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Els oficis  
El pastor, quan es pon el sol, on 
duu el sarró? 

a l'ombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui és l'home a qui  
totes les medicines fan viure? 

apotecari Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Qui són els que només  
treballen quan volen? 

aviadors Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Bon any o mal any,  
quatre en caben en un banc. 

batlle, dos 
regidors i un 

síndic 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Qui són els qui van endavant amb 
els peus dels altres? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Qui és el que mai  
no pot anar a la processó? 

campaner Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui són aquells que no van mai a la 
processó? 

campaners Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Quin és l'ofici que sempre  
cansa una lletra? 

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

Salvatella Barcelona 

Quin és l'ofici que sempre  
cansa una lletra? 

cansalader  Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

He ajudat a matar el pare, 
he mort a la meva mare, 
he desposat ma germana 
i só home de bé encara. 

capellà Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc casat i sóc fadrí, 
tinc dona i no me’n puc servir. 

capellà Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Un que se'n va en es bosc , 
i treu gent de ca seua. 

carboner Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Pot ser fill d'un cop de puny, 
d'un pobre o d'un hisendat; 
el primer és de carn sola; 
els altres dos d'os i carn. 

cardenal El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

En alt lloc estic, 
i sempre esperant 
qui sol·liciti de la meva carn. 

carnisser  
(carnicer) 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

En alt lloc estic,  
i sempre esperant  
el qui sol·licita  
la meva carn. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Puge i baixe cada dia,  
sempre faig el mateix camí,  
porte notícies bones i dolentes  
i ninguna no és per a mi. 

carter Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Pujo i baixo cada dia, 
sempre faig igual camí, 
portant noves de mil menes, 
sens cap interès per mi. 
Hi ha noia que amb goig m'espera 
per saber del seu amant. 
Si no m'encertes encara 
no sé què dir-te, noi gran. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Pujo i baixo cada dia,  
sempre faig el mateix camí,  
portant noves de mil menes,  
sense cap interès per mi. 

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

Salvatella Barcelona 

Don Dorondon s'està al terrat 
amb tres-cents homes al costat: 
tots van pel mateix camí, 
menys ell, que no els pot seguir. 

colom (i el 
colomista 

quan els fa 
volar) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Faig de savi, de talòs, comediant Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i Eliseu Climent, València 
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faig de víduo i de promès, 
faig de ric i de pagès. 
Ploro i canto com si res. 
Faig de tot i no sóc res. 

Quatre) editor 

Ni quan vaig davant del Rei 
ni quan vaig davant del Papa 
em trec el barret del cap 
amb tot i ser classe baixa. 

cotxer El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

No sóc de l'aristocràcia, 
ni noble ni cavaller, 
i en tot això puc estar-me 
cobert al davant del rei. 

cotxer Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No sóc home aristocràtic, 
ni noble ni cavaller, 
malgrat això puc romandre 
cobert al davant del rei. 

cotxer Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Qui és que menja mercès a les 
dents dels demés? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Qui és qui menja a mercè  
de les dents dels altres? 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

En què s'assembla el rei al botxí? en que es 
poden casar 

amb parents i 
no necessiten 

dispensa 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En què s'assemblen una bugadera a 
un mosquit? 

en que pica Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

En què s'assemblen les llevadores 
als carros? 

en que tots 
dos bolquen 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En què s'assemblen una bugadera i 
un mosquit? 

en que tots 
dos piquen 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

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

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

Salvatella Barcelona 

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

escala1 Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Quan construeixen una casa, 
què fan els paletes per Nadal (per-
anar-a-dalt)? 

escala2 Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

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

escales Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Faig música pel carrer, 
vaig d'un cotxe acompanyat, 
i les dones, al sentir-me, 
llur present em fan aviat, 
que jo prenc i me ne'n torno 
fent ma via sens parar. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Quin és l'home al qual 
totes les medicines fan viure? 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Qui fa servir alhora els quatre 
elements, aire, aigua, foc i terra? 

ferrador Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui ha fet unes sabates sense pell 
abans que el sabater?  

ferrador Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

L'apotecària i sa filla, 
el metge i la seva muller 
es menjaven nou taronges, 
cada un se'n va menjar tres. 

la filla de 
l'apotecària 
era la dona 
del metge 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
1 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
2 Funciona en la llengua oral per l’afèresi nar en lloc d’anar. 
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No té res, però li agrada  
tenir tot el que no és seu, 
és enginyós, llest, molt hàbil,  
i s'amaga si algú el veu. 

lladre Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Com més ciència i lletres prenc 
més acomodat estic, 
i jo la trec de ca meua 
solament per fer-me ric. 

llibreter Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quina és la dona més dona que les 
altres? 

majordona Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quin és l'ofici que s'entreté  
a matar lletres? 

matalasser Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quin és l'ofici que s'entreté a 
matar lletres? 

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

Salvatella Barcelona 

Un home més o menys sabut  
que a casa alguna vegada ve  
i, per dir-nos quatre coses,  
s'ho fa pagar molt rebé. 

metge Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un home més o menys savi  
que a vegades a casa ve,  
i per dir-nos quatre coses  
s'ho fa pagar, però molt bé. 

metge Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Un home més o menys savi, 
que a casa a vegades ve, 
i per dir-vos quatre coses 
s'ho fa pagar molt rebé. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Aigua bec, 
però aigua no tinc, 
si aigua tenia 
vi beuria. 

moliner Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No tenint aigua, beu aigua,  
però que si aigua tingués  
veuria vi i no pas aigua. 

moliner El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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Quan tinc aigua, puc beure vi; 
quan no tinc aigua, haig de beure aigua. 

moliner Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Bec aigua perquè no tinc aigua,  
i si tingués aigua beuria vi. 

moliner que quan 
no té aigua per a 
fer farina, ha de 

beure aigua, 
perquè no pot 
guanyar diners 

per a comprar vi 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

- Benvingut, senyor, 
amb el seu pelindengui; 
ben arribat, senyor 
amb això que li penja. 
- Vol deixar entrar el meu pelut 
al seu esgarapat? 
Pot entrar, que prou esgarrapat està. 

pastor, ramat, 
rostoll 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Déu la guard, Madama Tirapeu 
(pastora que fila). 
- Déu el guard, senyor, amb allò 
que li penja (cavaller amb la seva 
espasa). 
- Voldríeu deixar entrar el meu 
pelut (cavall) 
en el vostre defendut? (camp) 

pastora que 
fila, cavaller 
amb la seva 

espasa, 
cavall, camp 

            

Una dona xafardera, 
que no és pas la bugadera, 
que coneix tots els veïns, 
i el de fora i el de dins 
per sa llengua sol passar. 
Qui serà? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Quan tothom dorm  
jo estic despert.  
Els qui vetllo  
són a milers,  
i molts no em veuen,  

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 



Base de dades. Oficis. Núria Vilà 7 

ves si és casual,  
fins a vigílies  
de Nadal. 
Quan tothom dorm jo estic despert,  
els qui vetllo són a milers;  
molts no em veuen, ves si és casual,  
fins que som a prop de Nadal. 

sereno Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quan tothom dorm jo estic despert.  
Els qui jo vetllo són a milers  
i molts no em veuen, ves si és casual,  
fins les vigílies de Nadal. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Qui són els treballadors més 
il·lustrats? 

taxistes  
(només acabar  

una carrera 
n’emprenen 
una altra) 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Els obrers sense feina  
en volen en singular;  
amb feina i sense feina,  
mai no en volen en plural. 

treball Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Què és el que veu el pastor de la 
muntanya i que no pot veure el rei 
d'Espanya? 

un altre com 
ell 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

¿Què és allò que un pastor veu a la 
muntanya i no ho pot veure el rei 
d'Espanya? 

un igual seu Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Un pastor en la muntanya  
veu el que no veu el Rei d'Espanya,  
ni el Sant Papa en sa cadira,  
ni Déu, per ser Déu, ho veu  
ni ho vorà en tota sa vida. 

un pastor veu 
un altre 
pastor 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Dos peluts i un pelat;  un que llaura  Endevinetes Escoles Nacionals  1985 Col·lecció "Nit Institut d'Estudis Eivissa 
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fica i treu i no és pecat. amb un parei de Sant Josep de Sant Joan" Eivissencs 

 


