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Els minerals 
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 

Mirat per l'endret  
és un vegetal  
mirat al revés  
és un mineral. 

arròs / sorra Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Naixem pobres, però honrats, 
mes en aquest món de mones, 
ens fan ser rics les persones 
que amb naltres han comerciat. 

brillants El llibre de les 
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Neixen pobres, però honrats. 
Són arrencats de la terra. 
I un cop estan ben tallats 
es fan rics i molt preuats. 

brillants El llibre de les 
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

D'arbre em treuen i sóc negre,  
em dic car i no ho sóc,   
i encara que em necessiten   
sempre em tiren dins del foc. 

carbó Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

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

carbó Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc molt negre i sóc molt car,   
però, mireu si dec ser bo,  
que tant en fred com en calor,  
en cap casa puc mancar. 

carbó Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una cosa que 
al camp és verda 

carbó Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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negra a casa 
i roja al foc. 
Verd al bosc, 
negre a la plaça 
i vermell a casa. 

carbó Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Verd al bosc, 
negre a la plaça 
i vermell a casa.  

carbó El llibre de les  
endevinalles 

    Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Verd al bosc,  
negre a la plaça,  
i roig a casa. 

carbó Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Verd al bosc,  
negre a la plaça,  
i vermell a casa;  
què cosa és? 

carbó Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Verd al camp,   
negre a plaça  
i vermell dintre casa. 

carbó Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Verd en el bosc, 
a la plaça negre 
i a casa de mil colors. 

carbó Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos síl·labes té el meu nom. 
Element és la primera, 
la dos-prima la fan al camp, 
i el tot és cosa molt freda. 

marbre1 Endevinaller Bassols, Margarida 1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Batllori que treu foc 
per encendre el cigarrot, 
Batllori que treu fum 
per encendre el llum. 

pedra foguera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Si em mirés pel dret sorra Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i Eliseu Climent, València 

                                         
1 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
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són un vegetal. 
Mirat del revés 
estic al sorral. 

Quatre) editor 

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 

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 

 


