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El menjar i la beguda 
Diuen que sóc aigua,  
però, ben mirat,  
d'aigua no en duc gota,  
i és ben veritat.  
Si a mi em prens a gotes  
no et fará cap mal,  
si de mi abuses,  
puc ser-te fatal.  
No em prenguis per vici,  
t'ho aconsello jo.  
Per poc que barrinis  
ja sabràs qui sóc. 

aiguardent Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc com l'aigua transparent,  
mes, l'ardència del meu cor  
deixa molt prop de la mort  
qui per mi la passió sent. 

aiguardent Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Venc en el món sense mare, 
mon pare no en té tampoc, 
era moro i el cremaren, 
llavô a mi em batiaren 
quan vaig sortit des seu foc. 

aiguardent Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre senyoretes  
ballant dins un plat;  
cotilleta verda  
i vestit morat. 

albergínia1 Endevinaller Bassols, Margarida 1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tres senyoretes  
ballant dins un plat;  
cotilleta verda  

albergínia Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

                                         
1 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
2 En mallorquí es pronuncia ai, o sia igual que la interjecció de dolor a la qual al·ludeix la primera part de l'endevinalla. 
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i vestit morat. 

Una senyoreta  
que va al mercat,  
la cueta verda  
i el vestit morat. 

albergínia Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una senyoreta es passeja pel 
mercat  
amb la cua verda i el vestit morat 

albergínia Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva. 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Una senyoreta va pel mercat 
amb cua verda i faldellí morat. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Donya Galindaina se'n va al mercat  
a lluir-ne el seu tocat,  
la cueta verda  
i el vestit morat. 

albergínia 
(esbergínia) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre senyoretes 
dintre un platet, 
les aletes verdes, 
vestit moradet. 

albergínia 
(esbergínia) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre senyoretes  
ballant dins un plat;  
cotilleta verda  
i vestit morat. 

albergínia 
(esbergínia) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una senyora s'està al terrat  
amb la cua verda i el vestit morat. 

albergínia 
(esbergínia) 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una senyoreta  
se'n va al mercat  
amb la cua verda  
i faldellí morat. 

albergínia 
(esbergínia) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

L'un li fa, 
l'altre li té, 
l'altre li mira 

all no           
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si li va bé. 

No és pebre, però fa coure; 
té barba i no és home. 

all Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Pica, però no és pebre,  
té dents i no mastega. 

all Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sense dir res a ningú  
el meu nom és d'espant;  
tant si sóc verd com madur  
tinc un gustet molt picant. 

all2 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sense dir res a ningú  
el meu nom és d'espant;  
tant si sóc verd com madur  
tinc un gustet molt picant. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Sóc planta que sols serveixo 
per donar gust al menjar. 
Tinc dents però no mossego 
i a qui menjant de mi abusa 
li put l'alè al respirar. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tinc el cap gros i el cos estret  
i no em puc aguantar dret. 

all Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un arbret,  
petit, baixet,  
capçat de blanc,  
vestit de verd. 

all Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un arbret,  
petit, baixet,  
capsat de blanc,  
vestit de verd. 

all El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Un ou amb perruca 
què cosa és? 

all Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Vaig néixer capell posat. all Endevinaller Bassols, Margarida 1994 L'Estel (Tres i Eliseu Climent, València 

                                         
2 En mallorquí es pronuncia ai, o sia igual que la interjecció de dolor a la qual al·ludeix la primera part de l'endevinalla. 
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Tota la vida l'he dut, 
i des que es capell m'és fuit 
no he begut ni he menjat. 

Quatre) editor 

Veure com per la muntanya 
es passeja un muntanyenc; 
té barbes i no té braços, 
té cap, però no té peus. 

all Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dinc-dilinc-dinc.  
Entre cames el tinc,  
quant més el remene (o me'l 
remene),  
més dur el tinc. 

allioli Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Dinc-dilinc-dinc.  
Entre cames el tinc,  
quant més oli li pose,  
més lluent el tinc. 

allioli Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Dinc-dilinc-dinc.  
Entre cames el tinc,  
quant més voltes li pegue 
més dur el tinc. 

allioli Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

L'un li fa, 
l'altre li té, 
l'altre li mira 
si li va bé. 

allioli Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

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

americana Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc un líquit per a beure;  
roba sóc i abrigo l'home,  

americana El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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i si dos lletres vols treure  
sóc nació de molta força. 
A veure si m'endevines  
aquesta que no és puntosa:  
què és que té sa pell enmig  
i es ossos fora? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

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 

Una cada dia (anar a missa), 
cada dia tres (àpats), 
set cada nit (hores de dormir) 
i una cada mes (confessió) 

anar a missa, 
àpats, hores 
de dormir, 
confessió 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quin és el dinar que es menja més 
de gust? 

aquell en el 
qual un ha 

estat 
convidat, 
perquè no 
costa res 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Sóc de plata, d'alumini,  
de fusta i fins també d'or,  
i em veureu a moltes cases,  
sobretot al menjador. 
Si són sis que a taula mengen,  
sis germans que som també. 

argolla de 
tovalló 

Recull d'endevinalles Francesc Salvà 1983   Salvatella Barcelona 

En l'aigua me creï 
en l'aigua me muic, 
en ella me mengen 
i en ella me muic. 

arròs Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Mirat per l'indret 
és un vegetal, 
mirat al revés 
sóc un mineral. 

arròs Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és una cosa  
que té es cap en es foc  
i es peus dins s'aigo? 

arròs Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

De baixant de lo pelut (l'ase) 
li dareu de lo pelós (segó) 
i un parell de besaculs (ous) 
per vós. 

ase, segó, ous3 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un senyor que es venta  
i té es ossos dins es ventre. 

aubercoc Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una senyoreta  
molt ensenyorada,  
duu es capell verd  
i sa falda morada 

aubergínia Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Sóc petita i rodoneta. 
Ave em diuen de nom 
i Llana és el meu cognom. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Jo presidesc la taula  
amb pretendents al costat;  

barral Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

                                         
3 Un que demana a un altre que baixi a donar segó al ruc, per la qual cosa li donarà un parell d'ous en pagament. 
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l'un m'agafa i l'altre em deixa,  
i em quede sense casar. 
Ve de l'hort i és planta bona,  
i sa fulla ens fa profit;  
si el seu nom dius a una persona,  
no estarà gaire agraït. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó   

Alabat sia Déu,  
que crea les meravelles,  
cosa que només té un peu  
i més de dues-centes costelles. 

bolet Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva. 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Sentadet està don Panxo  
sentadet en una penya,   
de peus en té només que un, 
de costelles més de trenta. 

bolet Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

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

bot no           

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 

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 

Jo t'adoro, jo t'estimo, 
jo m'agenollo a tos 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 

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 
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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 

Què t'estimes més, un moro penjat 
(un raïm) o una coca calenta? 

buina de bou4 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc rodoneta, amb arrugues, 
i tinc la pell com un tel; 
a sobre hi tinc ben posat 
un bon grapadet de pel. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Què és lo que cau quan plou? cacau Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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. 

càntir 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 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. 

càntir Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Talaret, malaret  càntir El llibre de les    1921 Biblioteca Salvador Bonavia,  Barcelona 
                                         
4 Enigmes primitius proposats als infants per ensinistrar-los en l'art enigmístic. 
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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 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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

càntir Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Trel·leret mel·leret, 
no té cames i està dret. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Un que pixa 
i dos que l’aguanten. 

càntir Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Collita més grossa 
de res més es fa. 

carabassa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Collita més grossa 
de res més se'n fa. 
Em cull el qui estima, 
em té l'estudiant, 
em té aquell que neda 
i em té l'hortolà. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Em cull qui m’estima, 
em té l’estudiant, 
em té el que neda, 
em té l’hortolà. 

carabassa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Fes-me com vulles 
fins al maig no trauré les fulles. 

carabassa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

He anat dins s’hort, 
he trobat un homo mort, 
l’he alçat dret 
i li he tallat es xiulet. 

carabassa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quan és xic és ell, 
i quan és gros és ella. 

carabassa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De xicotet jo sóc mascle,  
i femella de fadrí. 
 A vore si ho trobes hui! 

carabassa i el 
carabassó 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

¿Què és allò  
que quan és xic és masculí  
i quan és gros és femení? 

carabassó i la  
carabassa 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva. 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Entre dues parets blanques 
arbre hi ha sense fulla i sense flor, 
però el fruit que fa és molt bo; 
endevina què és això. 

caramel Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Entre molts germans estem reunits  
en establiments tan grans com 
petits.   
Anem vestits sempre, puix sempre 
veureu   
que qui ens utilitza el vestit ens 
treu.    
Se'ns posa a la boca qui ens ha 
despullat...;  
i, prou ja; barrina que massa he 
parlat.   

caramel Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Entre parets blanques  
arbre hi ha sense fulla i sense flor; 
però el fruit que fa és molt bo.  

caramel Recull d'endevinalles Francesc Salvà         
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Endevina què és això. 

Entre dues parets blanques 
arbre hi ha sens fulla i flor, 
però el fruit que fa és molt bo. 
Endevina què és això. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Collita més grossa  
de res més es fa.  
Em cull el que estima, 
em té l'estudiant,   
em té aquell que neda  
i em té l'hortolà. 

carbassa Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Vols dir-me quin plat hi ha 
que tothom menja a voler 
i el se torna a endur tan ple 
com antes de començar? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Puc ser negra o de color; 
a qui amago desconec, 
i si em retalleu els ulls 
encara molt més m'hi veig. 

carota Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Des del Cel Nostre Senyor  
crià una planta a la terra  
que n'és peluda per dins  
i per fora té costelles. 

carxofa 
(es)carxofa 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Ben calentona t'agrade,  
i per fer-te passar el fred  
a les brases em condemnes  
per satisfer un gust teu. 

castanya Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Bon pare, mala mare, 
camisa negra i fill blanc. 

castanya Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Calentoneta t'agrado, 
i per fer-me passar el fred, 
a les brases em condemnes 
per satisfer un gust teu.  

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 
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Calentoneta t'agrado, 
i per fer-me passar el fred, 
a les brases em condemnes 
per un gust teu satisfer.  

castanya Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Jo sóc filla de muntanya 
i vinc al món quan ve el fred, 
i al posar-me al foc no t'estranyis 
que al cremar-me faci un pet. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Té pell com les persones, 
i és molt bona per menjar, 
surt quan Tots Sants s'acosta 
i tot l'any se'n sol donar. 

castanya Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tres vestit m'has de llevar, 
abans d'arribar-me a la pell:  
el primer, punxant-te els dits;  
el segon, foc encenent;  
el tercer, que és la camisa,  
amb un punt me l'hauràs tret. 

castanya Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tres vestits m’has de llevar 
abans d’arribar-me a la pell; 
el primer, punxant-te els dits; 
el segon, foc encenent, 
i el tercer, que és la camisa, 
amb un punt me l’hauràs tret. 
Ben calentona t’agrado, 
i per fer-te passar el fred 
a les brases em condemnes 
per satisfer un gust teu. 

castanya Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tres vestits tens de llevar-me 
ans d’arribar a la pell: 
el primer els dits punxant-te, 
el segon, foc encenent, 
el tercer és la camisa, 
i al moment em queda tret. 

castanya Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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Una capseta negra 
que s’obre i no es plega. 

castanya Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Blanca sóc de naixement,  
i coberta de verds llaços, 
i tothom llora per mi 
quan em tallen a pedaços. 

ceba Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Blanca sóc de naixement,  
sortida de verds llacets,  
i fins faig plorar la gent 
quan em fan a bocinets. 

ceba Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Blanca sóc de naixement,  
vaig vestida amb llacets verds,  
quan em tallen a trossets,  
faig plorar tota la gent. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó   

Cent donzelles en un camp 
totes vestides de blanc. 

ceba Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És verd i no és julivert,  
és blanc i no és pas paper; 
endevina què pot ser. 

ceba El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Et faig plorar  
a força de d'escapçar. 

ceba Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

He estat criada en el camp  
coberta de tels verdosos. 
Aquell qui plora per mi 
és el qui m'ha fet a trossos. 

ceba Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Ma vida al camp començà 
entre pedres i terrossos; 
aquell que em farà a trossos 
serà el que em plorarà. 

ceba Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Porto un vel sobre d'un altre  
de seda de la més fina; 
qui em vol descobrir ho paga  
plorant a llàgrima viva. 

ceba Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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Redó, redó  
i té pèls en el furó. 

ceba Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Si no em saps sembrar,  
tira'm en terra  
i deixa'm estar. 

ceba Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Sóc blanca de naixement,  
coberta de verds llacets,  
i faig plorar a la gent,  
quan em tallen a trossets. 

ceba Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tapeta sobre tapeta,  
tapeta de paper blanc,  
i per molt que rumiïs  
no ho endevinaràs mai. 

ceba Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva. 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Tapeta sobre tapeta,  
tapeta de paper blanc;  
perquè t'hi amoïnis  
no ho endevinaràs mai. 

ceba Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Trompa tenc i no sóc músic, 
tenc rels i no som cap arbre, 
tenc fulles i no som llibre, 
a vendre causa molt sovint 
de molts d'ais i plors i llàgrimes. 

ceba Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa petita com el puny 
que té un grapat de pèls al cul. 

ceba Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa que creix al revés, 
el cap per avall, 
les cames amunt. 

ceba Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa que es diu cosa,  
l'enterren de viu en viu  
i en ser mort surt de sa fossa. 

ceba Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una dama duu molts vels, 
i el més vell és el de sobre; 

ceba Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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no és bona si és vestida, 
i qui la despulla plora. 
Verd i no el julivert,  
és blanc i no és paper; 
endevina què pot ser! 

ceba Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Cent donzelles en un camp  
totes vestides de blanc. 

cebes El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Cent donzelles en un camp  
totes vestides de blanc. 

cebes Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Cent donzelles en un camp  
totes vestides de blanc. 

cebes Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Rodons i acabats en punxa, 
fan molt bé a la humanitat; 
per més que un bull els en falta, 
no diuen cap disbarat. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Dingondango està plantat, 
més de cent penjats amb ell, 
tots van vestits de vermei 
en no ser en dingondango vei. 

cirer i cires Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Cent monges dalt d'un castell 
vestides de caramell, 
menys el pare prior, 
que vesteix d'altre color. 

cirerer Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Díngol Dàngol va entonat 
i deu mil qui van amb ell, 
i tots vestits de vermell 
fora Díngol Dàngol vell. 

cirerer Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Díngolo-Dàngolo està a castell 
amn tres mil que van amb ell, 
tots vestits de caramell 
menys Díngolo-Dàngolo el vell. 

cirerer Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Domingo dalt el tossal 
amb trenta mil de cavall, 

cirerer Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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tots van vestits de vermell, 
sols Domingo va de vell. 
Don Dorondon s'està al terrat  
amb trenta mil homes a cada 
costat;  
tots van vestits de vermell,  
menys don Dorondon que és el més 
vell. 

cirerer Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Don Guindot ve de Sarral 
amb cent homes a cavall, 
tots van vestits de vermell 
menys ell, que és el més vell. 

cirerer Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ringo-rango va entonat, 
n'hi ha tres mil que van amb ell, 
tots van vestits de vermell 
menys en Ringo-rango vell. 

cirerer Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tantarantan s'està al terrat 
de més de mil homes acompanyat, 
tots duen peto vermell 
menys ell, que és el més vell. 

cirerer Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Don Donguili donguili va a cavall,  
set mil homes al davant  
tots van vestits de vermell  
menys don Gallindo, que és el més 
vell. 

cirerer  Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Moltes dames al castell 
totes vestint de vermell. 

cireres Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quina és la cosa  
que quan és petita  
té les orelles petites  
i quan és gran,  
les té com un gegant. 

col Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No sóc escarabat ni grill  
i, cosa estranya,  

creïlla Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 
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els meus fills tots són grills. 

Ous i llet  
ben remenat  
que dóna gust  
en ser tastat. 

crema Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ous i llet  
ben remenat  
que dóna gust  
en ser tastat. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó 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 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 

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 

Un palm en tenc,   
un palm me'n menj 
i un palm me'n queda. 

dacsa o també  
sobrassada 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

De què omplirem el càntir que pesi 
manco que buit?  

de forats Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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De què omplirem un càntir perquè 
pesi menys que buit? 

de forats Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva. 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Què és més dolç que una mel? I 
més dolç que dos mels? 

dos mels / una 
figa amb pèl 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

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 

Tinc els ulls dintre la boca. 
No meno i bec a desdir, 
tot quant a ma boca fiquen 
pel nas em torna a sortir. 
Estic sempre a la taverna 
si en cercar-m'hi tens afany. 
Molts em diuen que tinc llei 
però ma llei és un engany. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

En què s'assembla una pastanaga a 
la Seu? 

en que té el 
cor al mig 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En què s'assemblen el penell d'un 
campanar i un ou? 

en que tenen 
rovell 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Mare de Déu del Cel,  
Vós que criau meravelles,  
banda dins té es pèl  
i per fora ses costelles. 

escarxofa Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Dintre de la coma vella, 
planta de menjar hi neix, 
si no la cullen quan creix, 
de mascle torna femella. 

espàrrec /  
esparreguera 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa que de mascle  
es torna femella. 

espàrrec /  
esparreguera 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 
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Sóc rodó i no em fan rodar, 
la mestressa em vol ben pla. 
Serveixo per estalviar... 
I més clar no puc parlar. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Què és allò que com més en 
mengem més ganes de xerrar 
tenim? 

fideu Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tothom diu que sóc fi,  
i crec que és cert això,  
puix em volen a mi  
el pobre i el senyor. 

fideu Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Fruita negra,  
fruita blanca;  
si una és dolça,  
també l'altra.  
I sol ser-ne  
més preuada  
aquella que porta  
quelcom d'una dama. 

figa Recull d'endevinalles Francesc Salvà 1983   Salvatella Barcelona 

És groc i no és albercoc, 
és verd i no és julivert, 
té corona i no és capellà; 
endevina què serà. 

figa de moro Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És verd i no és juavert, 
és groc i no és obercoc, 
és vermell i no és coral; 
no ho endevinràs d'aquí a Nadal. 

figa de moro Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És verd i no és juavert, 
és groc i no és obercoc, 
té espines i no és peix, 
té corona i no és capellà, 
té ones i no és la mar. 

figa de moro Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quin arbre en el món hi ha 
que té sa fuia dolenta 

figa de moro Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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i dalt sa fuia sostenta 
fruita bona de menjar? 
Quina és la planta que fa el fruit a 
les fulles? 

figa de moro Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Rodó i no és poma, 
verd i no és julivert, 
negre i no és pebre, 
groc i no és safrà, 
té corona i no és capellà. 

figa de moro Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té espina i no és bacallà, 
porta corona i no és capellà; 
ase serà qui no ho endevinarà. 

figa de moro Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té espina i no és bacallà,  
porta corona i no és capellà. 

figa de moro El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Té espina i no és bacallà. 
Porta corona i no és capellà. 
Ase serà qui no ho endevinarà. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Té ossos i no és carn, 
té espines i no és peix, 
és verd i no és julivert, 
és groc i no és safrà, 
porta corona i no s'ho mereix. 

figa de moro Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És verd i no és juliverd.  
És groc i no és albercoc.  
Du corona i no és rei. 

figa de pala Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

És verd i no és juvert,  
és groc i no és aubercoc,  
té corona i no és rei. 

figa de pic Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què és una cosa  
que té corona  
i no és capellà. 

figa de pic Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Penjaroi penjava, 
pelut el mirava; 

figa i un ca Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 
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penjaroi caigué, 
pelut el tengué. 
Sa femella cuita és bona,  
i es mascle si el ben pelau;  
quan sa famella s'eixanca,  
es mascle li puja dalt. 

flor de sa col Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

He vingut primet de roba  
per tindre bon treballar.  
He vingut per demanar  
quin principi és que hi ha  
que cru és bo de menjar  
i cuit al món no se'm troba. 

formatge Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Rodó com la lluna  
i blanc com la sal. 
El fan de llet pura.  
I no ho torne a contar. 

formatge Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

El que senya el pa 
no en pot menjar. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

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 

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 

No sé si ho endevinaràs. 
Quina cosa és aquella 
on tots fiquem el nas? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

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

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Quan van al món hi va farteta,  got de vi El llibre de les    1921 Biblioteca Salvador Bonavia,  Barcelona 
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i, al tornar a casa, llasseta. endevinalles Bonavia llibreter 

El dos peus (l'home) 
es menja un peu (un peu de porc), 
va el quatre peus (el gat) 
i li roba el peu (el peu de porc que 
es menjava), 
va els dos peus (l'home), 
agafa el trespeus (del foc) 
i el tira al quatre peus (el gat), 
i el quatre peus (el gat) 
brinca per la finestra. 

home, peu de 
porc, gat, foc 

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), 
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). 

home, 
trespeus del 
foc, peu de 
porc, gat,  

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

El pengim-penjoi penjava  
i el pelut se la mirava.  
El pengim-penjoi és caigut  
i el pelut se l'ha hagut. 

llangonissa / 
gat 

Una capseta blanca  
que s'obre i no es 
tanca 

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Veureu primer l'animal 
com se'l passa per la boca, 
l'ensaliva i el babeja 
i després se'l menja l'home. 

llengua de 
vedella 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Bon dia que Déu mos do,  
vénc a veure si em deixau es deix.  

llevat Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 
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Es mateix farà es mateix,  
i es mateix vos tornaré. 
La senyora em fa venir, 
que em deixeu el patufí; 
quan l'haurem patufinat 
el patufí us serà tornat. 

llevat5 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És verd i no és juvert,  
és agre i no és vinagre,  
és groc i no és aubercoc. 

llimó Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

És verd i no és julivert,  
és groc i no és safrà; 
bèstia serà qui no ho endevinarà. 

llimona6 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sembla or, plata no és,  
qui no ho endevinarà. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Tothom em diu que sóc mona  
i això que grogueta estic  
de ma sang s'aprofita,  
la gent, per a certs requisits. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Quan em poso efervescenta 
em fico a dins d'un forat 
i amb esquitxos que trec 
tot el cos faig tremolar, 
i si puc arribar al ventre 
el deixo ben arreglat. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

A l'hort es cria,  
a l'hort es fa  
i porta gorra  
de capellà. 

magrana Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Dins convent reial estan, 
tancades monges hermoses, 

magrana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
5 Es diu també, d'un ordre molt semblant del garbell. 
6 Es diu també de la taronja. 
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i cada any es mes d'octubre 
s'obre es convent i fugen totes. 
Fortalesa de soldats  
que no tenen cap ni peus,  
però tots ben col·locats  
i tots vestits de vermell. 

magrana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

La missa redoneta,  
la gent petiteta, 
el cul rabassut:  
endevina-ho, cap de ruc. 

magrana Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

La missa rodoneta,  
la gent petiteta, 
l'escolàl rabassut;  
endevina-ho, cap de ruc. 

magrana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

La patateta n'està prenyada, 
de trenta mil patatons. 
Com ho farà la patateta, 
si no té boca ni boqueta, 
per a parir los patatons? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sóc un xic dura de pell 
i estic ben plena de grans. 
Porto corona de rei 
i agrado a petits i grans. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Té ossos i no té carn. 
Porta corona i no és capellà. 

magrana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc amarga la pell,  
per dins estic ben arreglà  
porte corona i no sóc rei,  
ni regina ni capellà. 

magrana Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una caixeta ben requinquilladeta:  
un requinquillador  
no la requinquinllaria millor. 

magrana Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva. 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 
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Una capseta molt ben 
requinquilladeta, 
qui la desenquiquillarà 
un bon desenquinquillador serà. 

magrana7 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una patateta empatatonada 
de tres o quatre mil patatons, 
quan la patateta estarà 
desempatatonada 
no tindrà cap, ni peus, ni ulls. 

magrana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una patateta prenyadeta 
de trenta mil patatons; 
com s'ho farà la patateta 
per venir tants patatons? 

magrana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

- Llarga, llargòrum, on vas? (la 
serp) 
- Baixa de l'arbre i callaràs 
(magrana). 
- Ni callo ni callaré 
i si baixo de l'arbre et mataré. 

magrana, serp Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc mà sense ser persona,  
sense ser cantant tinc to;  
sóc fet de molt bona pasta,  
que vol dir que sóc molt bo. 

mató Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Demà em donen un meló  
i me'l menge hui.  
Què menge? 

mel Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Fruita que és de bona llei,  
que fins es pot presentar al rei,  
i crema a l'altar major;  
endevina què és això! 

mel (i la cera) Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Fruita que és de bona llei  
i que es pot presentar al rei  

mel i la cera Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

                                         
7 Es diu també de l'ou. 
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i cremar a l'altar major.  
Endevina, què és això? 
Hi entra eixut,  
hi pren un bany  
i en surt tot moll  
i degotant. 

melindro Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Hi entra eixut,  
hi pren un bany  
i n'ix tot moll  
i degotant. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Per ses voreres me'n dau,  
per enmig no me'n dau mica,  
i si m'enganxau sa mica  
tot es ventre m'espanyau. 

meló Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Rodó, rodonet,  
de fora verdet,  
de dintre molt dolç  
i ple de pinyols. 

meló Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Rodó, rodonet,  
de fora verdet,  
de dintre molt dolç  
i ple de pinyols. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Verd com el julivert,  
negre com el pebre negre  
roig com el pebre-roig. 

meló d'Alger Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Verd per fora i roig per dins,  
té la llavor negra.  
Endevina-m'ho, bonic. 

meló d'Alger Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Demà mataré un pollastre.  
Puc menjar-me-lo hui? 

menjar meló, 
sí 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

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

mesura de vi Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 



Base de dades. Menjar i beure. Núria Vilà 27 

més gust em donareu. 

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 

A veure si m'endevines  
aquesta que no és puntosa:  
què és que té sa pell enmig  
i es ossos fora? 

metlla 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  
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,  
i remena que remena.  
Quin està més en trebai? 

molinet de fer 
sèmola 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Pastorets de la muntanya 
que sempre pugen i baixen. 

mongetes Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un convent de monges blanques 
pugen i baixen i es toquen les 
panxes. 

mongetes Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una esglesieta gran, 
gran i fondeta (l'olla), 
el capellà rabassut (la llossa), 
la gent menudeta (les mongetes). 

mongetes Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ben blanca vaig a la vida,  
verda em torno de seguida, 
roja sóc quan ja no creixo,  
negra quan aquest món deixo. 

móra Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

En venir al món era verda, 
després vàreig ser vermella, 
i ara m'he tornada negra 
perquè la mort se m'acosta. 

móra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Endevinalla nova:  
la corfa dins  
i la molla fora. 

morella 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 es 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'agrumolla 
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; 
sô 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 Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

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 

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 

Neix a l'hort,  nap Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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creix a l'hort  
i se'l menja el nostre porc. 

Cançoner Perenne 

Neix a l'hort,  
creix a l'hort  
i se'l menja el nostre porc. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Sóc germana del bolet  
i també de la castanya;  
segons com, em troben dolça;  
segons com, em troben agra. 

nata El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Cinc ales i cinc ossos 
i no pot volar pels boscos. 

nespla Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En el marge es cria,  
en el marge està,  
té coroneta  
i no és capellà. 

nespla Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

En l'horta es cria, 
en l'horta està, 
té corona i no és capellà. 

nespla Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Llanuda, llanada. 
del cap coronada. 
n'ha parit un vedell 
nudell, nudell 
llanut, llanat, 
del cap coronat. 

nespla8 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té cerres i no és porcell, 
costelles i no és anyell, 
corona i no és capellà, 
endevina-ho d'aquí a demà. 

nespla Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Damunt d'un puig pugí 
i mai hi trobí 
i tot m'ho mengí 
menos ses orelles. 

nespler (i les 
nesples) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
8 Dita de pressa pot mig ésser considerada com un embarbussament. 
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Qui és capaç de menjar-se un 
llonguet en dejú? 

ningú, puix 
que, com un 

llonguet no es 
pot menjar tot 

amb una 
mossegada, 
sols es pot 
menjar en 

dejú la 
primera 

mossegada, 
car a la 

segona ja no 
s'està dejú 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Caixeta bonica  
i de bon parèixer;  
cap de fuster  
no l'ha poguda fer. 

nou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Cap fuster ha fet tan ben feta  
una arca tan petiteta. 

nou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És una capseta xica, rodoneta,  
plena de muntanyes bones per 
menjar.  
Si no m'endevines,  
vés-ho a preguntar. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Quatre cames dins un llit 
i un tiroriri al mig. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Quatre cames dins un llit  
i el tiro-liro enmig. 

nou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre coixins dintre un llit  
i el tiro-liro enmig. 

nou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre coixins en un llit  
i el tirobiro al mig. 

nou El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Quatre damisel·les nou Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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dintre quatre cambretes. Cançoner Perenne 

Quatre monges en un corredor, 
ni les toca l'aire ni les toca el sol. 

nou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc una capseta  
requincalladeta  
cap mestre fuster  
no em sabria fer. 

nou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc una capseta  
requincalladeta,  
cap mestre fuster  
no em sabria fer. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Una caixeta 
xicoteta, redoneta,  
plena de muntanyes,  
bona de menjar.  
Si no ho endevines,  
vés-ho a preguntar. 

nou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Cap fuster no ha fet tan ben feta  
una capsa tan petiteta. 

nou (anou) Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

És groc com un safrà 
i pertot es pot posar. 

oli Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És verd i no és julivert, 
és groc i no és safrà, 
i tonto serà 
qui no ho endevinarà. 

oli Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

L'arbre el fruit ha de donar,  
la premsa l'ha de premsar,  
te l'has de menjar amb el pa  
i el vestit et pot tacar. 

oli Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

L'arbre el fruit ha de donar,  
la premsa l'ha de premsar,  
te l'has de menjar amb el pa  
i el vestit et pot tacar. 

oli 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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Un líquid color d'or,  
que no és licor; 
i com el licor és espès  
i no en té res. 

oli Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Al matí és or, 
al migdia plata 
i al vespre mata. 

oliva Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Amb tot i portar-ne cua,  
no sóc bèstia ni persona,  
i tant m'entaulo amb el rei  
que m'entaulo amb el més pobre. 

oliva Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Blanc fou el meu naixement, 
i de verd me vestí, 
i ara que vaig de negre 
fan sentències de mi. 

oliva Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Blanca de naixement,  
verda d'inclinació,  
i ara, per mala sort,  
sóc més negra que el carbó. 

oliva El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Blanca de naixement,  
verda d'inclinació,  
i ara, per mala sort,  
sóc més negra que el carbó. 

oliva Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De blanc vaig nàixer,  
de verd jo em vaig vestir,  
i ara que vaig de negre,  
ningú se'n recorda de mi. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

De blanc vaig néixer,  
de verd em vaig revestir,  
i ara que vaig de dol,  
tots fan sentències de mi. 

oliva Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

La flor és blanca  
i després morà.  
I ja vorem  

oliva Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 
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qui la collirà. 

Malgrat portar-ne cua  
no sóc bèstia ni persona:  
igual m'entaulo amb el rei,  
que m'entaulo amb el manobre. 

oliva Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Primer és blanca,  
després verda  
i en acabant morà.  
I ja vorem qui la collirà. 

oliva Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Verds varen ésser els meus estudis,  
i de dol em vaig vestir,  
més ara que vaig de negre  
em fan justícia de mi. 

oliva Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Verds varen ser els meus estudis  
i de dol em vaig vestir,  
més ara que estic de negre  
em fan justícia de mi. 

oliva Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

És alt com el cel, 
petit com una nou, 
amargant com el fel 
i dolça com la mel. 

olivera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És blanc com un llençol 
i no és cap llençol. 

olivera9 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És verd com julivert 
i no és julivert. 

olivera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Llarga com una soga, 
rodona com una poma, 
dolça com una mel 
i amarga com una fel. 

olivera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quin arbre en el món hi ha 
que no té arrel ni rabassa, 

olivera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
9 Al·ludeix la flor de mostra de l'arbre. 
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i en venen a sa plaça 
coses bones de menjar? 
Sortosos són els que poden 
resposta poder tornar; 
voleu-me dir, capellà, 
quin arbre en el món hi ha 
que no és nai ni naixerà 
i cada dia se'n moren? 

olivera10 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 

Me n'aní a ca na parenta 
i la vaig trobar calenta, 
li vaig llevar sa camia 
i li vaig apuntar sa xeremia. 

olla i es 
cuierot 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

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

olla i es 
cuierot 

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 

Blanc per fora i vermei per dins. ou Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Blanc per fora,  
groc per dins. 

ou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Entre dos parets blanques  ou Les nostres Martí Adell,  1991 Esplai juvenil Edicions del València 
                                         
10 Quan neix rep el nom d'ullastre. 
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s'amaga una rosa groga. endevinalles Cristòfor Bullent 

La mare em va fer cantant 
i vaig tot vestit de blanc, 
no tinc cos ni tinc testa 
ni sóc persona ni bèstia. 

ou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ma mareta és tartamuda,  
el meu pare és cantador,  
vesteixo blanc de per fora  
i tinc sang groga en el cor. 

ou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ma mareta és tartamuda,  
el meu pare és cantador;  
vesteixo blanc de per fora  
i tinc sang groga en el cor. 

ou Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Ma mareta és tartamuda,  
el meu pare és cantador;  
vesteixo blanc de per fora  
i tinc sang groga en el cor. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Sóc de bèstia i no sóc bèstia  
i em torno bèstia després;  
si acàs m'hi torno, se'm mengen,  
si no m'hi torno, també. 

ou Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc de bèstia i no sóc bèstia,  
i em torno bèstia després;  
si em torno bèstia, se'm mengen,  
si no m'hi torno, també. 

ou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tic, tic, a la paret, 
porta sal i bastonet. 

ou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un barrilet que no té aixeta ni 
cercolet. 

ou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un pany sense clau 
que no és negre, verd ni blau. 

ou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un pany sense clau  
que no és verd ni blau. 

ou Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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Una caixeta 
molt tancadeta, 
que tots l'obriran, 
ningú tancarà. 

ou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una caixeta  
ben requinquilladeta  
que cap fuster  
no la pot fer. 

ou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una caixeta  
molt ben requinquilladeta  
que ningún requinquillador  
la pot requinquillar millor. 

ou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una caixeta  
tan ben requinquilladeta,  
que cap requinquillador  
la requinquillarà  
com ella està. 

ou El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una caixeta blanca  
que s'obrí i no es tanca. 

ou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una capsa rodoneta  
tota blanca, petiteta,  
que s'obre i no es pot tancar  
i a dins cosa bona hi ha. 

ou Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una capseta ben requinquilladeta, 
qui la desenquinquillarà 
un bon desenquinquillador serà. 

ou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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

ou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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

ou Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

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

ou 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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Una capseta blanca  
que si s'obre no es tanca. 

ou Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una caseta, tota emblanquinadeta,  
que no té porta ni finestreta. 

ou 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 groga per dins  
i blanca per fora. 

ou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una cosa que no menja 
i no té veu ni s'hi veu, 
posant-la conforma es veu, 
ja menja, beu i s'hi veu. 

ou11 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una torre blanca blanca,  
que es que l'obri no la tanca. 

ou Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Vinc de pare cantador 
i duc blanc el meu vestit, 
el meu cos sol ésser groc 
i alimento pobres i rics. 

ou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Al camp verdeja  
i a casa blanqueja.  
És un aliment  
i, com més fresc,  
més calent. 

pa Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Al camp verdeja,  
a casa blanqueja,  
serveix d'aliment  
i com més fresc més calent. 

pa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Al camp verdeja,  
a casa blanqueja,  
serveix d'aliment  
i com més fresc, és més calent. 

pa El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Al camp verdeja,  pa Una capseta blanca  Correig, M., Cugat,  1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

                                         
11 Al·udeix, en el segon concepte, el poll nascut de l'ou degudament covat. 
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a casa blanqueja,  
serveix d'aliment  
i com més fresc, més calent. 

que s'obre i no es 
tanca 

L. i Rius, M. D. 

Al camp verdeja,  
a casa sempre blanqueja,  
serveix d'aliment  
i com més fresc, és més calent. 

pa Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Com més fresc  
més calent.  

pa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Com més fresc sóc, més calent;  
i em fan de distintes formes;  
em vol el pobre i el ric 
 i per aimar-me em devoren. 

pa El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Com més fresc, més calent,  
i em fan de distintes formes;  
em vol el pobre i el ric, 
 i per amar-me, em devoren. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

El meu marit se'n va al llit 
amb allò tot arrupit (la pasta de 
pas); 
me n'hi vaig amb allò meu 
i lo flisto flasto allò seu (la 
pastadora). 

pa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Em giren i em tallen  
i em fan fer sa carretilla,  
carn no me'n troben  
i molla de seguida. 

pa Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

És possible fer un pa 
menjat avui i pastat de mà? 

pa12 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Jo visc sempre en el palau, 
la pàtria em té en son si, 
sóc el company d'un veí 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

                                         
12 Es fa un calembur amb la preposició de i el substantiu mà, del qual resulta el pronom de temps demà. 
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que per malnom es diu Pau. 

Si em cerques en el paller 
prompte em trobaràs, jo et toc! 
I si vols saber qui sóc 
pregunta-ho a algun forner. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Pastat demà i menjat avui. pa pastat amb 
les mans 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Vés si saps el que és  
ço que dir-te vull:  
és pastat demà  
i menjat avui. 

pa, pastat de 
mà 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

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 

Una velleta  
molt arrugadeta  
amb tres ossets 
dintre la panxeta. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Una velleta  
molt arrugadeta  
que en el cul  
té una estaqueta. 

pansa Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una velleta  
tota arrugadeta  
i a baix té una cueta. 

pansa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una velleta  
tota arrugadeta  
i a baix té una cueta. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Una velleta  
tota arrugadeta  
que a baix porta 
una cueta. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Una velleta  pansa El llibre de les    1921 Biblioteca Salvador Bonavia,  Barcelona 
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tota arrugadeta  
que porta cueta. 

endevinalles Bonavia llibreter 

Una velleta arrugadeta  
que al cul porta una estaqueta. 

pansa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una vella geperuda  
amb uns fills enredadors;  
els néts són bastant formosos  
i un besnet inspirador. 

parra, el 
verdanc, el 
raïm i el vi 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una cosa que ni té on ni espina  
i que sota la tapa s'empina. 

pasta del pa Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Gira que gira,  
jeu que jeu,  
un palm n'hi posa  
i un palm en treu. 

pasterada Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què és una cosa que té sang  
i no és persona ni animal? 

pebràs Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què és una cosa  
que quan l'hi pos és vermei i fort  
i quan el trec és moll i degota. 

pebrera que 
es torra 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

De la terra sóc vingut  
vaig vestit verd o vermell,  
de la gent sóc benvolgut,  
doncs se'm mengen fins la pell. 

pebrot Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Neix ben verd i mor ben roig, 
i és més buit que el cap d'un boig. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

En el camp em vaig criar 
entremig d'amics i amigues 
i ara que sóc ja ben gran 
les dones de mi em fan tires. 

pebrot (al 
caliu) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Entra vermell, arrogant i furiós 
i surt arrupit, pansit i plorós. 

pebrot (al 
caliu) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Hi entra ert i triomfant, 
i en surt pansit i gotejant. 

pebrot (al 
caliu) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Dolça, groguenca i verdosa  
a tothom faig bon profit;  
vols saber què sóc? Espera,  
que em sembla que ja t'ho he dit. 

pera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dolça, groguenca i verdosa  
a tothom li fa profit.  
No endevines què és la cosa?  
Espera't… que ja t'ho he dit. 

pera Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

En els homes és de pèl 
i en els arbres és un fruit. 

pera13 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No sóc cola ni aigua cuit,  
però en els homes sóc pèl,  
i en els arbres sóc un fruit. 

pera El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Esta campaneta és blanca  
per dins i per fora és verda. 
Si vols que t'ho diga, espera. 

pera (és pera) Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Verd per fora,  
blanc per dins; 
si vols que t'ho diga,  
espera ací. 

pera (és pera) Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Per què el pa senyat dura més que 
sense senyar? 

perquè mentre 
se senya no 
se'n menja 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Per què, dalt els penells dels 
campanars, s'hi posa un gall i no 
una gallina? 

perquè, si fos 
una gallina, en 

pondre 
caurien els ous 

a terra  

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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

pilota Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

                                         
13 Es donava abans el nom de pera a un tipus de barba avui caigut en desús. 
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Petita i gran sóc rodona,  
sóc de pell i sóc de goma,  
sóc de carn i sóc de roba  
i dono bon gust a l'olla. 

pilota Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

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

pilota Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

El fique dur i arrogant  
i el trac pansit i gotejant. 

pimentó cuit Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Entre tes i vigorós  
i ix pansit i gotejós. 

pimentó cuit Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

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 

Apedeçat de per tot  
i no m'ha tocat l'agulla,  
els meus fills tots són pelats  
i en canvi jo sóc monyuda. 

pinya Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Els pares són alts, 
les mares, petites. 
Els fills són primets 
i blancs són els néts. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Una esglesieta 
tota plena de genteta 
i un escolà rabassut. 
Endevina-ho cap de ruc! 

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

Eliseu Climent, 
editor 

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 

És un canari molt groc,  
que no canta gens ni poc. 

plàtan Una capseta blanca  
que s'obre i no es 

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 
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tanca 

Sembla or 
plata no és, 
qui no ho endevinarà 
ben tonto serà. 

plàtan Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc plata i plata no so.  
Ben clar t'he dit qui sóc jo. 

plàtan Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Jo començo tenint por,  
i encara que tingui mà,  
em treuen la pell, se'm mengen,  
i jo mai no puc protestar. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Tenc cor sense tenir fetge,  
Tenc pell, però no tenc carn,  
de vella tothom m'estima,  
de jove ningú em fan cas. 

poma Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tenc cor sense tenir fetge,  
tenc pell, però no tenc carn.  
De vella tothom m'estima,  
de jove em fan cas. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

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 

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;  porró El llibre de les    1921 Biblioteca Salvador Bonavia,  Barcelona 
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sóc emblema català,  
i aquell que pel coll m'agafi,  
la mosca em farà afluixar. 

endevinalles Bonavia llibreter 

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;  
té una boqueta  
com un embut. 

porró Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

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 cinc 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 

Que sóc pres i sec em diuen,  
i així que l'estiu arriba  
en moltes cases, per postre,  
se'm mengen amb alegria. 

préssec Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc un pres sense presó. 
Sóc sec però ben rodó. 
I quan els homes m'agafen 
se'm mengen i em troben bo. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tothom em diu pres i sec,  préssec Una capseta blanca  Correig, M., Cugat,  1986 Guix, 7 Graó Barcelona 
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i així que l'estiu arriba  
en moltes cases, per postres,  
se'm mengen amb alegria. 

que s'obre i no es 
tanca 

L. i Rius, M. D. 

Tothom em diu que sóc pres i sec,  
i així que l'estiu arriba  
en moltes cases, per postres,  
se'm mengen amb alegria. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Endevina endevinalló. 
Quin és negre, 
quin és blanc, 
qui en té un pam, 
qui no en té tant? 

raïm Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Endevina, endevineta:  
quin és negre,  
quin és blanc,  
qui en té un pam,  
qui no en té tant. 

raïm Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Endevina, endevineta:  
quin és negre,  
quin és blanc,  
qui en té un pam,  
qui no en té tant. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Hi ha qui en té un pam, 
qui no en té tant, 
qui en té menys 
i qui en té més; 
els rodons vénen després, 
amb la dolúra el cor s'atura 
i el ventre creix. 

raïm Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Me'n vaig a la plaça  
me'n compro un pam,  
me'n menjo un pam  
i en llenço un pam. 

raïm Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Me'n vaig a la plaça,  raïm Enigmística popular.  Serra i Boldú, 1922 Minerva.  Políglota Barcelona 
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me'n compro un pam,  
me'n menjo un pam  
i en llenço un pam. 

Endevinalles i altres 
jocs d'esperit 

Valeri Col·lecció 
popular dels 
coneixements 
indispensables 

N'hi ha de negre, 
n'hi ha de blanc,  
amb la dolçura  
el cor s'atura  
i és molt bo,  
sinó que no dura. 

raïm Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

N'hi ha de negre,  
n'hi ha de blanc;  
la dolçura  
al cor s'atura  
i és molt bo,  
sols que no dura. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

N'hi ha de negre, n'hi ha de blanc;  
la dolçura al cor s'atura  
i és molt bo, però no dura. 

raïm El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Nat d'abril, 
florit de maig, 
collit de setembre, 
quantes dones fa estendre! 

raïm Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Neix cristià, llavor es fa moro, 
i tothom content n'està; 
el maten, i quan és mort, 
arriben a fer-lo sant. 

raïm Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui en té un pam, 
qui no en té tant, 
els rodons hi són, 
donen gust al cos 
i fan el ventre gros. 

raïm Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui en té un pam, 
qui no en té tant. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 
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Los rodons hi són, 
donen gust al cos 
i fan lo ventre gros. 
Sa dolçura el cor em toca 
i amb son suc es ventre em creix. 
Sa dolçura el cor em toca  
i amb so suc es ventre em creix. 

raïm Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Tu ets negre i jo som blanc,  
has nascut dins quatre rapes,  
t'encarrec i t'encoman  
que no em facis 'nar de grapes. 

raïm Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

És verd i no és julivert,  
és groc i no és safrà,  
és vermell i no és grana,  
és  pelut i no és llana. 

rave Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dolç com sa mel 
i amargant com es fel. 

rossos i olives Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Porto el barret ben rodó,  
la cara vermella té,  
el busquen per la tardor  
amb cistella i un bastó. 

rovelló Recull d'endevinalles Francesc Salvà 1983   Salvatella Barcelona 

¿Una safa i una nòria? safanòria Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Colorín-coloran, 
per la mar va passant; 
si no t'ho dic 
no ho endevines d'un any. 

safrà Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En una nit surt una flor  
ufanosa i mot perfumada,  
i a's matí es pot coir,  
ja és madura i granada. 

safrà Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

A la mar sóc nada, 
hi he fet nit i dia, 

sal Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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no hi ha cap casa al poble, 
en dinar, que jo no hi siga. 
Blanca sô i molt boniqueta,  
no sô vídua ni casada  
i no hi ha festa major  
que no hi siga convidada. 

sal El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Blanca sóc, molt boniqueta, 
no sóc vídua ni casada 
i no hi ha festa major 
que no hi sigui convidada. 

sal Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dins la mar estic en remull,  
pertot, i ningú no m'afina,  
i cap família del món 
no dina que no hi siga. 

sal Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dins la mar estic en remull,  
pertot, i ningú no m'afina,  
i cap família del món 
no dina que no hi siga. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Enmig de la mar estic  
en sa serena i es dia,  
i a casa d'es meu senyor  
no es dina que jo no hi siga. 

sal Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Enmig de la mar estic  
entre s'arena i es dia, 
i a casa d'es meu senyor 
no es dina que jo no hi siga. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Molt blanqueta sóc, senyora,  
sempre blanqueta he estada,  
no hi ha festa ni festeta  
on no sigui convidada. 

sal Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Molt blanqueta sóc, senyora,  
sempre blanqueta he estada,  
no hi ha festa ni festeta  
on no sigui convidada. 

sal Recull d'endevinalles Francesc Salvà         
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Molt blanqueta sou, senyora,  
sempre blanqueta sereu;  
no hi ha festa ni festeta  
en que vós no hi estigueu. 

sal El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Què és això? 
Molt blanqueta sou senyora, 
sempre blanqueta sereu. 
No hi ha festa ni festeta 
en què vós no hi estigueu. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Què és el que dóna mal gust a la 
sopa quan no n'hi ha? 

sal Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Senyora sou boniqueta 
i a tothom molt agradeu 
no hi ha festa ni festeta 
que senyora, no hi sigueu. 

sal Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc tan blanca com un glop de llet  
i em tira tothom al menjar, 
sóc muntanya per algun indret  
i sempre estic dintre del mar. 

sal Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Un camp en el món hi ha 
que no té rels ni rabassa, 
son fruit treuen dins sa plaça 
i tothom l'ha de tastar, 
i no se'n pot escapar 
cap cristià, per bé que faça. 

sal Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Som tan blanca com sa neu,  
dins sa terra som criada,  
i som un poc cristiana  
però no estic batiada. 

sal de mina Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

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

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Aquell qui menja mongetes,  setrill Una capseta blanca  Correig, M., Cugat,  1986 Guix, 7 Graó Barcelona 
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o patates, o bé cols,  
a mi m'agafa molt tino  
i em fa donar uns quants volts. 

que s'obre i no es 
tanca 

L. i Rius, M. D. 

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 

De tant que la va punxar 
sang li va rajar. 

síndria Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És verd com un julivert,  
i sense ser paper és blanc;  
és roig i no és pas safrà;  
no és cap casa i té estadants. 

síndria El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

És verd i no és julivert, 
és vermell i no és magrana, 
és banc i no és cotó, 
és negre i no és carbó. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

És verd i no és julivert,  
i sens ser paper és blanc,  
és vermell i no és safrà,  
no és cap casa i té estadants. 

síndria Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

La pilota va per terra,  
la cullen i va de mà en mà, 
i el pilotaire que hi juga  
és per poder-hi menjar. 

síndria Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Per fora duc vestit verd, 
i per dintre vaig vermella, 
amb botons que llenceu 

síndria 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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els qui em mengeu. 

Una cosa verda, verda, 
que dins el verd és vermell, 
dins el vermell és negre 
i dins el negre és blanc. 

síndria Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sis cassoles caigueren del 
campanar  
i no es varen trencar. 

sisca, planta 
gramínia 

(sisca a soles) 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Sis cassoles cauen del campanar  
cauen, cauen, i no es fan mal. 

sisca, planta 
gramínia 

(sisca a soles) 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Sis cassoles,  
les tires del campanar  
i no es van a trencar. 

sisca, planta 
gramínia 
(sisca a 
soles)14 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què és una cosa  
que té sa carn dins  
i es ventre fora?  

sobrassada Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Té pell i carn  
i no és animal. 

sobrassada Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Quina és la vianda  
en què es menja més pa? 

sopa Enigmística popular. 
Endevinalles i altres 
jocs d'esperit 

Serra i Boldú, 
Valeri 

1922 Minerva. 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements 
indispensables 

Políglota Barcelona 

Quina és la vianda  
en què es menja més pa? 

sopa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Mirat per l'indret  
sóc un mineral,  
mirant-me al revés  
sóc un vegetal. 

sorra/arròs El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

                                         
14 L'ambigüitat es produeix a nivell oral. 
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Si em mires a l'indret  
sóc un mineral,  
mirant-me del revés  
sóc un vegetal. 

sorra/arròs Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No sóc bèstia ni persona  
ni dimoni de l'infern,  
no tinc banyes però tinc cua  
i el foc sempre em consumeix. 

tabac El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Verd era quan nasquí,  
negre quan em vaig criar 
i ara que vaig a morir,  
com una rosa vermella. 

tabac Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Verd nasquí, negre em posí,  
i ara em vesteixen de blanc  
per vore'm cremar. 

tabac Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Cent cinquanta  
dalt d'una branca,  
tots d'un color,  
menys el governador. 

taronger Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

És verd i no és julivert,  
és groc i no és safrà  
roda com una pilota;  
bèstia serà qui ho endevinarà. 

taronja El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

És verd i no és julivert,  
és groc i no és safrà, 
és agre i no és vinagre. 

taronja Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És verd i no és julivert,  
és groc i no és safrà, 
porta corona i no és capellà. 

taronja Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És verd i no és julivert,  
és groc i no és safrà; 
qui no ho endevinarà 
un bon ase serà. 

taronja Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Moltes dames al castell 
totes vestint de vermell. 

taronja Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No sóc escarabat ni grill,  
quasi sempre tinc deu fills;  
cosa estranya! tots són grills. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

No sóc escarabat ni grill,  
quasi sempre tinc deu fills;  
cosa estranya!, tots són grills. 

taronja Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quasi sempre tinc deu fills,  
i, és estrany,  
tots ells són grills. 

taronja El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Quasi sempre tinc deu fills;  
quina cosa!, tots són grills. 

taronja Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

La senyora s'està al foc,  
i la criada li tira allò vermellot. 

tirar la carn a 
l'olla 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Que sóc fort em diuen,  
tot i sent rodó;  
a dintre el meu ventre  
jo porto un tresor  
que a tothom agrada  
perquè és tot dolços. 

tortell Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Sóc rodó  
i em diuen tort,  
i em mosseguen  
sens dolor. 

tortell Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc peix, però moltes voltes 
no ho sóc a la paella donant 
voltes. 

truita El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc peix, però moltes voltes 
no ho sóc a la paella donant 
voltes. 

truita15 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
15 Juga amb el doble sentit del terme truita aplicat a un peix i del plat format per ous cuits. 
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Tomba't, tomba't, 
posa-t'hi bé, 
que si no t'hi poses 
no t'ho podré fer. 

truita16 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Rodó i mascle, no femella,  
moro dona i estirada,  
tothom em diu estrangera  
tot siguent-ne catalana. 

truita a la 
francesa 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Un home va sembrar patates, i què 
va sortir? 

un porcí i se 
les va menjar 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

A les fosques i en repòs 
me poses quan me festetges, 
m'estimes pes meu bon cos, 
me trepitges i em potetges, 
però jo sempre te gos. 

vi Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De la terra sóc nascut;  
amb mi l'home es fa valent; 
 a voltes dono salut,  
a voltes mato la gent. 

vi Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Jo he fet valent el covard  
i he tirat ídols per terra;  
molts per mi van a presidi  
i visc en pau quan hi ha guerra. 

vi El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sols resoldrà aquest enigma 
un enteniment obert: 
quina cosa és sa qui perd 
sa gràcia en es seu baptisme? 

vi Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tothom amb mi està content, 
jo don valor an es covard, 
jo doblec es més valent 
i som tan fi amatent 
que en tota festa prenc part. 

vi Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
16 Juga amb el doble sentit del terme truita aplicat a un peix i del plat format per ous cuits. 
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Som dos germans: 
l'un va a missa, 
l'altre no hi va. 

vi (vinagre) Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Cosa, coseta,  
com més s'alça  
més s'abaixa. 

vi del porró Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva. 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Dos germans són;  
l'un va a missa,  
l'altre no. 

vi i el vinagre Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què t'estimes és, 
la tinta (el vi), 
la tanta (el pa), 
la mare cordillanta (una serp), 
el cavall de cent cinquanta (lluert) 
o un pobret darrera la porta? (Jesús) 

vi, pa, serp, 
lluert, Jesús 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Encara que porto vi,  
per menjar només sóc bona,  
i a la casa que hi ha dona,  
ella és la que em tracta a mi. 

vianda Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Mulladet em fan servir,  
sent tan gran el meu suplici  
que em torce d'ací d'allà  
treballant qui en té l'ofici. 

vímet Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

De vi està plena la bóta, 
no n'han tret, 
no n'ha eixit 
i no en queda una gota. 

vinagre Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

A veure si saps dir vinagre fort, tot 
en una sola paraula. 

vinagre! Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què és una cosa:  
panxa per panxa  
i amb sa coua enganxa? 

xereca Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 
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Verd per fora  
i vermei i negre per dins. 

xíndria Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Com que és moreno el meu pare,  
jo sóc morena també,  
i, encara que et sembli estrany, 
per fer-me m'han de desfer. 

xocolata Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Com que és moreno el meu pare,  
jo sóc morena també,  
i, encara que et sembli estrany, 
per fer-me m'han de desfer. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Sens prendre banys sóc morena,  
bona com la confitura  
i em veuràs moltes vegades  
al nas d'una criatura. 

xocolata Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc tot morenor, 
rival de les confitures, 
i em veuràs moltes vegades  
pel nas de les criatures. 

xocolata Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

Sóc tota morenor,  
dolça com les confitures,  
i em veuràs moltes vegades  
pel nas de les criatures. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Com vinc de pares morenos,  
jo morena sóc també,  
i, per més estrany que et sembli,  
per fer-me m'han de desfer. 

xocolata 
(xacolata) 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc tota jo morenor,  
rival de les confitures,  
i em veuràs moltes vegades  
pel nas de les criatures. 

xocolata 
(xacolata) 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una cosa com un gorrí  
que té pèls en el florí. 

xufa Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

 


