
Base de dades. Música i instruments. Núria Vilà 1 

La música i els instruments 
Té la panxa arrugada,  
és un gran bufador;  
sentiràs com gemega  
apretant-li un botó. 

acordió Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Té la panxa arrugada,  
és un gran bufador;  
sentiràs com gemega  
si li toques un botó. 

acordió 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 arrufadeta  
que bufa molt fort;  
la sentiràs a gemegar  
si li espitges un botó. 

acordió Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Tinc la panxa com un timbal;  
coll llarg sens ser girafa;  
per cantar em van rascant  
amb una punxa a la panxa. 

banjo Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Petit com una dent 
i fa córrer tota la gent. 

batall (de la 
campana) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És petit com una dent 
i fa córrer tota la gent.  

batall de la 
campana 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

A qui peguen més fort 
com més alegria es té? 

campana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Altes són ribes, 
criden les brides, 
com més n’hi ha de mortes 
més criden fortes 

campana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dalt d'una riba campana1 Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i Eliseu Climent, València 

                                         
1 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
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canta una griva. 
Quan l’amo és mort 
canta més fort. 

Quatre) editor 

Dalt d'una riba 
hi canten cabrides, 
quan l’home és mort 
canten més fort. 

campana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dalt d'una riba  
canten cardines; 
quan l'home és mort 
canten més fort. 

campana El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Dalt de les bigues 
canten cabrides 
Quan l'home es mort 
canten més fort. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Dalt de les bigues 
hi canten formigues, 
quan l'avi és mort 
canten més fort. 

campana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Damunt un puig reunits 
belen cabres i cabrits, 
i en haver-hi a baix un mort 
llavors sí que belen fort. 

campana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Entre quatre parets altes,  
hi ha un home en camisa,  
pegant voltes, pegant voltes,  
se li veu la llonganissa. 

campana Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

És molt vella, però és forta. 
Quan parla tothom la sent. 
Ocupa un lloc enlairat 
i té una sola dent 
que belluga constantment. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Estic a la finestra 
passo la vida molt distreta 

campana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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tenint al meu davant 
molts països i molts camps, 
i em passo la vida 
cantant i ballant. 
Estic fermada amb una corda, 
com si fermessin un gos, 
ballo quan els altres ploreu, 
de vegades ballo plorant i tot. 

campana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Gall galleret,  
canta dalt d'una paret,  
mai es lleva i no té fred. 

campana Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Gall galleret,  
que canta dalt una paret,  
plou i neva i no es lleva. 

campana Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Gall, gallaret, 
canta dalt de la paret, 
tant si plou com si neva 
mai es lleva. 

campana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Gall, galleret,  
canta dalt d'una paret;  
plou i neva  
i mai es lleva. 

campana El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Maria Antònia està al terrat 
amb el cul arremangat, 
tant si neva com si plou 
Maria Antònia mai es mou, 
tant si plou com si neva 
Maria Antònia mai es lleva. 

campana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Posició molt alabada  
ocupa la gran senyora, 
però n'és tan rondinaire 
que a tothom fa anar a l'hora. 

campana Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Què és això? 
Una vella amb una dent 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 
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que fa córrer tota la gent. 

Quin és l'instrument de corda  
més fàcil de tocar? 

campana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quin és l‘instrument de corda 
més fàcil de tocar? 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

S’estira amb un cabell 
i crida davant del rei. 

campana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Si em fonc és senyal que neixo,  
tinc padrí i no tinc padrina, 
no vull anar mai a estudi 
i quan crida ningú crida. 

campana El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc un instrument de corda 
que fa riure i fa plorar, 
com que en tinc una de sola 
la canalla em sap tocar. 

campana El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc un instrument de corda  
que fa riure i fa plorar,  
com que en tinc una de sola  
la canalla em sap tocar. 

campana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc un instrument de corda  
que fa riure i fa plorar,  
com que en tinc una de sola  
la canalla em sap tocar. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Sóc un instrument de corda,  
que fa riure i fa plorar;  
com que en tinc una de sola  
la canalla em sap tocar. 

campana Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Té boca i no té dents, 
té llengua i no té gust, 
no té calor i la venten, 
mou foc i no fa fum. 

campana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una jaia veia veia  
que només té una dent,  

campana Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 
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i amb una queixalidana  
en replega més de cent. 
Una jaia veia veia,  
que només té una dent;  
en ser que es posa a cridar  
replega tota sa gent. 

campana Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una senyora que té una dent   
i fa córrer tota la gent. 

campana Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una vella amb una dent 
fa córrer tota la gent. 

campana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una vella amb una dent  
crida a missa tota la gent. 

campana Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una vella amb una dent  
fa córrer tota la gent. 

campana 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 alta i vella, 
la toquen i no es maneja, 
sense porta ni portí... 
endevina-la, fadrí. 

campanar Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dalt de les bigues, 
canten formigues. 
Quan l'avi és mort 
canten més fort. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Dalt de les bigues,  
canten cabrides,  
quan l'home es mor  
canten més fort. 

campanes Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Per a fer ballar sardanes  
jo em pinto sol en la feina,  
i no hi ha cap instrument  
que parli amb tanta franquesa. 

car-i-net El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Panxa per panxa,  
forat per forat,  

castanyoles Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 
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i amb sa remenadissa  
fan tracatatrac.  
Són fetes de fusta:  
panxa per panxa,  
forat per forat;  
i amb sa remenadissa  
fan tracatatrac. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Quan és mort no diu res,  
i mort i amb la carn podrida  
llavors crida. 

corn El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Quan és viu no diu res, 
i quan és mort 
amb la carn podrida  
aleshores crida. 

corn Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és una cosa   
que quan és viu no sap cridar 
i quan és mort  
crida molt fort? 

corn Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què és una cosa que per fer-la 
parlar se li ha de bufar es cul? 

corn Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Tu que ets un home entès 
i de savi passes de mida, 
què va que no saps quin és 
l'animal que essent mort crida, 
i quan és viu no diu res? 

corn Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En què li sembla una campana a 
unes calces? 

en no-res Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Em fan els paletes,  
fusters i enginyers,  
músics i arquitectes,  
marins i barbers. 

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

Salvatella Barcelona 

Em fan els paletes,  
fusters, enginyers,  

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

Eliseu Climent, 
editor 

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

escales Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Si no ho dius tot de seguida 
passaràs per ser un mussol. 
Digue'm què és allò que hi ha 
sempre dessota del sol. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

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 

Al garric neix,  
amb l'aigua creix  
i sempre canta  
la gran berganta. 

guitarra El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

El ring la fa créixer, 
l'aigua la fa créixer 
i per tota la vila canta 
la gran berganta. 

guitarra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En la serra es cria 
i en casa dóna alegria. 

guitarra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Mon amo enflocada em té 
amb flors i floquets i joies, 
i perquè canti més bé 
m'estira es nervis primer 
i llavor em fa pessigolles. 

guitarra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Pel camp verdeja 
i per carrer canta 
i fa estar ses atlotes 
en esperança. 

guitarra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Per la garriga neix, 
per la vila canta, 
fa estar sa berganta 
amb un pam de greix. 

guitarra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc de fusta i els meus nervis 
a tothom fan bellugar 
quan se'm posen a la falda 
i em comencen a gratar. 

guitarra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc buida la panxa,  
em lliguen amb cordes,  
sospiro i gemego  
si algú me les toca. 

guitarra Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc la panxa buida,  
me la lliguen amb cordes  
i em poso a cantar  
si algú me les toca. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Tinc pont i no so riera,  
cordes sense ser terrat,  
i segons qui és qui m'agafa  
quan em toca em fa parlar,  
mes no sé quina taleia  
alguns tenen, que al toca'm  
em peguen cops a la panxa 
i em fan fer un soroll estrany. 

guitarra Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc veu i no sóc persona,  
tinc fusta i no sóc fuster,  
tinc veta i no sóc vetaire,  
tinc corda i no sóc corder. 

guitarra El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Tinc veu i no sóc persona,  
tinc fusta i no sóc fuster,  
tinc veta i no sóc vetaire,  
tinc corda i no sóc corder. 

guitarra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una saleta espaiosa 
enmig d'una gelosia; 

guitarra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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cinc morts hi ha que l'acompanyen 
i un viu li dóna la vida. 
Tenc davant i tenc darrera,  
poc o molt sempre em belluc,  
hòmens dins es ventre duc  
i m'adoben amb estopa. 

llaüt Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Tinc mà, però no sóc persona,  
d'ésser neta fama tinc,  
i quan a mi m'utilitzen  
per segur podeu tenir,  
un concert a l'aire lliure,  
fent ballar a grans i xics. 

maneta de 
manubri 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc la més encisadora, 
dones i homes faig juntar. 
Els que tenen gust em toquen 
amb les peces a la mà. 
El nom de peça se'm dóna, 
sóc la il·lusió del jovent, 
i el que a mi no m'endevini 
és ben segur que no hi sent. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Quin és cos sense vida, 
sense ànima i sap cantar? 
Mirau que no és cap mentida! 
Mem qui ho endevinarà! 

orgue Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc bo perquè he tingut be,  
i com més me bufetegen  
més alegre i rialler sóc  
pels qui a la mà em tenen. 

pandero Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

El meu nom diu que sóc pi,  
més també sóc d'altra fusta;  
i unes dames que amb mi vénen,  
quan canten em donen llustre. 

piano El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Quan obro la boca ensenyo  
blanca i fina dentadura,  

piano Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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i així que a parlar em poso  
totes les dents em belluguen. 
Quan obro la boca ensenyo  
blanca i fina dentadura,  
i així que a parlar em poso  
totes les dents em belluguen. 

piano El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Quan obro la boca, ensenyo  
blanca i fina dentadura,  
i quan em poso a parlar,  
totes les dents em belluguen. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tinc a la boca  
una dentadura,  
em poso a cantar  
si les dents em belluguen. 

piano 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 que es toca i toca. piano Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és una cosa  
que se'n va enmig  
i quan torna encara hi va? 

picarol Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Ring-ring va,  
ring-ring torna. 

picarol Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Quin instrument de música, 
tot fent un so que alegra, 
té un nom que vol dir que és 
ple de senyals de pena? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Cantem boniques cançons  
si ens toquen nostres esquenes,  
i anem vestides de blanc  
i anem vestides de negre. 

tecles del 
piano 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc fill d'una cabra,  
em pega el meu amo  
i tothom tremola  
sempre que jo mano. 

timbal Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Sóc fill d'una cabra;  
em pega el meu amo,  
i tothom tremola  
sempre que jo mano. 

timbal Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Un forat escandalós  
que viu d'un altre forat  
i no deixa dormir el soldat. 

trompeta Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un líquid que és bo per beure 
i un altre per amanir 
formen un instrument 
que dóna goig de sentir. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Xic i petit  
sóc el rei del partit. 

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

Salvatella Barcelona 

 


