal Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
5 Les dues són dobles, donant-se com a altra solució l'anell i també la clau. 
(Quan me'l fico...) 
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de fora molt allisat. 

Quan me'l fico i quan me'l trec, 
ell em fa lo zigo-zigo; 
quan me'l fico i quan me'l trec, 
ell em fa la zigo-zeg. 

didal6 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Se'm marca al cos la verola  
i no he estat pas mai malalt,  
per treballar necessito  
que m'entri al cos molta carn. 

didal Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc gravat i regravat, 
no he tingut mai la verola. 
Sóc rodó com una bola 
i per dins buit i allisat. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tant a l'ull me duis, 
sens ésser mala eina, 
que me feis fer feina 
punyint-me pels uis. 

didal Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc forat sense sortida, 
sóc rodó i no gaire alt, 
qui em fa servir se'm col·loca 
i així no pot prendre mal. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tinc forats sense sortida, 
sóc rodó i no gaire alt, 
qui em fa servir en mi s'ensorra, 
però no hi pot prendre mal. 

didal Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa gravadeta  
tota plena de carneta. 

didal El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una cosa gravadeta  
tota plena de carneta. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Una cosa rodoneta  
tota plena de carneta. 

didal Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
6 Les dues són dobles, donant-se com a altra solució l'anell i també la clau. 
(El gust i el disgust...) 
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Una cosa xicoteta  
tota plena de carneta. 

didal Les nostres 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Vinc al món per treballar,  
i ho faig amb tan negra pena  
que sempre em piquen l'esquena  
i jo mai em puc queixar. 

didal El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Vinc al món per treballar,  
i ho faig amb tanta de pena,  
que sempre em piquen l'esquena  
i jo mai em puc queixar. 

didal Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos germans, vuit morros. dos cresols Les nostres 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sabries posar el cap dins d'un 
pany? 

el cap d'una 
agulla, sí 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Bon dia i bona hora, 
bon dia tingueu, 
fiqueu-ne allò vostre 
dintre d'allò meu. 

embut7 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Bon dia i bona hora. 
Bon dia tingueu. 
Fiqueu allò vostre 
dintre d'allò meu. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Què és allò que se li pot dar  
aigo o vi tot es dia, 
i tant se li atura dins es coll  
com dins sa panxa? 

embut Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Té canó, però no és de guerra; 
és soldat, però no és del rei; 
donant-li aigua mai diu prou 

embut Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
7 Quan és a la taverna, amb l'ampolla, i el taverner hi posa l'embut a dintre. 
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i és símbol d'una llei. 

Tinc els ulls dintre la boca,  
no menjo i bec a desdir,  
tot quan a ma boca em fiquen  
pel nas em torna a sortir.  
Estic sempre a la taverna  
si en cercar-m'hi tens afany;  
molts em diuen que sóc llei  
però ma llei és un engany. 

embut Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tropes d'exèrcits distints  
m'han fet servir de capell;  
qui no parla clar no en gasta  
i sóc patró d'un llei. 

embut El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

En què s'assemblen una agulla amb 
l'autoritat? 

en que agafen Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

A damunt teu he muntat 
i m'has dat tan gran fatiga 
que ara que ve la baixada 
fins les cames em fan figa. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Aquell que amb mi puja  
baixa amb mi després,  
ja que no sóc feta  
per a fer res més. 

escala Les nostres 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Aquell qui amb mi puja,  
baixa amb mi després,  
ja que no sóc feta  
per fer res més. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

En fa els paletes,  
fusters i enginyers,  
músics i arquitectes,  
marins i barbers. 

escales Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Al camp verdeja,  
a casa coloreja. 

escombra Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 

Políglota Barcelona 
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coneixements  
indispensables 

Al camp verdeja,  
a casa culeteja. 

escombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Culejant culejant vaig néixer;  
culejant culejant moriré.  
i quan seré dins de la fossa  
encara culejaré. 

escombra8 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Culejant jo vàreig néixer,  
culejant em moriré,  
i un cop dintre de la fosca  
encara culejaré. 

escombra El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Escombra i du braçalet,  
i no és noble ni senyora,  
ni és minyona de servei  
i ni solament és dona. 

escombra El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Neix al bosc, 
baixa a la plaça 
i escura els racons de casa. 

escombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Neix al bosc, 
creix al bosc 
i segueix tots els racons de la casa. 

escombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ningú és més neta que jo,  
i ningú em faria un petó. 

escombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ningú no és més neta que jo,  
i ningú no em faria un petó. 

escombra 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 com un ventall 
que pels arenals verdeja 
i per sa casa culetja 
molts de pics sense aturall? 

escombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Roda tots els racons de la casa escombra Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 

                                         
8 Hi ha variants en què s'usa burinar en lloc de culejar. 
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i fa ballar la dona. Cançoner Perenne 

Saps què és: una pota d'ase  
que sempre roda per casa? 

escombra El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una cosa petiteta 
que corre per la saleta. 

escombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una pota d'ase  
que roda per casa. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Una pota d'ase  
que volta per tot casa. 

escombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una pota de bou 
que tot casa remou. 

escombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Verda al camp, 
blanca a la plaça 
i molt feinadora a casa. 

escombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dreta i amb la punta encesa 
faig un gran paper al llit, 
rajo perquè estic calenta 
i solc treballar de nit. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Quant més en fa,  
més poc n'hi ha. 

espelma Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una cosa petita com es dit  
que ompli tota sa casa. 

espelma Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una senyora primeta  
que molt pàl·lida n'està,  
només s'alegra i s'anima  
quan algú la va a cremar. 

espelma Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Una senyora primeta  
que molt pàl·lida n'està,  
només s'alegra i s'anima  
quan algú la va a cremar. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

N'hi ha de primes i gruixudes 
i per més senyes rodones. 
Se'n serveixen molt les dones 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 
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i no són gota peludes. 
Les puntes són ovalades, 
degoten de tant en quan. 
Sempre es porten al davant 
i es mantenen estirades. 
Han ocasionat disgustos 
en cases molt importants, 
fan vint centímetres justos 
i s'agafen amb les mans. 
Estic dins i no puc entrar. espill Les nostres 

endevinalles 
Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Lleve i done confiança.  
Bonic a voltes parec;  
xic, vell, laic i muller.  
I, sobre fer tal mudança,  
sempre em quede el mateix. 

espill Les nostres 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No tinc sentit ni tinc vista.  
Les lletges faig enfadar;  
sense saber dibuixar,  
sóc el millor retratista. 

espill Les nostres 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Plore, si tu plores:  
i ric, si rius tu;  
la meua veu, però,  
no l’ha sentida ningú. 

espill Les nostres 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc sord i mut de naixença,  
però és tanta ma virtut  
que a mi em fa la coneixença  
el retrate en mig minut. 

espill Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Guerrejant passo la vida  
sempre al costat dels esclaus,  
i sóc un gran enemic  
dels mobles aprestatjats. 

espolsadors El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc rodó i no em fan rodar,  
la mestressa em vol ben pla;  

estalvis El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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serveixo per a estalviar...  
I més clar no puc parlar. 
A la casa que jo estic  
sóc de tothom trepitjada; 
 a l'hivern faig bon servei  
i a l'estiu estic guardada. 

estora Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Més humil que jo  
res es trobarà,  
perquè per tothom  
em deix trepitjar. 

estora Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Més humil que jo  
res es trobarà,  
perquè per tothom  
em deixo trepitjar. 

estora Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Per donar a s'homo 
gran comoditat, 
potades me peguen 
i en ésser en es maig 
bones garrotades 
per es meu descans. 

estora Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Li diuen de moltes maneres.  
No sé si t'ho has pensat,  
però, quan hi arribes,  
li ensenyaràs el forat. 

excusat Les nostres 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una cosa que no és cosa.  
Fa olor i no de rosa.  
Té boca i no té dents, 
i de dia té amics i parents. 

excusat Les nostres 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Files, files.  
A que no ho encertes en un mes! 

fil Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

A mi me fan d'una canya, 
i quan me donen ració 
entre jo i es companyó 
l'enllestim amb molta manya. 

filosa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Bon Jesús mos ha criat,  
només en tenen ses dones,  
una carreta p'enmig  
i molt de pèl per ses vores. 

filosa Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Dos animalets  
de la gratua, 
quan un es vesteix 
s'altre se despulla. 

filosa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos homenets de casulla, 
quan l'un es vesteix 
l'altre es despulla. 

filosa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Llargarutxo, llargarutxo, 
en el cap fa caperutxo; 
si no estic entre les dones 
no faig tarigo-marigo. 

filosa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Panxa buida i cabells blancs, 
i no tinc més que una cama, 
un fillet que me'n pentina 
i mentre pentina balla. 

filosa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Panxa buida, cabells blancs 
de cinc o sis pams d'alçada, 
i una vella rematada 
qui sempre la va esplugant, 
i un jove guapo i galant 
que sempre fa sa dansada. 

filosa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sa dona ho té  
s'home l'hi toca, 
i no l'hi pot llevar  
de vora sa soca. 

finca de sa 
dona 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

M'obro i tanco, claror dono,  
guardadora sóc de flors,  
i serveixo a molts promesos  
per parlar de llurs amors. 

finestra Recull d'endevinalles Francesc Salvà       Barcelona 

M'obro i tanco, claror dono,  finestra Cinc-centes Castellví Cerdà,  1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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guardadora sóc de flors,  
i serveixo a molts promesos  
per parlar de llurs amors. 

endevinalles Joan 

Sóc fi; no sé llegir,  
però sóc molt tafanera,  
i em ve d'un pal en el nom  
per a poguer ser-ne mestra. 

finestra El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

No sóc persona però parlo 
com si persona sigués. 
Tinc la veu de la persona 
però d'ella no tinc res més. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

De què omplirem el càntir que pesi 
manco que buit? 

forats Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Monstre sóc entre les gents,  
foc respir i no m'abràs,  
i de mi fan tan de cas  
que m'envien molts presents. 

forn Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Monstre sóc entre les gents,  
foc respir i no m'abràs,  
i de mi fan tan de cas  
que m'envien molts presents. 
I com menj sens tenir dents 
i molt menjar se m'envia, 
vomit de nit i de dia 
i mai ningú ha reparat 
en menjar mon vomitat 
per més estugós que sia. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

No t'hi arrimes en estiu.  
Faig bona calor en hivern.  
I sempre estic al roig viu. 

forn Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un corral ple de vaques roges,  
entra el manso i les trau totes. 

forn Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Monstre som entre les gents, 
foc respir i no m'abràs 

forn (de coure 
pa) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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i de mi fan tant de cas 
que m'envien molts presents, 
i com menj sens tenir dents 
i molt menjar se m'envia, 
vomit de nit i de dia, 
i mai ningú ha reparat 
en menjar mon vomitat 
per més estubós que sia. 
Un corral de vaques rosses, 
ve la mascarda 
i les fa sortir totes. 

forn (quan el 
forner amb la 
pala en treu 

els pans) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un corral de vaques rosses  
hi va la marmota  
i se les enduu totes 

forn ple de pa  
i el ganxo 

quan el treu 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Un palm en tenc  
i un te'n fic. 

forrai Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

No mossega ni lladra, 
però no deixa entrar la gent a casa. 

forrellat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No mossega ni lladra, 
però no deixa entrar la gent a casa. 

forrellat Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

No mossega ni lladra,  
però, guarda la casa. 

forrellat Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Pam d'ací, pam d'allà  
barra dura enmig s'està. 

forrellat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Pam d'ací, pam d'allà  
barra seca enmig s'està. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Pam ençà, pam enllà  
més un que en penjarà. 

forrellat Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Pam part d'açà, 
pam part d'allà 

forrellat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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i un que li'n penja al mig. 

Sempre vaig i sempre vinc, 
i de vegades pel camí em detinc. 

forrellat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un pam ençà, un pam enllà, 
i un pam que n'hi penjà. 

forrellat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Cerca'm pels arbres  
i pels arbrets,  
per dins els llibres  
i els ganivets. 

fulla9 Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Estic entre el vegetal  
en les lletres i en les armes,  
i mudant-me una vocal,  
a Sant Boi has de tancar-me. 

fulla10 Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Com més es remena 
més s'emboteix. 

fus Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Els homes ho fan 
per les dones serveix, 
i com més es remena 
més s'emboteix. 

fus Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui és aquell que bala sense tocar 
a terra? 

fus Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un palm de bona mesura  
que dalt té s'enganxadura;  
si sa dona li és amiga,  
li fa créixer sa barriga. 

fus Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Un pam de bona mesura 
a dalt té una enganxadura, 
i quan ses dones el toquen 
fa xacarriu-xacarriu. 

fus Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una caseta  gàbia Les nostres Martí Adell,  1991 Esplai juvenil Edicions del València 

                                         
9 Confusió entre full de paper i fulla d'arbre. 
10 Confusió entre full de paper i fulla d'arbre. 
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amb quatre cantons  
i una velleta  
cantant dins cançons. 

endevinalles Cristòfor Bullent 

Una caseta  
amb quatre cantons  
i una velleta  
hi canta cançons. 

gàbia Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una caseta  
amb quatre cantons,  
una velleta  
hi canta cançons. 

gàbia Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En els pous hi faig la feina;  
en safareigs feina hi tinc,  
i hi ha barrets de senyora  
que s'assemblen molt a mi. 

galleda Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

En els pous hi faig la feina;  
en safarejos feina hi tinc,  
i hi ha barrets de senyora  
que s'assemblen molt a mi. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Hi va tot rient  
i en torna tot plorant. 

galleda Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Hi va tot rient  
i en torna tot plorant. 

galleda Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Paret puja, 
paret baixa, 
paret puja 
dalt la caixa. 

galleda Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Peret molt fresquet, 
s'asseu en un banquet. 

galleda Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Posteta amunt, 
posteta avall, 
cau a l'aigua 
i no es fa mal. 

galleda Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Pot regar i no és regadora,  
treballa molt a l'estiu,  
i sempre que baixa, riu,  
i sempre que puja, plora. 

galleda El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una cosa que entra remenant, 
surt degotant degotant, 
i qui ho fa el cul remena. 

galleda Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Baixa rient 
i puja plorant. 

galleda  Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és la cosa tan joliu  
que quan puja plora,  
però quan baixa riu? 

galleda del 
pou 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

El que senya el pa 
no en pot menjar. 

ganivet Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

El que senya el pa 
no va al cel. 

ganivet Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Faig bé, 
faig mal, 
faig caure l'home 
en pecat mortal. 

ganivet11 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No sóc carn i tinc bon tall  
i aquell a qui clavo l'ull  
li faig fer l'últim badall. 

ganivet Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quan és petit és ell, 
quan és gros és ella. 

ganivet12 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc tall 
i no en menjo mai. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Tinc tall  
i no en menjo mai. 

ganivet Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc tall  ganivet Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

                                         
11 També es diu del diner. Vegi's aquest terme. 
12 Vegi's el terme carabassa. 
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i no en menjo mai. 

Tinc tall i no en menjo mai. ganivet Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc tall i no en menjo mai. ganivet El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Corrent hi vaig  
i corrent l'aixeque. 
Sangonós el trac  
i blanc el fique. 

ganivet (talla 
un meló 
d'Alger) 

Les nostres 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Li ho fiqui eixut  
i ho tragui banyat  
i a la punta rosat. 

ganivet i el 
meló l'Alger 

Les nostres 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Ballant, ballant, jo vaig nàixer.  
Per viure m'han de cremar.  
Quan em pose a treballar,  
la seuada mai no em deixa. 

gerra Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Culejant, culejant vaig néixer,  
culejant, culejant moriré,  
seré morta i enterrada  
i encara culejaré. 

gerra13 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té coll i no té cap, 
té boca i no té dents, 
té braços i no té mans, 
té ventre i no té budells, 
i té cul i no té forat. 

gerra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Trelleret melleret,  
no té cames i es té dret. 

gerró Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

    Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Un excel·lent oculista 
que els ulls li tapen la vista. 

gibrelleta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una olla molt gran  
amb una tapadora de carn. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

                                         
13 Es diu també de l'escombra. 
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Fet de vidre i de metall,  
porto aigua i porto vi,  
i aquell que a mi em fa servir  
ha de començar un badall. 

got Recull d'endevinalles Francesc Salvà       Barcelona 

Fet de vidre o de metall,  
porto aigua i porto vi,  
i aquell que a mi em fa servir  
ha de començar un badall. 

got Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quina cosa és aquella 
on tots fiquem el nas? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sense peus s'aguanta dret,  
el fan beure sense set,  
no té flaire de cap classe  
i pel nas de tothom passa. 

got Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Al camp verdeja i a casa culeja. granera Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Darrere la porta estic  
esperant la meua dona  
amb els saragüells penjant  
i la moninota fora. 

granera Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Redolant redolant vaig néixer,  
redolant redolant moriré,  
i estaré dins de sa fossa  
i encara redolaré. 

granera Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

El vellet s'està al foc 
rosegant el budellot. 

gresol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Endevina, endevineta, 
tens el rei a la bragueta. 

gresol14 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ficat dintre un niu 
hi ha un pobre vellet 
traient-se les tripes 

gresol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
14 Al·ludeix al ble del gresol. 
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poquet a poquet. 

Menja i beu; 
no caga ni pixa. 

gresol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Panxa de llauna, 
budell de cotó, 
el qui ho endevina 
li ha de fer un petó. 

gresol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Panxa de llauna, 
budell de cotó. 

gresol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Senyor rector està a la bacineta, 
passa la majordona 
i li estira la sardineta. 

gresol15 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tenen vuit morros, 
són dos germans, 
quan l'un fa feina 
s'altre no en fa. 

gresol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un senyoret s'està a la basseta, 
passa una senyoreta 
i li pega estirada a la sardineta. 

gresol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un senyoret s'està al foc 
hi va un senyorot 
i li estira allò rojot. 

gresol16 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un viu bo i penjant estava 
l'anaren a veure morts, 
ell a tots vida donava 
i ell viu quedava per això. 

gresol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos peus (l'home) 
damunt tres peus (el trespeus del 
foc) 
estaven menjant-se un peu (un peu 
de porc), 

home, 
trespeus del 
foc, peu de 
porc, gat  

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
15 Es refereix a quan s'estira el ble per millorar la claror. 
16 Al·ludeix al moment que la feinadora l'esmoca. 
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passa el quatre peus (el gat) 
i li pren el peu (el peu de porc), 
s'alça el dos peus (l'home) 
i li tira el trespeus (del foc), 
mata el quatre peus (el gat) 
i li pren el peu (peu de porc), 
i tira per la finestra 
el quatre peus mort (el gat). 
Clic! i és clar. 
Clic! i és fosc.  
Si ho endevines,  
quedaràs millor. 

interruptor 
elèctric 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Quin és aquell lloc sagrat 
en el que hi ha molta gent, 
que hi fa força el coverd 
i s'hi caga el més valent. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sense mai haver pecat 
estic sempre estre cadenes, 
i sense enfadar-me gens 
estic que faig flameta. 

llàntia Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Donc descans al racional  
i a l'afligit donc consol,  
i em cerca amb gran desconsol  
el pobre que està malalt. 

llit Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Les casades ho tenen ample, 
les solteres ho tenen estret, 
i als homes agrada 
que sigui ben net. 

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

València 

No sóc bèstia ni persona  
però tinc peus i tinc cap;  
sovint el metge em ve a veure,  
però mai no estic malalt. 

llit Recull d'endevinalles Francesc Salvà       Barcelona 

No sóc bèstia ni persona  
però tinc peus i tinc cap;  

llit Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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sovint el metge em ve a veure,  
però mai no estic malalt. 
No sóc bèstia ni persona,  
però tinc peus i tinc cap,  
sovint el metge em ve a veure,  
però mai no estic malalt. 

llit Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Pels casats és ample, 
pels fadrins és estret 
i uns i altres volen 
que sigui ben net. 

llit Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre frares arremangats 
dues dones desimboltes 
que feien el Carnestoltes 
dintre una cambra tancats. 

llit17 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre pals enravenats, 
dues dones desimboltes 
que tancades en una cambra 
estan fent el Carnestoltes. 

llit18 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc de ferro,  
fusta o de metall,  
quatre potes tinc,  
i així hi sostinc,  
al fort i al feble,  
al xic i al gran. 

llit Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc cames i no camino,  
tinc peus sens ser animal,  
de dia sempre reposo,  
de nit faig el meu treball. 

llit Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc cames i no camino,  
tinc peus sense ser animal.  
De dia sempre reposo,  

llit El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

                                         
17 Es refereix al moment de fer el llit i disposar-lo per anar a dormir les feinadores. Hi ha variant que, en lloc de "fer el Carnestoltes", diu: "daven voltes i revoltes". 
18 Es refereix al moment de fer el llit i disposar-lo per anar a dormir les feinadores. Hi ha variant que, en lloc de "fer el Carnestoltes", diu: "daven voltes i revoltes". 



Base de dades. Llar. Núria Vilà 38 

de nit faig el meu treball. 

Tinc peus sense ser persona,  
tampoc no sóc cap animal,  
de dia sempre reposo  
i de nit faig mon treball. 

llit Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tinc peus sense ser persona,  
tampoc no sóc cap animal,  
de dia sempre reposo  
i de nit faig mon treball. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Una pota d'ase que no cap a casa. llum anomenat 
"pota d'ase" 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

És petit com una oliva  
i omple tota la botiga. 

llum d'oli El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

El senyoret s'està a la basseta,  
passa una senyoreta  
i li pega estiradeta. 

llum d'oli quan 
la minyona 
l'esmoca 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Ficat en un niu  
hi ha un pobre vellet,  
que es treu la tripa  
poquet a poquet. 

llum de ble Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Ficat en un niu  
hi ha un pobre vellet,  
traient-se la tripa  
poquet a poquet. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Panxa de ferro,  
budell de cotó;  
qui ho endevini  
li ha de fer un petó. 

llum de cuina El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Petit com un bellota  
i tota la casa trota. 

llum de 
l'espelma 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Dos germans, vuit morros. llumener Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Un damunt i un davall,  llumener d'oli Endevinetes Escoles Nacionals  1985 Col·lecció "Nit Institut d'Estudis Eivissa 
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un de panxa i un d'esquena,  
un blenionet de palm  
i una llumeta vermeia. 

de Sant Josep de Sant Joan" Eivissencs 

No és més que un tros de martell 
i pica amb més força que ell. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

No he estat mai a Menorca,  
i en canvi sóc de Maó;  
tinc el cos dur com la pedra  
i vaig néixer enmig del foc. 

maó Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Sóc de la dona 
molt apreciada, 
tant la soltera 
com la casada. 
Són molts els dies 
que al meu davant 
la dona es passa 
amb mi jugant. 
Tant si em vols veure 
com si no em veus, 
ella em fa córrer 
sols amb els peus. 
Seràs molt tonto 
si és que no em veus. 

màquina de 
cosir 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Quan la menen a beure (la renten) 
li treuen la panxa (la palla); 
quan ja ha begut 
la hi tornen a posar. 

màrfega Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Las mata al revés.  
No endevines què és? 

matalàs Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Què és una cosa  
que de dins és pelut  
i té colors per fora. 

matalàs Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Sense ser moltó tinc llana, 
tinc punts sense ser tossut, 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 
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boterut, la gent m'aplana, 
i estant ple, em fan boterut. 
Rumia, indaga i demana. 
Si no em treus ets un llanut. 
Sóc mata i no sóc planta,  
tinc l'as i no sóc carta;  
i el pobre que no em té 
jo us dic que no descansa. 

matalàs Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Déu vos guard, el taverner, 
vinc perquè me n'hi poseu, 
com més me n'hi posareu, 
més gust em donareu. 

mesura de vi19 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Déu vos guard, lo taverner 
vinc perquè me n'hi poseu. 
Quant més me n'hi posareu 
més plaer me donareu. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Què és una cosa  
que no és carn i se n'hi veu. 

mirai Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què és una cosa  
que per molt que facis  
et fa tal com ets? 

mirai Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

De tots els tamanys jo sóc 
i en tots els llocs m'encontre, 
des de la més pobra casa 
fins al palau del gra comte. 

mirall Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Estic dins 
i no puc entrar. 

mirall Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

La veritat sense retòriques,  
tal com és, nua, jo et dic.  
Sóc el millor amic  
que jamai podràs trobar.  
Mes, també, de mi valent-te,  

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

                                         
19 Totes aquestes tres endevinalles susdites es diuen també del porró i de la bóta de cuiro usada per a beure vi. 
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podràs, si tens manya i traça,  
i una mica de catxassa,  
de la veritat, disfressar. 
La veritat, sense trucar,  
tal com és, nua, jo et dic:  
jo sóc el millor amic  
que jamai podràs trobar;  
mes també, de mi valent-te,  
podràs, si tens manya i traça,  
i una mica de catxassa,  
de la veritat, burlar-te. 

mirall Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

M'estimen les noies maques, 
però aquelles que són lletges 
em tracten a cops d'estaca. 

mirall Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

M'estimeu les noies maques,  
però aquelles que són lletges  
em tracten a cops d'estaques. 

mirall Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Per més que sense importància 
tots me la volen donar 
i al que em demana consell 
sempre li dic la veritat. 

mirall Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ploro si tu plores;  
ric si també rius tu,  
però la meva veu  
no la sent pas ningú. 

mirall Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc per tots els llocs bonics,  
sóc fràgil, però justicier,  
i tracto a la gent del modo  
que a en a mi em tracta la gent. 

mirall El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

T'hi ha vist 
i t'hi veuràs, 
no hi ets entrat 
ni hi entraràs. 

mirall Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tan aviat són un vell mirall Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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com un jove presumit, 
com sóc una dona lletja, 
com un infant presumit. 

Cançoner Perenne 

Tant puc ésser una vella  
com sóc un jove eixerit,  
com sóc una dona lletja  
com una formosa hurí. 

mirall Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Un galant enamorat 
que sempre diu la veritat, 
i això que mai no ha parlat. 

mirall Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un galant enamorat 
que sempre diu la veritat, 
i això que mai no ha parlat.  

mirall Les nostres 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Un galant enamorat 
que sempre diu la veritat; 
i això que mai no ha parlat. 

mirall Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Vés si ho saps endevinar:  
Sóc dins i no puc entrar. 

mirall El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Ves si ho saps endevinar:  
sóc dintre i no puc entrar. 

mirall Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Donc voltes i voltes  
i no em canso mai,  
més si no bes aigua,  
per descansar, rai! 

molí Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Pegue voltes i més voltes  
i no m'arribe a cansar,  
però, si no ve aigua,  
he de descansar. 

molí Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un damunt i un davall,  
un de panxa i un d'esquena  
i un enmig que mai remena. 

molinet de fer 
sèmola 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Un damunt i un davall,  
un de panxa i un d'esquena,  

molinet de fer 
sèmola 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 



Base de dades. Llar. Núria Vilà 43 

i remena que remena.  
Quin està més en trebai? 
Una cosa llarga i fina  
que sota el llit s'empina. 

moll Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Entre cames posat,  
de tants colps com em peguen,  
quasi tinc el cul badat. 

morter Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Entre ses cames  
hi tenc un clotet;  
cada volta que vui  
faig un repiquet. 

morter Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

És curta i gruixuda, 
té el cap ben rodó, 
l'agafes estreta 
i piques ben fort. 
Els ous es remenen, 
s'expremen i tot. 
Posada entre cames, 
s'hi fa un bon mató, 
si no s'agrumulla 
i es fa malbé tot. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Jo aixeco les cases i 
les faig malbé;  
so a totes les cuines  
sense ser cuiner. 

morter El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Jo aterro les cases, 
jo les reforço també, 
jo sóc a totes les cuines; 
endevina tu el que és. 

morter Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Només tinc una mà,  
però el que faig a tots agrà. 

morter Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Ric-roc,  
amb un garrot  
li remenen el culot. 

morter 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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Ric-roc, amb un garrot  
li remenen el culot. 

morter Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ric-roc, amb un garrot  
li remenen el culot. 

morter Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Ring, ring, ring, 
entre cames ho tinc, 
com més oli hi tiro, 
més lluent ho tinc, 
ring, ring, ring. 

morter20 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ring, ring, ring, 
entremig de les cames ho tinc, 
com més oli hi tiro, 
més lluent ho tinc. 
Ring, ring, ring. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tantmateix per tot serveixo:  
per destruir i edificar  
i per fer d'aquelles salses  
que fins els dits t'hi pots sucar. 

morter Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Entre les cames ho tinc,  
fa catatrac, catatrinc. 

morteret de 
metall 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc beneït com a cristià 
i dintre el foc em puc estar. 

oli Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

La senyora s'està al foc 
reganyant allò negrot; 
el senyor ve amb el rojot 
i l'hi posa dintre. 

olla Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

La senyora s'està al foc, 
passa el senyorot 
i li fica allò vermellot. 

olla21 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

La senyora vella 
cavalca dalt sa sella, 

olla Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
20 Juga amb el doble significat del tema "morter", referint-se en el primer cas a la barreja de sorra i calç usada per a construir, i en el segon, a l'estri culinari. 
21 Al·ludeix el moment en què el cuiner hi tira la carn per coure. 
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i el senyor diablot 
li toca el culot. 
Madama és davant del fos 
que s'escalfa l'abricoc. 

olla22 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc la panxa molt grossa  
i la boca molt ampla,  
tinc dues orelles  
i per allà m'agafen. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Tinc la panxa molt grossa  
la boca molt ampla. 
El ventre m'emplenen 
de sucs i viandes.  
Tinc dues orelles  
que és per allà on m'agafen, 
i el seient em cremen 
per a utilitzar-me. 

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

València 

Una esglesieta 
plena de genteta, 
l'escolà gruixut (la llossa), 
endevina-ho tu, morrut. 

olla Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una senyora s'està al foc 
reganyant el patatot; 
passa un senyorot 
i n'hi fica un bocinot. 

olla23 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Xip-xop, li ho fique;  
xip-xop, li ho trac;  
i mentrimentre,  
li remene el culot. 

olla i el 
cullerot 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

La senyora s'està asseguda 
i el senyor li punxa el cul. 

olla i el foc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Me n'aní a ca na parenta  olla i es Endevinetes Escoles Nacionals  1985 Col·lecció "Nit Institut d'Estudis Eivissa 

                                         
22 Al·ludeix la mateixa idea que l'anterior. 
23 Al·ludeix el moment en què el cuiner hi tira la carn per coure. 
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i la vaig trobar calenta, 
 li vaig llevar sa camia  
i li vaig apuntar sa xeremia. 

cullerot de Sant Josep de Sant Joan" Eivissencs 

Una senyorota  
ben assegudota,  
hi va el senyorot  
i li toca el culot. 

olla i es 
cullerot 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Vaig anar a ca sa parenta  
i la vaig trobar calenta,  
li vaig aixecar es vestit,  
n'hi vaig clavar un palm i mig. 

olla i es 
cullerot 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Na Morena i en Vermei  
són nascuts per fer parei  
i es dos van de devessei.  
Na Morena està dalt ses mantes  
i en Vermei li llepa ses anques,  
i a's matí, a's migdia o a la nit  
és una volta de tantes. 

olla i es foc Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Amb una lletra al darrera 
i un aliment al davant, 
per tota bona cuinera 
és útil i interessant. 

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

València 

És rodó com una poma  
i llarg com d'ací a Barcelona. 

paella El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc rodona com un plat  
però tinc el coll molt llarg. 

paella Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc rodona com un plat  
però tinc el coll molt llarg. 

paella Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Sóc rodona com un plat  
però tinc el coll molt llarg. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Sóc rodona com un plat,  
però tinc el coll molt llarg. 

paella Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc mànec sense ser escombra,  paella Cinc-centes Castellví Cerdà,  1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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sens ser síndria sóc rodona,  
i els valencians em tenen  
com un cosa molt bona.  

endevinalles Joan 

Una cosa rodona 
que té mànec fins a Barcelona. 

paella Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa rodona com una poma  
i llarga com d'aquí a Barcelona. 

paella Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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

paller Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Plana com la mà;  
parenta del cove.  
Em porten al cap,  
però cap senyora! 

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

València 

Plana com la mà;  
parenta del cove;  
em porten al cap,  
però cap senyora! 

panera del 
peix 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Darrera la porta estic,  
amb un pam de figa oberta,  
esperant el meu marit  
que me la clave ben erta. 

pany Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una cosa que jo n'hi fico, 
jo n'hi trec, jo n'hi faig el xerrenyec. 

pany Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No sóc noia i porto ret,  
no sóc forner i porto pa,  
l'home, per fer-me estar dret...  
Endevina què serà? 

paret Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc molsuda, forta i muda,  
defenso fred i calor  
i, sense tenir orelles,  
escolto secrets molt forts. 

paret Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Sóc nodrida, forta i muda,  
defenso fred i calor,  

paret Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 



Base de dades. Llar. Núria Vilà 48 

i sense tenir orelles  
escolto secrets molts cops. 
Una cosa com un gerret 
que en tocar-lo s'alça dret. 

pastell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Santa Rita està ajaguda (al fons de 
la pastera), 
sant Josep ballant al seu damunt 
(el bastó de pastar); 
santa Rita no s'alçarà 
que sant Josep no hagi parat de ballar. 

pastera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quan entro a ca meua 
li plant es capell, 
quan surto de fer-ho 
se queda sense ell. 

penja-robes Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quan entro a ca meua 
li plant es capell, 
quan surto defora 
se queda sense ell. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

És pera i no és fruita;  
no és fruita ni Sant,  
no obstant il·lumina  
tant a xics com grans. 

pera elèctrica Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

És pera i no és fruita. 
No és fruita ni és sant. 
No obstant il·lumina 
a tots: xics i grans. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Dieun que sóc estrangera,  
però sóc ben catalana,  
pels balcons i les finestres  
a l'estiu podràs cercar-me,  
que per llur conveniència  
molta gent em té penjada.  
Vaja, si no m'endevines  
diré que ets molt pastanaga. 

persiana Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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Diuen que sóc estrangera,  
però sóc ben catalana,  
pels balcons i les finestres  
a l'estiu podràs cercar-me,  
que per llur conveniència  
molta gent em té penjada.  
Vaja, si no m'endevines  
diré que ets molt pastanaga. 

persiana Recull d'endevinalles Francesc Salvà     Edicions "ELER" Barcelona 

Dos germans caminen junts: 
l'un camina dotze hores 
i l'altre en camina una. 

pesos del 
rellotge 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Les dones el fan servir, 
és eixut i és mullat 
i tan aviat està enlaire 
com està abaixat. 

picador (de 
rentar la roba) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Neix al bosc, 
creix al bosc 
i canta a casa. 

picador (de 
rentar la 
roba)24 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sempre em trobaràs penjant, 
faig pujar i baixar la gent, 
de tota casa se'm sent 
i m'estic sempre al davant. 

Picaportes Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De marfil o bé de goma  
i amb moltes voltes de banya  
a embellir-te poso manya  
tant si ets dona com si ets home.  
Tinc dents sens boca, no és broma;  
molt sovint m'has agafat;  
en un laberint treballo  
per servir la humanitat,  
i sempre diuen que pinto  
quan en ma vida he pintat. 

pinta Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

                                         
24 També es diu del garbell. 
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En un dels llocs més peluts 
que Déu a la dona ha dat, 
s'hi introdueix una cosa 
gairebé fins la meitat. 
Amb la mà al lloc s'acompanya, 
amunt i avall es fa anar, 
i un cop la feina acabada 
l'eina és costum eixugar. 
Si la dona és com deu ésser 
i vol agradar al marit, 
té de fer-ho cada dia... 
Si no ho fa, tindrà neguit. 

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

València 

Estar enmig del pèl  
és el meu únic treball,  
i les dones tot el dia  
em fan anar amunt i avall. 

pinta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Estar enmig del pèl  
és el meu únic treball,  
i les dones tot el dia  
em fan anar amunt i avall. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Pla com la mà 
puja al serrat 
i se'n duu el ramat si n'hi ha. 

pinta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és una pota de mula  
que treu totes les bèsties  
de la pastura? 

pinta El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc pastor de banya  
amb molts peus juntats,  
pujo a la muntanya  
i baixo el remat. 

pinta Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Té dents i no meja mai  
i priva a molts de menjar. 

pinta Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Té dents i no menja mai 
i priva molts de menjar. 

pinta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 



Base de dades. Llar. Núria Vilà 51 

Té dents, però no menja mai i 
deixa molta gent sense menjar. 

pinta Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una cadelleta roja  
que puja dalt un pujol  
i abaixa tot lo que troba. 

pinta Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una posteta com la mà 
puja dalt de la muntanya 
i en fa baixar el bestiar. 

pinta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una posteta com la mà,  
i quan puja a la muntanya  
en fa baixar el bestiar. 

pinta El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una pota de mula 
que treu les bèsties de la pastura. 

pinta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una pota de mula que trau les 
bestioles de la pastura. 

pinta Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un senyor, quan l'han purgat 
i a taula està ben posat, 
de tot pren, de tot fa soc, 
i està sempre sec i floc. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Em tenen penjat,  
som desgraciat,  
cada ratet  
em tiren a s'aigo. 

poal Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Com un angelet,  
puja i baixa  
i seu a l'escalomnet. 

poal del pou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Entre ballant ballant  
i isc amb el cul gotejant. 

poal del pou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Posteta amunt,  
posteta avall,  
cau en l'aigua  
i no es fa mal. 

poal del pou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un angelet que puja i baixa  poal del pou Les nostres Martí Adell,  1991 Esplai juvenil Edicions del València 
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amb el cul fresquet. endevinalles Cristòfor Bullent 

Mai caic ni faig soroll  
i pel nom sembla que ho faci,  
tothom m'agafa i m'estira;  
no saps qui sóc i t'he dit l'ofici? 

pom de la 
porta 

no Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Com més s'alça més s'abaixa. porró Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Del color de llonganissa  
i quan l'aixequen amb la mà xerrica. 

porró Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Del color de llonganissa  
i, quan l'aixequen amb la mà, 
xerrica. 

porró Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

És general;  
no du faixa;  
com més s'alça  
més s'abaixa. 

porró El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

La gràcia la porto a dins;  
sóc emblema català  
i qui pel coll m'agafa  
tot el que tinc em fa dar. 

porró Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

La gràcia la porto dins;  
sóc emblema català,  
i aquell que pel coll m'agafi,  
la mosca em farà afluixar. 

porró El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Llargut, llargut com un embut, 
rodó rodó com un purgador. 

porró Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No és càntir ni font 
i es té a la mà quan raja. 

porró Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No és cap càntir ni cap font  
i es té a la mà quan raja,  
i té cul i també coll. 

porró Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Per un cap entre,  
per l'altre surt;  

porró Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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té una boqueta  
com un embut. 
Rodó com un purgador 
punxegut i llargarut. 

porró Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sempre sóc hoste d'honor  
de la taula catalana;  
qui vulgui parlar amb mi  
ha de mirar cap enlaire. 

porró Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Un que pixa 
i dos que l’aguanten. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Un que raja i cinc que l’aguanten. porró Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dels lladres privo els passos,  
també el fred i la calor;  
però causo un gran furor  
a qui em tiren pels nassos. 

porta Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Jo començo tenint por,  
i això que a mi res me'n fa,  
puix sóc de l'habitació  
el més fidel guardià. 

porta Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No mossega ni lladra, 
però la casa guarda. 

porta Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Pel que port molta pressa 
m'obro i tanco i dono pas. 
Com ja t'he dit qui puc ser 
crec que m'endevinaràs. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sempre veureu que va i ve,  
però no es mou mai d'on ê. 

porta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sempre veureu que va i ve,  
però no es mou mai d'on és. 

porta Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sempre veureu que va i ve,  
però no es mou mai d'on és. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Va i ve  porta Recull d'endevinalles Francesc Salvà 1983 Una mica de Salvatella Barcelona 
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i no es mou d'on és. tot 

Va i ve i no es mou d'on és. porta Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Cargolada estic a dalt  
i tothom passa i traspassa,  
si m'estiro de dalt baix  
molta gent les portes tanca. 

porta de 
planxa 

ondulada 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

És llarg com un budell  
i redó com un garbell. 

pou Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

És redó com un garbell,  
llarg igual que un budell  
i si d'aquell que caiga en ell! 

pou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

És rodó com un garbell,  
és llarg igual que un budell,  
i ai d'aquell que cau en ell! 

pou El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Llarg i rodó  
com un porgador 

pou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Llarg, llarg com un budell  
i redó, redó com un garbell. 

pou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

N'ix Peret molt fresquet  
i seu al brancalet. 

pou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

No saps què és això,  
llarg i rodó com un porgador? 

pou Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Què és això?  
Rodó com un garbell  
i llarg com un budell. 

pou Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Redó com un anell  
i llarg com un castell. 

pou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Rodó com un garbell, 
llarg com un budell. 

pou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa redona com un garbell  
i llarga com un budell. 

pou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 
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Tinc cua sense ser bèstia,  
i molt cops em volta l'or,  
per les parets jo solc viure  
i a cops desperto records. 

quadre Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc cua sense ser bèstia,  
i molt cops em volta l'or,  
per les parets jo sols viure  
i a cops desperto records. 

quadro El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Què cal per tancar una porta? que estiga 
oberta 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què es necessita per encendre un 
llum? 

que estigui 
apagat 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Què es necessita per a tancar una 
porta? 

que estigui 
oberta 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és una cosa  
que p'es camp verdeja  
i per casa couetja. 

raspai Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

No tinc cap, però tinc pel,  
tinc panxa i no tinc llombrigo;  
sóc honrat i els castellans  
em consideren un pillo. 

raspall/cepillo El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Escala ací, escala enllà,  
qui no s'atura a descansar?  
No es cansarà qui em trobarà,  
que ja ho he dit dos cops ben pla. 

replà El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una cosa blanca i blana 
que en mans de dona s'enravana. 

roba 
(emmidonada) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De dins és foradat  
i un vestit li han posat;  
el vestit li prendran  

rodet de fil Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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i a ell bé el llençaran. 

Dos frares van per un camí, 
per més a poc a poc que vagin 
no es poden aconseguir. 

rodet de fil 
(les valones) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

A Roma em batiaren,  
de nom em diuen Anna,  
i he vengut aquí  
per treure es dubtes d'Espanya. 

romana Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

L'amo Joan va i ve  
i, enmig de les cames, el té. 

romana Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un tin-tin, dos tin-tans,  
un garabín, dos garabans. 

romana Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una cosa de la tin-tin  
de la tin-tan, 
de la guerebín,  
de la guereban. 

romana Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Va i ve  
i, enmig de les cames,  
plantat ho té. 

romana Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un corral de vaques,  
pixa una i pixen totes. 

ruixadora Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Em diuen que sóc bo i sa  
i ningú no em vol menjar. 

sabó Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Em diuen que sóc bo i sa  
i ningú no em vol menjar. 

sabó Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Em diuen que sóc bo i sa,  
però ningú em vol tastar. 

sabó Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Em diuen que sóc bo i sa,  
però ningú em vol tastar. 

sabó El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Estic sa i bo;  
res no menjo;  
cap metge m'ha visitat;  
netedat és mitja vida,  

sabó El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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i em mata la netedat. 

Sempre estic sa, 
sempre estic bo. 
Sóc per les dones 
de lo millor 
-les que són netes, 
les altres no. 
No endevineu 
encar qui só? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

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

sac Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

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

sac El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Vestimenta llisa,  
forta, però, humil,  
segons com serveixo  
porto corbatí. 

sac Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Les dones de mi es serveixen,  
-Déu nos guard de qui no ho fa-  
ple de brutícia a mi em deixen,  
i això que em troben ben clar. 

safareig Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Les dones de mi se serveixen.  
Déu ens guarde de qui no ho fa!  
Ple de brutedat em deixen,  
i això que em troben ben clar. 

safareig Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

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 

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

sedàs Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 
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Tric i triqui, tric i trac, 
ja li ho fique, ja li ho trac,  
jo li pose allò blanquet,  
ja li trac allò roget. 

sedàs (cedàs) Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tric-trac!   
Jo li ho fique, jo li ha trac. 
Jo li faig el retiquet, 
jo li trac això blanquet. 

sedàs (cedàs) Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Aquell que menja mongetes,  
patates o cols,  
a mi m'agafa amb molt tino  
i em fa donar uns quants volts. 

setrill Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Aquell qui menja mongetes,  
o patates, o bé cols,  
a mi m'agafa molt tino  
i em fa donar uns quants volts. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Sóc rodó i eixerit, 
m'agafo amb una mà; 
hi ha algun desvergonyit 
que al plat em fa pixar. 
Fan petar lo cambejús 
i la merda va rajant. 

setrill Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc rodó i eixerit. 
M'agafo amb una mà. 
Hi ha algun desvergonyit 
que al plat em fa pixar. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sabries posar quatre potes a la 
paret? 

sí, les d'una 
cadira 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Mentre existesc som mort, 
estic alt i som molt baix, 
no ho som i faig de calaix, 

sostremort Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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amb això... cavil·la fort. 

Un tap en porto, mes no se'm veu,  
i en moltes cases em trobareu.  
Lloc de la meva predilecció,  
és quasi en totes, el menjador.  
Sóc de la taula bon protector;  
i no endevines el qui sóc jo? 

tapet de la 
taula 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Què és això que acaba en o 
i comença amb una creu, 
i vomita quan altre beu 
i té es cul que és ben rodó? 

tassó25 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En el bosc em vaig criar, 
tot cobert d'espases blanques, 
ara m'han posat aquí 
al servei de dotze dames; 
elles em porten menjar, 
molt ric i en gran quantitat, 
i jo puc molt ben jurar 
que sempre dejú he estat. 

taula Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Pi sobre pi;  
damunt del pi, lli,  
damunt del lli, flors,  
i al voltant amors. 

taula Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Pi sobre pi;  
damunt del pi, lli,  
damunt del lli, flors,  
i, al voltant, amors. 

taula Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Tinc cames i no camino,  
ales i no puc volar,  
i és tant el menjar que em donen  
que tot el torno a entregar. 

taula Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc cames i no camino,  taula Les nostres Martí Adell,  1991 Esplai juvenil Edicions del València 

                                         
25 En les antigues tasses i tassons hi havia pintat en el fons una creu i la figura de Jesús. 
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ales i no puc volar,  
i és tant el menjar que em donen  
que tot el torno a entregar. 

endevinalles Cristòfor Bullent 

Tinc cames i no camino,  
ales i no puc volar,  
i tant és el menjar que em donen  
que tot el torne a entregar. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tinc cames i no camino,  
quan treballo estic parada  
menjo molt i del que menjo  
se n'aprofiten els altres. 

taula El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Tinc cames i no camino,  
quan treballo estic parada  
menjo molt i, del que menjo,  
se n'aprofiten els altres. 

taula Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc ales però no volo,  
tinc cames i no camino;  
no sóc bèstia, ni persona,  
apa, lector, endevina-ho. 

taula de 
menjar 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Moltes dames al corral,  
totes ploren a l'igual. 

teula Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Unes de panxa,  
altres d'esquena,  
aguantant sempre  
sol i serena. 

teula Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Cent donzelles dalt d'un prat 
totes ploren al plegat. 

teulada Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Feta amb pedaços tots junts  
i no s'hi veuen els punts. 

teulada Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Feta amb pedaços tots junts,  
i no s'hi veuen pas punts. 

teulada Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Feta amb pedaços tots junts,  
i no s'hi veuen pas punts. 

teulada El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

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

teulada Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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

teulada Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

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

teulada El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Un camp molt ben llaurat  
on la punta de la rella no ha entrat. 

teulada Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una colla de sodats, 
tots pixen arrenglerats. 

teulada Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Unes de panxa,  
altres d'esquena,  
aguantant sempre  
sol i serena. 

teulada Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Moltes dames al corral,  
ploren totes a l'igual. 

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

València 

Moltes dames al corral,  
ploren totes ben igual. 

teules Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un tira de senyores 
que quan pixa una pixen totes. 

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

València 

Unes de panxa,  
altres d'esquena,  
aguanten sol i serena. 

teules 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   Graó Barcelona 

Dos ulls al cap,  
dos punxes als peus;  
per a fer-me treballar  

tisores no Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 
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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 

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 

Un de llarg i dos de rodons, 
que corren per camises, 
calçotets i pantalons. 

tisores Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una punta i dues puntes 
i dues orelles juntes. 

tisores Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

A la sic-sic,  
si no ho endevines t'ho dic. 

tisores 
(estisores) 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

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

tisores 
(estisores) 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

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

tisores 
(estisores) 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

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

tisores 
(estisores) 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

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

tisores 
(estisores) 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una punta, dues puntes  
i dues orelles juntes. 

tisores 
(estisores) 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc blanca i sóc neta,  
faig feina ben bona, 
homes acarono  
i acarono dones. 

tovallola Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc blanca i sóc neta,  
faig feina ben bona;  
homes acarono  
i acarono dones. 

tovallola Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Sóc blanca, sóc neta,  
faig feina ben bona;  
homes acarono  
i acarono dones. 

tovallola El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Som tres que aguanten un foc,  
i l'olla de les cols que fa cloc-cloc. 

trespeus El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Tres cames té Barrabàs, 
tres cames i no té nas,  
tres cames i no té ulls 
i tots els dies besa culs. 

trespeus Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tres estudiants trespeus Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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s'estan al foc 
i l'olla de cols 
en fa clic-cloc. 

Cançoner Perenne 

Tres cames té.  
Tres cames i no té nas.  
Tres cames i no té ull.  
I, tots els dies, besa culs. 

trespeus 
(ferros del 

foc) 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Sempre em trobaràs penjant,  
faig pujar i baixar la gent,  
a tota casa se'm sent  
i m'estic sempre al davant. 

trucador El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

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

ventall El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una porta tancada 
que hi entre una cosa grossa 
i una mosca no hi pass. 

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

València 

Catarates del Niàgara  
tinc jo penjades a casa  
allí en un racó. 

wàter Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Alto, altero, 
cavallit, cavallero, 
caputxo blanco 
i caputxo negro. 

xemeneia Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

El senyoret s'està al terrat 
amb el cul arremangat. 

xemeneia Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Lo senyoret s'està al terrat 
amb lo cul arremengat. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Mira'm com vulguis, que semblo 
una dona a l'antiga: 
prima de dalt, a baix ocupo 
molt lloc amb mes faldilles. 
Com dona duc davantal, 
com ella tinc negre el cor 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 
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i com ella les entranyes 
tinc més negres que el carbó. 
Sóc més alta que un gegant  
i em passo el dia fumant. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Sóc més alta que un gegant  
i sóc molt airosa i bella,  
i amb tot i ser-ne femella  
em passo el dia fumant. 

xemeneia Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc més alta que un gegant,  
i sóc molt airosa i bella,  
i amb tot i ser-ne femella  
em passo el dia fumant. 

xemeneia El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Molts homes en un banc 
que tots tenen el cul blanc. 

xicres en un 
prestatge 

Endevinaller Bassols, Margarida  1994 Esplai juvenil Eliseu Climent, 
editor 

València 

 


