
Base de dades. Lletres i nombres. Núria Vilà 

Les lletres i els nombres 

                                         
1 N'he menjada una, n'ha collida una i n'ha deixada una altra; com que totes les accions que ha fet han estat sols amb una pera, ni ha menjat peres, ni ha collit peres, 
ni ha deixat peres. 
2 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 

Pujo dalt de la perera 
per menjar peres; 
quan sóc a dalt 
en menjo, en cullo i en deixo, 
i quan sóc a baix 
ni he menjat peres, 
ni he collit peres, 
ni he deixat peres. 
Com és això? 

a la perera hi 
havia tres 

peres1 

Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Sense mi no serien 
els homes grans; 
però tant m'humilien 
que sols m'estudien 
els bons infants. 

abecedari Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Tot plegat no dic mai res,  
però si bé em divideixen  
i em comprenen i em coneixen  
faig savi a qui no ho és. 

abecedari Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Tot plegat no dic mai res,  
però si bé em divideixen  
i em comprenen i em coneixen  
faig savi aquell que no ho és. 

abecedari2 Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

En quant temps es pot donar la 
volta al món? 

agafant-se amb 
la lluna, en vint-
i-quatre hores 

Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

De quina manera acaben totes amb la lletra S Enigmística popular  Serra i Boldú,  1922 Minerva. Col·lecció Políglota Barcelona 
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3 Juga amb el valor de les consonants C (cent) i M (mil) en la numeració romana. 

les coses? Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Valeri popular dels 
coneixements  
indispensables 

Tu que el nom de doctor et 
poses,  
saps com acaben les coses? 

amb S Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Què feia Nostre Senyor 
quan tenia dotze anys? 

anava a fer els 
tretze 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell, 
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què feia la Mare de Déu quan 
tenia quinze anys? 

anava pels setze Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Tot plegat no dic mai res, 
però si bé em divideixen 
m'entenen i em coneixen, 
faig savi el que no ho és. 

beceroles Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Cent i una lletra 
mil i una vocal 
a tots ens fa falta  
per a caminar. 

cama3 Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Porto dol tota la vida 
i a voltres guardo secrets 
d'amor, de comerç, 
d'intrigues… 
tramats tots al damunt meu. 

carpeta  
d'escriptori 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Blanc com la neu, 
negre com la pega, 
camina sense cames 
i parla sense llengua. 

carta Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Blanc com sa neu,  
negre com es carbó, 
parla i no té boca, 
camina i no té peus. 

carta Endevinetes Escoles 
Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit de 
Sant Joan" 

Institut 
d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 
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Consol sóc d'amants,  
que amb ànsia esperen;  
molts saben per mi  
el que no creuen.        
Tant puc fer riure  
com puc fer plorar;       
alguns em llencen  
abans de parlar. 

carta Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Parla i no té boca, 
corre i no té peus, 
vola i no té ales. 

carta Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Parla sempre i no té boca, 
camina molt sense cames, 
és plana i blanca a l'ensems, 
i a cops no és blanca ni plana. 

carta El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Passa la mar i no es mulla, 
no té boca i parla. 

carta Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Plana com la mà, 
blanca com la neu, 
parla sense boca 
i camina sense peus. 

carta Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Plana com la mà, 
blanca com la neu, 
parla sense boca 
i camina sense peus. 

carta Recull d'endevinalles Salvà, 
Francesc 

1983 Una mica de tot Salvatella Barcelona 

Plana com la mà, 
blanca com la neu; 
parla sense boca 
i camina sense peus.  

carta Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Plana com la mà,  
blanca com la neu,  
parla sense boca  
i camina sense peus. 

carta 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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4 Cal dir-se molt de pressa per no donar lloc que el qui escolta tingui temps de comptar, per bon calculista que sigui. 

Quina cosa és sa més bella 
del món per tots apreciada, 
sorda-muda des que és nada 
i podeu conversar amb ella? 

carta Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Sóc dona batxillera, 
secrets no sé guardar, 
si vols que jo te’ls guardi 
del tot m’has de tancar. 

carta Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Una colometa 
que és negra i és blanca, 
sense ales vola, 
sense llengua parla. 

carta Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Una colometa 
que és negra i és blanca, 
sense ales vola, 
sense llengua parla. 

carta Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Un i dos i quatre  
la meitat de vint-i-quatre;  
vint-i-quatre i vint-i-cinc,  
dos i tres i quatre i vint. 

cent (100)4 Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Sempre vaig amb els savis  
com penyora generosa;  
mes, estant entre necis  
sóc per tothom perillosa; 
sóc la cosa més fàcil 
i la més dificultosa. 

ciència Cinc-centes 
endevinalles 

  1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Quatre dies 
i un mes 
quant és? 

cinc Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Cinc bous llaurant,    
sa llavor és negra 

cinc dits  
escrivint, sa  

Endevinetes Escoles 
Nacionals  

1985 Col·lecció "Nit de 
Sant Joan" 

Institut 
d'Estudis 

Eivissa 
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5 La mateixa pregunta ja diu: cinquanta cinc. 

i sa terra blanca. tinta i es paper de Sant Josep Eivissencs 

Cinc i cinc i cinc, 
doble i doble cinc; 
cinc i cinc i cinc, 
i cinc, cinquanta cinc. 
Quants fan? 

cinquanta cinc5 Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

El ruc sempre la duu a sobre,  
està ficada al bagul,  
jo no l'he tinguda mai  
però sempre la tens tu. 

cresta Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Neixo i moro al mateix dia,  
aconsello l'ignorant  
i faig un paper constant  
cada dia fent ma vida. 

diari Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

No és persona ni és cap bèstia,  
i amb tothom està tractant,  
i sense boca ni llengua  
tot el dia està xerrant. 

diari El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

No sóc persona ni bèstia,  
i amb tothom estic tractant,  
i sense boca ni llengua  
tot el dia estic xerrant. 

diari Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Poso trist i poso alegre, 
sóc molt gran i sóc molt xic, 
sóc molt blanc i sóc molt 
negre, 
sóc molt pobre i sóc molt ric. 
Tinc marges i no sóc riu, 
tinc títol sens noble ser... 
En fi, noi, fes el cap viu 
i rumia si et convé. 

diari Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Sóc blanc,  diari Cinc-centes Castellví 1956   Edicions Barcelona 
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però tacat de negre pertot 
arreu;  
m'espera impacientat  
aquell que em rep per correu.  
En ser a l'endemà  
ja em llencen com trasto vell;  
i quan torno a arribar,  
em volen com a novell. 

endevinalles Cerdà,  
Joan 

"ELER" 

Tinc títol i no sóc noble,  
tinc marges i no sóc riu,  
sóc molt blanc i molt negre,  
amb mi es riu i es plora. 

diari Recull d'endevinalles Salvà, 
Francesc 

1983 Una mica de tot Salvatella Barcelona 

Tinc títol i no sóc noble,  
tinc marges i no sóc riu,  
sóc molt blanc i sóc molt 
negre,  
amb mi es plora i amb mi es 
riu. 

diari El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Cinc són els bous  
que menen la rella;  
el camp és blanc 
la llavor és negra. 

dits, la ploma,  
el paper i la 

tinta 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva. Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Quatre dones van al Prat, 
cada dona amb quatre sacs, 
cada sac hi ha quatre gats, 
cada gat quatre gatons; 
endevina quants gats són. 

dos-cents 
cinquanta-sis 

(256) 

Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Quin paper és aquell que 
coneix 
que per a embolicar no serveix? 

el del còmic Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Quina és la lletra més fina. ele-gant Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

En què s'assemblen un paraigua en que es mullen Folklore de Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 
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6 Confusió entre full de paper i fulla d'arbre. 
7 Confusió entre full de paper i fulla d'arbre. 

amb una ploma d'escriure? en fer-los servir Catalunya 
Cançoner 

En què s'assemblen el paraigües 
i la ploma d'escriure? 

en que quan 
s'han de fer 

servir es mullen 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva. Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Planúria blanca  
amb flors negres  
i cinc bous junts  
llauren en ella. 

escriptura Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

El camp tot és blanc,  
la llavor és negra;  
dos s'ho estan mirant  
i una que sembra. 

escrit Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

El camp és blanc,  
la llavor és negra,  
cinc són els bous  
menant la rella. 

escriure El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Lo camp és blanc, 
la llavor és negra, 
cinc són los bous 
que menen la rella. 

escriure Endevinaller Margarida 
Bassols 

1994 L'estel 3 i 4 Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Per posar alguna cosa,  
posem esta paraula ací  
i s'ha acabat la cosa. 

fi Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

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

fulla6 Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Cerca'm pels arbres  
i pels arbrets,  

fulla7 Recull d'endevinalles Salvà, 
Francesc 

1983 Una mica de tot Salvatella Barcelona 
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8 Confusió entre full de paper i fulla d'arbre. 

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

fulla8 Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Quina és la lletra més noble? genealogia Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Què és el que més s'assembla a 
la meitat de la lluna? 

l'altra meitat Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Jo dicto el mal, dicto el bé 
i governo Cel i Terra; 
amb mi s'adora el bon Déu, 
i amb mi es blasma i amb mi es 
peca. 

llengua Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

No sóc de ferro ni acer, 
ni sóc d'os, ni llauna duc, 
però jo tallo i retallo 
a la mida del meu gust. 

llengua El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Soldats de marfil la guarden 
en una humida presó, 
i malgrat això, per ella 
es revoluciona el món. 

llengua Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

A darrera santa Eulària 
si em cerques bé em trobaràs, 
al capdavall de la Rambla 
i just i enmig del Call; 
pel mig del Born, no m'hi 
cerquis, 
ni damunt del moll tampoc; 

lletra A Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 
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si amb el dit no m'endevines 
ja serà que ets albercoc. 
A l'altar hi tinc un lloc  
i em beneeixin en l'aigua;  
no estic amb Nostre Senyor 
però m'estic amb sa mare. 

lletra A Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

A l'altar tothom m'adora 
i em beneeixen amb l'aigua. 
No estic amb Nostre Senyor, 
però m'estic amb sa Mare. 

lletra A Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

A la fi de la terra  
m'has de trobar.  
Però, si em busques  
a la fi de la mar,  
no m'has de trobar. 

lletra A Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

A la mar i no em banye,  
a les brases i no em creme,  
a l'aire i no caic,  
i em tens a les teus mans. 

lletra A Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Adam la porta al davant  
i Eva al darrera. 

lletra A Recull d'endevinalles Salvà, 
Francesc 

1983 Una mica de tot Salvatella Barcelona 

Adam la porta davant  
i Eva la porta darrere.  
Què és? 

lletra A Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Algun dia em repares, 
alguna vegada, em veuràs; 
a la setmana, dues, 
i al mes, no cap. 

lletra A Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Com tres peus eixarrancada,  
sempre vaig amb el pagès,  
sempre al camp estic posada  
i a la casa del marquès.  

lletra A Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

En el dia, si em repares,  lletra A El llibre de les    1921 Biblioteca Bonavia Salvador Barcelona 
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una vegada em veuràs;  
dintre una setmana, dues,  
i en canvi en un mes, no cap. 

endevinalles Bonavia,  
llibreter 

En el dia, si ho repares,  
una vegada em veuràs;  
dues en una setmana 
i en un mes no em trobaràs. 

lletra A Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Enmig de la mar me trob, 
no som barco ni estrella, 
ni tampoc cap meravella, 
però tu me veus, atlot. 

lletra A Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Entre brases estic 
i no em cremo; 
en l'aire sempre estic 
i no puc caure; 
ni atines el que sóc 
i em tens als braços. 

lletra A Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

És a la mar i no es banya.  
És a la llar i no es crema.  
És a l'aire i no vola.  
És al fang i no s'embruta. 

lletra A Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Estic enmig de la mar, 
però no em mullo; 
estre brases estic 
i no em cremo; 
en l'aire sempre estic 
i no puc caure; 
no atines el que sóc 
i em tens als braços. 

lletra A Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Sempre vaig eixancarrada lletra A Endevinaller Bassols, 1994 L'Estel (Tres i Eliseu València 
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9 L'onomatopeia del badall és pintada per una a perllongada, i el poble creu que tot ésser abans de morir fa tres badalls, creença a què al·ludeix l'endevinalla en dir 
que la fan aquells que moren. També és interpretat per una a dilatada l'onomatopeia del bram de l'ase, a la qual cosa vol al·ludir la darrera ratlla del vers de 
l'enunciat. 

amb el pagès i en el camp 
i em trobaràs en l'arada, 
treballant i treballant. 

Margarida  Quatre) Climent, 
editor 

Sense voler molts la diuen, 
l'aprèn es qui no la sap, 
la fan aquells qui se moren, 
la canta cert animal. 

lletra A9 Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Sóc en el mar i en la terra,  
en la muntanya i la plana,  
sóc en la guerra i en la pau,  
i en la terra americana. 

lletra A El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc en el mar i en la terra,  
en la muntanya i la plana,  
sóc en la pau i en la guerra,  
fins en la costa africana.  
Si encar no saps, lector,  
qui so i caviles amb assossec,  
puc dir-te, sobrat de raó,  
que si no m'has vist, ets cec. 

lletra A Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Sóc en la mar i en la terra, 
en la muntanya i al pla, 
en la guerra i en la pau, 
i en la terra americana. 

lletra A Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Faig bé; i belar no sé. lletra B Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Sóc be 
i belar no sé. 

lletra B Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Sóc grassa com una fardassa,  lletra B Cinc-centes Castellví 1956   Edicions Barcelona 
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però m'agrada el bacallà,  
no sóc amiga del viatge  
però amb barca acostumo a 
anar. 

endevinalles Cerdà,  
Joan 

"ELER" 

Sóc grossa com una fardassa,  
però m'agrada el bacallà,  
no sóc amiga del viatge  
però amb barca acostumo a 
anar. 

lletra B Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Digues tu, bona persona;  
què hi ha al mig de Barcelona? 

lletra E El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Dins l'infern estic tancada 
des de temps immemorial, 
en el cen amb un fanal 
me veuràs qualque vegada, 
si no tens altra llum clara 
que et mostri mon setial. 

lletra E Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Estic al cel i a la terra  
sens que estiga a dalt ni a baix.  
Sempre sóc allí on hi ha guerra  
puix en pau no hi puc estar. 

lletra E El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sense jo al món no hi hauria  
homes, reis ni generals,  
préssecs, peres, ni mongetes,  
ni submarins Perals;  
ningú tindria pessetes,  
ni camisetes ni anells,  
no tindríem bicicletes,  
ni hauríam vist camells.  
Ningú faria mueques,  
ni beuríem a galet,  
ni hauria sigut alcalde,  
el gran Rius i Taulet,  

lletra E Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 



Base de dades. Lletres i nombres. Núria Vilà 

ni tampoc, lector, t'haurien,  
donat a tu aquest nom...  
Encara no m'endevines? 
 No és res de l'altre món! 
Sóc a Arenys, a Barcelona,  
a Grècia i a Sant Andreu;  
però ni a París ni a Roma  
encara que molt cerqueu  
ja sé que no em trobareu.  

lletra E Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Sóc al Cel, sóc a la Terra i a 
l'Infern.  
Què no seré que en la Pau no 
puc mai ser  
i sempre estic en la Guerra? 

lletra E Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Sóc al cel, sóc a la terra, 
i a l'Infern; què no seré 
que en la pau no puc mai ser  
i sempre estic en la guerra? 

lletra E Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Tu que tant de fil embulles 
i vas darrera embullant, 
quin arbre en el món hi ha 
que as capdamunt sa flor fa 
i as capdavall té ses fulles? 

lletra E Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

A una forca m'assemblo  
i amb la forca sempre estic;  
però no pas al suplici;  
i sense mi no ets feliç. 

lletra F Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

A veure qui m'endevina,  
ho diré clar i català:  
Visc en un cap de finestra  
i sempre sóc al sofà. 

lletra F El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

A veure si ho endevines,  
t'ho diré clar i català:  
visc en un cap de finestra  

lletra F Recull d'endevinalles Salvà, 
Francesc 

1983 Una mica de tot Salvatella Barcelona 



Base de dades. Lletres i nombres. Núria Vilà 

i sempre sec en un sofà. 

A veure si ho endevines; 
t'ho diré clar i català: 
visc en un cap de finestra 
i sempre sec en sofà. 

lletra F Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Amb una forca m'assemblo  
i amb la forca sempre jo estic;  
però no pas al suplici;  
i sens mi no hi ha feliç. 

lletra F Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Faig i desfaig sense parar, 
i fent i desfent el que faig 
faig el que faig. 
Qui sóc encara no saps? 
Mira bé l'abecedari 
que allí m'hi trobaràs. 

lletra F Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Sense mi no es pot filar, 
no tinc cames ni tinc braç, 
mira bé l'abecedari, 
que, allí, m'hi trobaràs. 

lletra F Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Sense mi no es pot filar, 
no tinc cames ni tinc braç. 
Mira bé l'abecedari 
que en allí m'hi trobaràs. 

lletra F Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Em té el ric i no em té el 
pobre,  
formo part dels hisendats,  
amb l'orgull no hi tinc cap 
tracte  
i vaig amb descamisats. 

lletra I El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

En té el ric i no en té el pobre, 
estic amb els hisendats, 
amb l'orgull no hi vull cap 
tracte 
i vaig amb descamisats. 

lletra I Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 



Base de dades. Lletres i nombres. Núria Vilà 

Enmig de tot mig estic  
i en el fi de tot fi,  
sempre vaig amb l'agutzil  
i mai he estat en cap robo. 

lletra I Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Enmig de tot mig estic  
i en tot fi de fi jo em trobo,  
sempre em porta la guàrdia  
i mai m'he vist en cap robo. 

lletra I Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Enmig de tot mig estic  
i en tot fi de fi jo em trobo,  
sempre vaig amb els civils  
i mai m'he vist en cap robo. 

lletra I Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Enmig de tot mig estic  
i en tot fi de fi jo em trobo,  
sempre vaig amb els civils  
i mai m'he vist en cap robo. 

lletra I El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Estic dins de l'Univers  
i en el Món ni hi he estat mai;  
sempre vaig amb els diners  
i amb la Verge del Pilar. 

lletra I Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Estic dins de l'Univers  
i, en el món, ni hi he estat 
mai;  
sempre vaig amb el diable  
i amb la Verge del Pilar. 

lletra I Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Estic entre nit i dia  
tancada sempre en el pis,  
i sóc entremig de sis 
tota sola amb companyia. 

lletra I Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Estic entre nit i dia  
tancada sempre en el pis,  
i sóc entremig de sis 
tota sola... amb companyia. 

lletra I El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Has de veure'm en ton pis  lletra I Cinc-centes Castellví 1956   Edicions Barcelona 



Base de dades. Lletres i nombres. Núria Vilà 

que a la finestra m'estic,  
sense mi no hi ha cap ric  
ni ningú fóra feliç. 

endevinalles Cerdà,  
Joan 

"ELER" 

Llarg i prim, parent d'en Bufa,  
mai em volen a casa d'ell;  
amb els meus cosins visc 
sempre  
o bé amb la Llúcia Vinatell. 

lletra I Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Un palet molt plantadet  
que damunt la caboteta  
té un mosquitet. 

lletra I Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

El que té en Joan i en Josep 
mai no ho tindrà l'Antonet. 

lletra J Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Sant Lleó la té al davant 
i sant Gil la té al darrera; 
cerca-la sempre en el cel, 
que mai ha estat a la terra. 

lletra L Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

En tenen els galls,  
i també les gallines; 
els capons no en tenen,  
ves si ho endevines. 

lletra LL Recull d'endevinalles Salvà, 
Francesc 

1983 Una mica de tot Salvatella Barcelona 

En tenen els galls,  
també les gallines; 
els capons no en tenen.  
Ves si ho endevines! 

lletra LL Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Ho tenen els galls  
i ho tenen gallines; 
els capons no ho tenen.  
Ves si ho endevines. 

lletra LL El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Què és el que tenen els galls i 
les gallines i els capons no? 

lletra LL Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 



Base de dades. Lletres i nombres. Núria Vilà 

¿Quina cosa és aquella que es 
veu en un minut, que es veu en 
una setmana, que es veu en un 
mes i no es veu en un any' 

lletra M Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva. Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

El bon Déu per crear el món 
amb mi el volgué començar, 
i fins la Verge Maria 
em duu sempre al seu davant. 

lletra M Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

La veig dintre la setmana 
i la veig dintre del mes, 
però no la veig en tot l'any; 
sabries dir-me això què és? 

lletra M Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

La veig durant la setmana  
i la veig dintre del mes,  
però no la veig en tot l'any.  
Sabries dir-me això què és? 

lletra M Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

La veig en una setmana  
i la veig en cada mes,  
però no la veig en tot l'any.  
Sabries dir-me què és? 

lletra M Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Necessites un minut  
per dir-ho una volta sola  
mes si ho dius en un moment  
llavors ho diràs dos voltes. 

lletra M El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Què és allò que es troba,  
en un mes, una vegada;  
en una setmana, una vegada;  
en un minut, una vegada;  
i dos vegades en un moment? 

lletra M Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què és el que es troba 
al començament del món 
i enmig d'un camp? 

lletra M Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Què és el que es troba  
al començament del món  

lletra M Recull d'endevinalles Salvà, 
Francesc 

1983 Una mica de tot Salvatella Barcelona 
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10 Vegis el terme corb. (Folklore de Catalunya, Joan Amades) 

i enmig d'un camp? 

Què és el que es troba  
en un mes una vegada,  
en una setmana també,  
en un minut, un sol cop 
i dos cops en un moment? 

lletra M Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Què és el que es troba al 
començament del món i enmig 
d'un camp? 

lletra M Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una cosa que es veu un cop en 
un minut 
dos en un moment 
i mai en tot un any. 

lletra M Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Sóc al mig d'un cementiri 
i també dintre un convent, 
també em tenen els gitanos 
i vaig amb la gente bien. 

lletra N Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Com el món jo sóc rodona  
i al bell mig del món em trobo;  
no em cerquis ni en el cel ni en 
la terra que en l'univers no m'hi 
allotjo. 

lletra O Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Per més que sóc a la glòria  
no estic amb Déu ni en el Cel,  
sempre al mig del foc em trobo  
i no he estat mai a l'infern. 

lletra O Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Per més que sóc a la glòria  
no estic amb Déu ni en el cel,  
sempre al mig del foc em trobo  
no em cerquis ni en cel ni en 
terra, 
que a l'Univers, no m'hi trobo. 

lletra O10 Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 
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Sóc rodona com el món  
i al bell mig del món em trobo;  
no em cerquis ni en cel ni en 
terra  
que a l'Univers no m'hi trobo. 

lletra O Recull d'endevinalles Salvà, 
Francesc 

1983 Una mica de tot Salvatella Barcelona 

Acompanye el pobre,  
amb el ric mai no sóc.  
Sóc enmig d'una capsa  
i darrere un xop. 

lletra P Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Jo acompanyo el pobre  
amb el ric mai no sóc,  
sóc enmig d'una capsa  
i al darrera d'un xop. 

lletra P Recull d'endevinalles Salvà, 
Francesc 

1983 Una mica de tot Salvatella Barcelona 

Jo acompanyo el pobre,  
amb cap ric mai hi sóc,  
sóc enmig d'una capsa  
i al darrera d'un xop. 

lletra P Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Jo sóc de la processó 
el que vaig sempre al davant, 
però no et pensis per això 
que és que jo sóc el gegant. 

lletra P Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Com s'acaben totes les coses? lletra S Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Semblo una serp  
i amb la serp sóc;  
si no ho saps,  
ets més dur que un roc. 

lletra S Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Semblo una serp  
i amb la serp sóc;  
si no ho saps,  
ets més ruc que un soc. 

lletra S Recull d'endevinalles Salvà, 
Francesc 

1983 Una mica de tot Salvatella Barcelona 

Tu que et creus un savi, saps 
com acaben totes les coses? 

lletra S Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 

València 
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editor 

Davant de tu m'estic.  
En tot, dos voltes m'hi veuràs, 
i quasi sempre em trobaràs  
a la punta d'un escrit. 

lletra T Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Davant de tu sempre estic,  
amb tot dos voltes m'hi veuràs  
i quasi sempre em trobaràs  
a la punta d'un escrit. 

lletra T Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Davant teu sempre m'estic,  
per tot m'hi veuràs dos cops,  
i em trobaràs fixa sempre  
a darrera d'un burot. 

lletra T El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Cerca'm a l'estiu  
si acàs em vols veure, 
també prop del riu  
em trobaràs sempre. 

lletra U Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

El burro la té.  
Amb ella diem bu.  
Mai no l'he tinguda jo;  
sempre la tens tu. 

lletra U Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

El ruc sempre la duu a sobre  
està ficada al bagul.  
Jo no l'he tinguda mai  
però sempre la tens tu. 

lletra U Recull d'endevinalles Salvà, 
Francesc 

1983 Una mica de tot Salvatella Barcelona 

El ruc sempre la sol du;  
està ficada al bagul,  
jo no l'he tinguda mai  
però sempre la tens tu. 

lletra U Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Sense mi no hi ha diumenge,  
dilluns menys i dimarts, sí,  
dijous no, però els que falten  
tots el trobaràs sens mi. 

lletra U Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 



Base de dades. Lletres i nombres. Núria Vilà 

Sense mi no hi ha diumenge;  
dilluns, menos; dimarts, sí;  
dijous, no; més als que falten  
tots els trobaràs sens mi. 

lletra U El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Santa Eulàlia molt m'estima  
però vaig amb sant Xavier.  
M'agrada la xerinola,  
però el ball de carrer. 

lletra X Recull d'endevinalles Salvà, 
Francesc 

1983 Una mica de tot Salvatella Barcelona 

Santa Eulàlia molt m'estima,  
però vaig amb Sant Xavier. 
M'agrada la xerinola  
però no el ball de carrer. 

lletra X Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Vint veïns dintre una casa, 
l'un viu al costat de l'altre 
i no es veuen ni es parlen, 
i quan es posen a treballar 
no paren de parlar. 

lletres de la 
caixa 

d'impremta 

Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Amb un mort vàreig parlar 
i el seu secret em va dir, 
ell la boca no va obrir, 
jo res no vàreig sentir 
i sé tot el que em va dir. 

llibre Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Amb un mut vàreig estar 
i el seu secret em va dir, 
tot i que no pot parlar. 
Jo res no vàreig oir 
i sé tot el que em va dir. 

llibre Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Dono consells i sentències 
més sàvies que Salomó, 
parlo sense tenir boca; 
endevina què és això. 

llibre Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

El meu cos és fet de draps 
i porta vestit de pell 
i tant el savi com l'orat, 

llibre Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 
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tant el jove com el vell, 
escolten el meu consell. 
Encar que mancat de branques,  
jo sóc l'arbre de la ciència  
per qui contempla amb 
conciència  
mes fulles negres i blanques. 

llibre El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Es fa de madera;  
té fuies i no és figuera. 

llibre Endevinetes Escoles 
Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit de 
Sant Joan" 

Institut 
d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

És mal comprès i ben dit 
pell sobre pell i el belluguet al 
mig. 

llibre Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Jo faig el bé, 
jo faig el mal, 
jo salvo l'home 
i jo el faig caure 
en pecat mortal. 

llibre Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

L'ajunten, el banyen, 
l'embruten, l'estrenyen, 
el pleguen, el cursen, 
el lliguen i el venen. 

llibre Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

M'ensenya un mestre  
que és molt astut;  
sempre amb mi xerra,  
i això que és mut. 

llibre El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

M'obro i tanco, i guardo a dins  
històries, consells, lliçons...  
hi ha qui em guarda amb molts 
bons fins  
i qui em deixa pels racons. 

llibre Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

M'obro i tanco, i guardo a dins  
històries, consells, lliçons...  
hi ha qui em guarda amb molts 

llibre 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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bons fins  
i qui em deixa pels racons. 
No té arrel, branques ni soca 
i ple de fulles està; 
el que ho endevinarà 
tot d'un sense cavil·lar, 
de memòria no en té poca. 

llibre Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

No té arrel, branques ni soca  
i ple de fulles està.  
Qui ho endevinarà? 

llibre Recull d'endevinalles Salvà, 
Francesc 

1983 Una mica de tot Salvatella Barcelona 

No té arrel, branques ni soca,  
i ple de fulles està;  
de memòria en té ben poca  
qui no ho endevinarà. 

llibre El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Puc obrir-me de moltes 
maneres 
i em tanco sempre iggual, 
puc lligar-me amb un fil 
i tancar-me amb pany i clau. 

llibre Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Sens tenir cap ni memòria  
jo et recordo el que et convé;  
siguin contes, sigui història,  
o bé ciència, tot ho sé.  
El mantenir-me és barato,  
el tenir-me un poc més car;  
però sol amb mi algun rato  
jo et faig riure o bé plorar.  
I encara que poc respecte  
amb mi guardis, jo, constant,  
compliré tot mon objecte;  
que embrutar-me no és defecte  
perquè em vagis oblidant. 

llibre Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Sóc fet d'un grapat de drapots 
només tracto amb savis i 

llibre Folklore de 
Catalunya 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 
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doctors. Cançoner 

Sóc fet de pell d'ovella i papers 
bruts 
i només m'estimen els saberuts. 

llibre Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Tapa sobre i tapa sota,  
moltes fulles i cap tany.  
Per molt batxiller que siguis  
no ho endevinaràs mai. 

llibre Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Tapeta sobre tapeta 
pany sobre pany; 
per eixerit que siguis 
no ho endevinaràs mai. 

llibre Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Té llom i no té espina.  
Sap molt i no parla.  
Té fulles i no és planta. 

llibre Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tinc fulles i no sóc arbre, 
tinc llom i no sóc bèstia 
em tapen i no estic malalt, 
em lliguen i no he fet cap mal. 

llibre Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Tinc fulles i no sóc vegetal, 
tinc pell i no sóc animal. 

llibre Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Tu que saps tant de llatí, 
i presums tant de saber, 
què és allò que no té boca 
i que quan està obert parla 
i quan és tancat no diu res? 

llibre Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Tu que saps tant d'aritmètica  
i ets molt conegut de l'àlgebra,  
pots dir-me quin és el número  
que té tres xifres "romàniques"? 

M I L Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Cataclic recataclac, 
ric rac, 

màquina 
d'escriure 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 



Base de dades. Lletres i nombres. Núria Vilà 

Quin soroll més esquedat! 
S’estufa la cabellera 
quan té blanc al seu darrera. 
En cap lloc no trobaràs 
un home tan sabiàs. 
De tot parla, de tot xerra: 
de la pau i de la guerra, 
de la terra i del sol,  
d'amor, odi i condol,  
de comerç i de política,  
de la mar i de la clínica;  
de tot sabrà donar-te raó.  
I no endevines el que és això? 

Joan 

De tot parla, de tot xerra: 
de la pau i de la guerra, 
de la terra i del sol, 
d'amor, di i condol, 
de comerç i de política. 
de la mar i de la clínica. 
Se tot sabrà donar-te raó. 
No endevines què és això? 

màquina 
d'escriure 

Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Mai he après a escriure  
i sóc gran escrivana  
i amb invenció galana  
puc ajudar a viure. 

màquina 
d'escriure 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

No sóc piano i ho semblo,  
i sense dir cap paraula  
converso amb homes i dones  
i xerro per les butxaques. 

màquina 
d'escriure 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Quatre dones van al Prat, 
cada dona amb quatre sacs, 

mil dues-centes 
trenta-dues 

Folklore de 
Catalunya 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 
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11 Cal remarcar que els gatons, per la seva condició d'infants, encara no tenen ungles, i que els gats no en tenen vuit com la generalitat dels quadrúpedes, sinó dibuit, 
puix que tenen un dit de les potes davanteres atrofiat i sense ungla. El nombre de gats grossos és de seixanta-quatre, que fan un total de mil cent cinquanta-dues 
ungles, més les vuitanta ungles de les quatre dones, sumen en conjunt mil dues-centes trenta dues ungles. 
12 Enigma enganyall, perquè hom no diu el nombre de bigues de la casa. 

cada sac hi ha quatre gats, 
cada gat quatre gatons; 
tots junts quantes ungles són? 

ungles11 Cançoner 

Quatre homes i dos dones  
jugant a dalt d'un terrat;  
volen fer el favor de dir-me  
què és el que fan? 

mitja dotzena El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Què fan sis pardalets en un 
arbre? 

mitja dotzena Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una casa amb bigues, 
cada bigo cent gallines, 
cada gallina cent pollets; 
entre becs i entre ungles 
quants fan entre tots? 

no es diu el 
nombre de 

bigues12 

Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

En tens tu, en tinc jo 
i totes les coses del món. 

nom Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Què és això? 
Una cosa que tothom té, 
fins les pedres del carrer. 

nom Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Tothom en té, fins les pedres 
del carrer. 

nom Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva. Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Tothom ne porta, 
tothom ne té, 
perquè n'hi donen 
quan al món ve. 

nom Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Tu que estudies llatí nombre de Folklore de Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 



Base de dades. Lletres i nombres. Núria Vilà 

i tot ho vols sapiguer, 
veies si logres saber 
que ni tres són menys de 
quatre 
ni dos són menys de tres. 

lletres de cada 
paraula 

Catalunya 
Cançoner 

Un són dos, 
dos són tres, 
tres són quatre, 
quatre són sis, 
sis són tres 
i cinc són quatre. 

nombre de 
lletres de cada 

paraula 

Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Us dic que quatre fan sis,  
i sis són tres, és provat,  
i a fe que això és veritat  
com que dos i dos fan sis. 

nombre de 
lletres de les 

paraules 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Al palau i a la cabana 
m'aixequen grans monuments; 
sens mi no hi hauria Pàtria 
ni panotxes ni parets. 

pa (síl·laba) El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca Bonavia Salvador 
Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

El camp és blanc,  
la llavor és negra;  
cinc són els bous  
que menen la rella. 

paper / llapis / 
dits / escriure 

Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

Salvà, 
Francesc 

1983 Una mica de tot Salvatella Barcelona 

Quina és la lletra més tonta? pe-rruca Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Poso trist i poso alegre, 
sóc molt gran i sóc molt xic, 
sóc molt blanc i sóc molt 
negre, 
sóc molt pobre i sóc molt ric. 

periòdic Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Poso trist i poso alegre,  
so molt gran i so molt xic,  
so molt blanc i so molt negre,  

periòdic Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 
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13 Al·lusió de l'esglesia del Pi (?) i a algun personatge de cognom Pi. 
14 Al·ludeix a les antigues plomes d'au, usades per a escriure. 
15 L'ambigüitat es produeix a nivell oral. 

so molt pobre i so molt ric.  
Tinc marges i no sóc riu,  
tinc títol sens noble ser...  
au, lector, fes el cap viu  
i endevina'm si et convé. 
Tinc marges i no sóc riu, 
tinc títol sens noble ser... 
Au, lector fes el cap viu 
i endevina'm si et convé. 

periòdic Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Sóc un arbre, sóc església, 
i sóc home celebrat; 
molt figuro en geometria, 
encara no m'has trobat? 

pi13 Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà, Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

El rector del Carme 
té una arma 
que es fica eixuta 
i es treu mullada. 

ploma Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Me viu vestida un temps 
i nueta m'he quedat, 
i encara que sóc muda 
ho dic quan em ve al cap. 

ploma Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Mig pelut i mig pelat, 
es fica eixut i es treu mullat. 

ploma14 Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Encar que molt més petita  
sóc com llança de cavaller;  
molt mal puc fer amb ma punta  
com també puc fer molt bé. 

ploma d'escriure Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Sent un porc i tres cabres. quatre15 Les nostres Martí Adell,  1991 Esplai juvenil Edicions del València 
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16 L'ambigüitat es produeix a nivell oral. 
17 Sols cal tenir en compte el nombre de les someres i els seus pollins, puix que l'enumeració dels sarrons i guarniments és sols per a embolicar. Les bèsties fan un total 
d'un milió, qua a quatre potes cada una fan un total de quatre milions de potes. 

Quants animals són? endevinalles Cristòfor Bullent 

Sent un porc, 
quantes potes fan? 

quatre16 Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Cent eres 
amb cent someres. 
cent pollins 
cada somera. 
sent sarrons, 
cent cabestres 
amb cent guarniments 
daurats, tots ben 
encascavellats, 
amb cent cascavells cada un; 
quantes potes tots plegats? 

quatre milions 
de potes17 

Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Barqueta en tinc als dits  
que no en sap d'anar per 
l'aigua;  
no va mai per sobre el mar,  
ni per llacs, rius ni riades.  
Balanceja molt suaument  
tot bevent per la panxeta  
allò que l'aire no engull  
i que poso amb la mà dreta. 

secant Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví 
Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions 
"ELER" 

Barcelona 

Un pou negre, petitet, 
que d'idees està omplert. 

tinter Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 

Cent murriacs i un colom, 
quantes potes i quants becs 
són? 

un bec i dues 
potes perquès 
els murriacs o 

Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 
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18 Aquesta solució és equívoca; la rata-pinyada, malgrat tenir la facultat de volar, no és una au; és un mamífer i per tant no té bec; en canvi, té dues potes encara que 
atrofiades i impotents perquè no se'n serveix per a caminar, puix que només vola. Lògicament, doncs, caldria comptar les potes dels murriacs. 
19 Vuit gats i vuit gossos; perquè exactament davant de cada angle corresponent davant de cada angle corresponia un altre angle i així mateix a cada costat també en 
corresponia un altre; per tant, doncs, obligatòriament davant i al costat de cada gat i de cada gos corresponien els altres dos que defensaven als angles d'enfront i els 
laterals. 

rata-pinyades 
no tenen ni bec 

ni potes18 
Quant val el millor home del 
món? 

vint-i-nou diners 
i mig, puix que 
Nostre Senyor 
fou venut per 
trenta, i ningú 

no pot valer més 
que ell. 

Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

(Un falcó veié passar un vol de 
coloms, i en to burleta els 
digué:) 
- Adéu-siau, ramat de cent. 
(El rei dels coloms d'aquell vol 
li contestà:) 
- Els que som 
i els que som 
i la meitat dels que som 
i també sa quarta part, 
amb vostè, senyor animal, 
faríem els cent cabals. 

vol format per 
trenta-sis 

coloms 

Folklore de 
Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 

Un general sense cap soldat 
havia de defensar una torre 
vuitavada contra una força de 
més d'un miler de moros. Com 
que comptava amb molts gats i 
gossos els féu servir de soldats. 
A cada un dels vuit angles de la 

vuit gats i vuit 
gossos19 

Les nostres 
endevinalles 

Amades, Joan  1979 Biblioteca Perenne Selecta Barcelona 
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torre hi posà un gat i un gos, 
davant de cada gat i de cada 
gos un altre gat i un altre gos i 
a cada costat de cada gat i de 
cada gos un altre gat i un altre 
gos. Quants gats i quants gossos 
va necessitar per a defensar la 
torre? 
Vet ací una cosa 
curiosa també, 
que per molts que n'hi hagi 
no serveix per re. 

zeros a 
l'esquerra 

Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu 
Climent, 
editor 

València 


