
Base de dades. Parentiu. Núria Vilà 1 

El parentiu 
Eren dos pares i dos fills  
que es menjaren tres conills  
i en tocava un per home.  
No és pas broma! 

avi, el fill i el 
nét 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Dos pares i dos fills,  
van anar a caçar conills:  
en van matar tres  
i en van tocar un a cada u.  
Com pot ésser? 

avi, son fill i 
son nét 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Dos mares i dues filles 
van a missa amb tres mantellines. 

àvia, filla i 
néta 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Dos mares i dues filles  
es tapen amb tres mantellines. 

àvia, filla i 
néta 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Dos pares i tres fills  
es partiren tres conills  
i en tocaren tres per barba. 

dels tres, només 
n'hi havia un 
que dugués 

barba, i aquest 
va quedar-se 

els tres conills 

            

Vénen els nostres pares,  
pares de nostres fills,  
marits de les nostres mares  
i de nosaltres marits. 

dos vidus,  
cada un d'ells  
casat l’un amb  
la filla de l'altre 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

A casa d'en Verdulaga 
hi ha una família molt llarga: 
dues dones duen la casa 
i cada dia paren taula, 
hi posen els plats per elles, 

eren dos 
matrimonis1 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
1 Eren dues dones casades l'una amb el pare de l'altra, i, per tant, els dos homes eren pares d'elles, marits de les seves mares, pares dels seus fills i propis marits. 
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pels pares de cada una d'elles, 
pels respectius marits, 
que l'un és gran 
i l'altre és xic, 
pels pares dels fills 
de cada una d'elles 
i pels marits 
de les seves mares, 
i entre tots plegats 
no hi ha més que quatre plats, 
i tots estan ben entaulats 
i cada u menja en son plat. 
mica savi no serà 
qui el cas endevinarà. 

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

filla de 
l'apotecària 
era la dona 
del metge 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Si tinc el que Déu no té, 
a veure si saps el que és? 

germà Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc el que no té Déu 
i veig el que Déu no pot veure. 

germà Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Jo tinc el que Déu no té. 
A veure si saps el que é? 

germans2 Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Jo tinc el que Déu no té.  
¿A vore si saps què? 

germans Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Jo tinc el que Deu no té.  
A veure si saps el què? 

germans Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

L'apotecari i sa filla, 
el metge i la seva muller 
es menjaren nou taronges, 
cada una se'n va menjar tres. 

la filla de  
l'apotecari 
era la dona 
del metge 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

L'apotecari i sa filla  la filla de  Cinc-centes Castellví Cerdà,  1956   Edicions "ELER" Barcelona 
                                         
2 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
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i el metge i la seva dona,  
varen menjar-se nou figues  
i en toquen tres per personas. 

l'apotecari 
era la dona 
del metge 

endevinalles Joan 

Dues mares i tres filles  
que amb tres caputxes van a missa. 

la mare, la 
filla i la neta 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Hi pens i hi torn a pensar  
i de pensar-hi em torn loca:  
Sa sogra de sa dona d'es meu germà,  
a jo quin parentesc m'hi toca? 

ma mare 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Certa persona tan bona serà  
que res no ens demana  
i tot ens ho dóna. 

mare Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Jo tinc una tia,  
ella una germana  
que no és tia meva.  
Endevina-ho ara. 

mare El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

La sogra del marit de ma germana 
què em serà a mi? 

mare Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Só germana de la teva tia i no et 
só tia.  

mare Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc germana de ta tia,  
i no sóc ta tia.  
Qui sóc? 

mare Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Són dues germanes, 
mentida no és, 
l'una és tia meva 
i l'altra no ho és. 

mare Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dues mares i dues filles 
van a missa amb tres mantellines. 

mare, filla, néta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Allí vénen nostres pares, 
marits de les nostres mares, 

només eren 
dos homes3 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
3 Cada un dels dos homes era pare d'una de les dues dones i casat amb l'altra. És la mateixa forma enigmística i la mateixa idea que l'endevinalla anterior. 
(A casa d'en Verdulaga...) 
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pares dels nostres infants 
i marits nostres. 
¿Quants homes veien venir 
i quin grau de parentiu hi teniu? 
El pare del frare 
és el pare d'ella; 
què li és, el frare, a ella? 

oncle Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un germà carnal del meu oncle 
carnal que no m'era oncle, què 
m'era? 

pare4 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un home plora que plora 
als peus d'un pobre penjat 
el botxí li preguntava: 
-Sou parent del condemnat? 
Ell li feia de resposta: 
-És sogre del meu cunyat. 

pare Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ací vénen els nostres pares,  
pares dels nostres fills,  
marits de les nostre mares  
i els nostres propis marits. 

pare viudo  
d'una, casat  
amb l'altra i 
el marit de la 

primera 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Epitafi 
Aquí jeu 
un pare i fill, 
dos cunyats, 
un oncle 
i un nebot, 
i entre tots junts 
no són més 
que dos difunts. 

pare, fill, 
germanes, 
cunyats, 

neboda, oncle 
(perquè són 

dues persones)5 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
4 La susdita endevinalla es refereix als pares. 
Al peu d'un penjat hi havia un home que plorava desesperadament; preguntat per un passant quin grau de parentiu tenia amb el que penjava de la forca, respongué: 
"El seu pare era fill del meu pare." Quin grau de parentiu existia entre el penjat i el qui plorava? 
5 Un pare vidu, amb un fill, els quals es van casar amb dues germanes, i per tant eren cunyats. El fill restà vidu i es casà amb una neboda de la muller del seu pare, i 
passà a ésser nebot d'aquest i aquest oncle del seu propi fill. 



Base de dades. Parentiu. Núria Vilà 5 

Tres pares i tres fills 
es menjaven tres conills 
i en va tocar un per cada un. 

pare, fill, nét Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Hi ha gent que ho tenen tot, 
altres la meitat 
i altres no en tenen gota. 

pares Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Explica'm, Pasqual, 
amb qui vas sopar 
la nit de Nadal. 
- Amb el cunyat del meu pare 
amb el sogre del meu germà 
amb el cunyat del meu sogre 
i amb el sogre del meu cunyat 
i tot solet vaig sopar. 

Pasqual6 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Aquí jeu 
un pare i fill, 
dos cunyats, 
un oncle 
i un nebot, 
i entre 
tots junts 
no són més 
que dos difunts. 

perquè són 
dues persones7 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

 

                                         
6 Pasqual era vidu i tenia una filla i una germana. Ell i el seu pare, que també era vidu, es van casar amb dues germanes; la que es casà amb Pasqual tenia una filla del 
primer matrimoni, i així resultà que el seu pare era cunyat seu. El germà de Pasqual es casà amb la fillastra i per tant passà a ésser sogre del seu germà. El sogre de 
Pasqual es casà amb la germana seva i per tant resultà ésser cunyat. Per fi el cunyat de Pasqual es casà amb la filla i així vingué a ésser sobre del seu cunyat. 
7 Un pare vidu, amb un fill, els quals es van casar amb dues germanes, i per tant eren cunyats. El fill restà vidu i es casà amb una neboda de la muller del seu pare, i 
passà a ésser nebot d'aquest i aquest oncle del seu propi fill. 


