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Els usos, els costums i les creences 
Va néixer primer que sa mare, 
va mamar primer que son pare, 
i va ésser enterrat 
dins ses entranyes de sa padrina. 

Abel Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui és que en el món vingué, 
que morí i no nasqué 
i sa mare el se menjà? 

Adam Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Va néixer sense tenir mare 
i en morir va ésser enterrat 
al ventre de la seva àvia 
estant ella en castedat. 

Adam Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

On va posar la mà Jesús en 
néixer? 

al braç Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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 

Què feia Nostre Senyor  
quan tenia dotze anys? 

anava a fer 
els tretze 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

De nombre de dotze, 
nou cases cada any 
donen dotze prínceps 
de Déu enviats; 
ses nou cases roden 
i ells no es mouen mai, 
sortint primer sempre 
es qui darrer entrà, 
es qui per fortuna 
serví de reemplaç 

apòstols Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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a un qui per càstig 
va morir penjat. 
Un senyor va demanar 
an el criat que el servia, 
i el criat li va portar 
el que en el món no hi havia. 

baptisme Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

L'amo (Jesús) demana al criat 
(sant Joan) 
el que en el món no hi havia (el 
bateig); 
el criat ho va buscar, 
promptament ho va trobar, 
al seu amo ho va donar; 
d'aleshores al món n'hi ha 
i al món ha dat alegria. 

bateig1 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

L'amo demana al criat 
el que en el món no hi havia, 
i el criat li va donar 
el que ell tampoc tenia. 

bateig (1) Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un amic va demanar 
a un amic que tenia: 
què és el que en el món hi havia; 
i ell tampoc no en tenia, 
i així mateix n'hi donà. 

bateig (2) Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No la vol el qui la fa,  
qui la veu no se'n serveix,  
i aquell que la fa servir  
 ni la compra ni la veu. 

caixa de morts El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Qui la fa no la vol,  caixa de Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i Eliseu Climent, València 

                                         
1 Al·ludeix l'acte baptismal, que no s'havia produït fins que Jesús demanà ésser batejat pel seu cosí Joan. Per això diu l'endevinalla que l'amo demanà al seu criat el 
que en el món no hi havia; aquest ho cercà, i li donà el que fins aleshores no existia, i des d'aquell moment regnà en el món l'alegria per l'establiment del cristianisme. 
Aquesta curiosa endevinalla, d'origen bíblic i erudit, és molt popular; la que hem donat és pròpia de Catalunya, però es troba també a València i Balears en les formes 
següents: (1) (2) 
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qui la veu no la desitja,  
i qui la fa servir  
 ni la veu ni la compra. 

morts2 Quatre) editor 

Allà on me veuen entrar  
no fan pas més que plorar. 

caixa 
funerària 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quin és aquell camí que ningú no 
el camina mai i que no s’espatlla? 

camí de Sant 
Jaume3 

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. 

capellà4 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 

Cosa, cosa, 
de lluny és vell 
i de prop és nou. 

casament Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Cosa, cosa, 
qui l’endevinarà? 
De lluny fa riure 
i de prop fa plorar. 

casament Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una teranyina sense nusos 
que dura tota la vida, 
els de dins volen sortir-ne 
i els de fora volen ser dintre. 

casament Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ni som vildo ni fadrí, 
som casat i no tenc dona. 

casat de 
parres 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Cases negres, cases blanques.  
Me jugue un duro que no ho 
encertes. 

cementiri Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

                                         
2 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
3 Es refereix a la camisa de dona. 
4 El seu pare era llenyater, i ell l'havia ajudat en el seu ofici matant arbres; la seva mare va morir de part en néixer ell, i més tard estudià per capellà i va casar la 
seva germana. 
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Un corral ple de gent  
toques toques i ningú no et sent 

cementiri Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una casa plena de gent, 
toquen i repiquen  
i ningú no ho sent 

cementiri Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Damunt d'una taula 
amb tres mantells, 
dos fills cremen sa mare (la cera) 
i es cremen ells (els blens). 

ciri Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és el que porta aquests frare, 
què és el que porta davant, 
què és el que li degota, 
que li degota tant? 

ciri Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa llarga, llarga; 
una cosa llisa, llisa; 
que al defora té la carn 
i dintre la carn la camisa. 

ciri Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos hòmens ho poden fer, 
home i dona també, 
però dos dones no. 

confessar-se Endevinetes Escoles Nacionals 
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Hòmens amb homes ho fan, 
homes amb hòmens també. 

confessió Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què és el més fondo de l'església? confessionari5 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una casa de madera  
plantada vora sa paret. 
Si no dius sa veritat, 
te'n vas a l'infern tot dret. 

confessionari Endevinetes Escoles Nacionals 
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una mare que té set fies  
i sa més veia té quatre dies. 

corema El llibre de les  
endevinalles 

Escoles Nacionals 
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què és el que està més alt que corona Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 

                                         
5 Aquesta endevinalla pot tenir el seu origen en un proverbi que pinta el confessionari com el lloc més pregon i més secret de l'església. 
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Crist? Cançoner Perenne 

Què hi ha més alt que Déu? corona Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

No tan gran com un plat 
i té pelets al costat. 

coroneta del  
senyor rector 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Cosa coseta:  
tothom la porta  
i a molts no se'ls veu,  
Déu ens l'ensenya  
i no li sap greu. 

creu Enigmística popular. 
Endevinalles i altres 
jocs d'esperit 

Serra i Boldú, Valeri 1922 Minerva. 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements 
indispensables 

Políglota Barcelona 

Cosa coseta:  
tothom la porta  
i a molts no se'ls veu,  
Déu ens l'ensenya  
i no li sap greu. 

creu Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un pam a dalt,  
dos a baix  
i un a cada costat. 

creu El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Un pam a dalt,  
dos a baix  
i un a cada costat. 

creu Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quina és aquella santa 
que està amb un sant, 
té cap i no té coll, 
té braços i no té mans, 
té peu i no té cames? 

creu (la Santa 
Creu) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Si bé de creu no en té forma  
que és una creu tothom diu, 
d'aquesta els difunts no en gasten, 
la gasten només els vius. 
Els uns la troben pesanta, 
per altres lleugera és, 
i entre molts homes i dones 
la porten i no es veu res. 

creu del 
matrimoni 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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De la parella de coloms que tenia 
Noè dintre l'arca, quin va enviar a 
veure si ja hi havia terra seca, el 
mascle o la femella? 

el mascle, perquè 
la femella no 
hauria pogut 

passar vint-i-dos 
dies amb la boca 
tancada i sense 
piular o parlar 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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 pont i el 
rosari? 

en que tots 
dos passen 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Diga'm gran entenedor, 
què ve després de la mort? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Diga'm, gran entenedor,  
què ve després de la mort? 

enterrament Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No tinc home i sóc casada, 
no tinc cames i camino. 
De tothom sóc jo mirada, 
vaig pertot sense perdre el tino. 
Tinc vista i no puc mirar, 
tinc orelles, nas i cara. 
Ves lector si és cosa clara 
per poder-me endevinar. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tinc home i no sóc casada,  
tinc cames i no camino,  
i encara que no em pentino  
sempre vaig ben pentinada. 

geganta El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Tinc home i no sóc casada,  
tinc cames i no camino,  
i encara que no em pentino  
sempre vaig ben pentinada. 

geganta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Conec dos grans personatges  gegants6 Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 

                                         
6 Al·ludeix als entremesos que concorren a la processó i festes populars simulant ésser persones de mesura gegantesca. 
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molt amics dels capellans,  
que viuen en matrimoni  
i sé que no són casats. 

Cançoner Perenne 

Conec dos grans personatges  
molt amics dels capellans,  
que viuen en matrimoni  
i sé que no són casats. 

gegants de la 
processó 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Estic per damunt de Déu  
i no soc Déu ni puc ser-ho.  
Apa, que digui qui sóc  
aquell que es pensi saber-ho. 

INRI Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No puc tenir gent amiga,  
sóc un pes sense mudança,  
i sóc tan equitativa  
que mai torço la balança. 

justícia Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc fadrina i sóc formosa  
i visc amb fortuna escassa;  
sóc alabada per tots,  
però ningú no em vol a casa. 

justícia Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Quines són les dones que es 
casen? 

les fadrines i 
les vídues 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No som barco i duc cadenes, 
ni lladre i estic penjada, 
puc ser de plata o daurada 
i davant mi fan novenes. 

llàntia Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sense mai haver pecat 
estic sempre entre cadenes, 
i sense enfadar-se gens 
estic que faig flameta. 

llàntia Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Davant de Déu sempre estic  
ficada en fortes cadenes.  
Ja em pugen, ja em baixen.  
Ja estic viva, ja estic morta.  
Palometes per dins entren.  

llàntia del 
sagrari 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 
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Òlibes em fan guerra santa. 

A la mar i a la terra  
se'n venera el sant.  
T'he dit ja qui era  
i encara no ho saps. 

Maria Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Al mar i a la terra 
se'm venera el sant. 
T'he dit ja qui era 
i encara no ho saps. 

Maria Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Al mar i a la terra  
se'm venera el sant;  
t'he dit ja qui era,  
i encara no ho saps? 

Maria Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Cosa, cosa, 
qui l'endevinarà? 
De lluny fa riure 
i de prop plorar. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

És una xarxa sens mida, 
els nusos no es veuen pas, 
i duren tota la vida. 
D'eixa xarxa de pescar, 
els uns en volen sortir 
i altres criden per entrar. 

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

València 

  
Una cosa jo em sé  
que tots no la poden dir,  
però, per espai que es diga,  
tots la poden ben sentir. 

missa Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una cosa jo en sé  
que no tothom la pot dir,  
però per baix que es diga  
tothom la pot ben oir. 

missa Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sempre té la boca closa, 
cosa que és de desitjar. 
Quan obri per tu la boca, 

nínxol Endevinaller Bassols, Margarida  1994 Esplai juvenil Eliseu Climent, 
editor 

València 
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que Déu t'empari germà. 

Sóc beneït com a cristià 
i dintre el foc em puc estar. 

oli Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Au en sóc que al mateix cel  
pujo lleugera i veloç,  
des de terra parlo amb Déu,  
des d'aquí, allà la veu  
se sent al primer ressò. 

oració Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No sóc rellotge i, en canvi, 
marco l'hora amb atenció. 
No sóc cap dona ni noia 
i al final em dic Ció. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sóc molt aimada 
de la mainada, 
que sols em cerca 
quan és la diada. 
Tinc pal i tinc mà, 
qui no m'encerti 
tonto serà. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Per què està a l'infern el dimoni? perquè al cel 
no el volen 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Per què entren els gossos en les 
esglésies? 

perquè la 
porta està 

oberta 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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 

És un poblet petitet, 
que la gent és petiteta, 
petites les cases són 
i fins petites les bèsties. 
També els arbres són petits, 
però no la gent que ho va a veure. 
I res més ja no et vull dir. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 
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Endevina, endevineta. 

Rodó com un porgador,  
serveix per grans i petits,  
i tothom hi posa els dits,  
hasta jo. 

pica d'aigua 
beneita 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Rodó com un porgador,  
tothom hi posa els dits, fins jo. 

pica d'aigua 
beneita 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Saps allò rodó com un porgador,  
serveix per grans i petits,  
i tothom hi posa els dits,  
i fins jo…? 

pica d'aigua 
beneita 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc com un bolet,  
però quelcom més grandet  
i amb el cap humit,  
i tothom m'hi fica el dit. 

pica d'aigua 
beneita 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Les set germanes que som  
en néixer vaig ser primera,  
i sóc la que conto jo  
menos temps de totes elles. 

primera 
setmana  

de Quaresma 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

A quina paraula del Pare Nostre  
es planten les xufes a Alboraia? 

quan diem: 
"Ací en la 

terra"7 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

De set germanes que en som, 
en néixer vaig ser la primera, 
i sóc la que compro jo 
menys de temps de totes elles. 

quaresma8 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Jo som mare de set filles 
que són més velles que jo; 
sa major té menys de temps 
que ses altres. Què és això? 

quaresma Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Set germanes, quaresma Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
                                         
7 Joc de paraules amb intervenció del text castellà: así en la tierra... 
8 La primera setmana de quaresma. 
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cinc d'iguales, 
una de manca 
i una de santa. 

Cançoner Perenne 

Set germanes, 
una de coixa, 
una de santa 
i cinc de sanes. 

quaresma Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Som set germanetes 
i la més vella 
és la més petiteta. 

quaresma Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una vella amb set dents 
que neix i mor tots els anys 
i que no té altre afany 
que mudar el gust a la gent. 

quaresma Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què es necessita perquè els 
gegants vagin a la processó? 

que els hi 
portin 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

La sínia va rodant, 
les ovelles van cantant, 
els catúfols van amunt, 
les abelles fan rum-rum, 
acabada la cançó 
els catúfols a recó. 

rosari Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Penjoll penjava,  
en el cuixa em tocava,  
i en la mà jo ho tenia  
i amb la boca ho dia. 

rosari Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Penjoll penjava,  
en el genoll em tocava;  
amb la mà ho amidava  
i amb la boca ho deia. 

rosari Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Penjoll, penjona;  
a la cuina em tocava; 
a les mans ho tenia  
i amb la boca ho deia. 

rosari Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 
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Quines són les llàgrimes 
que no són filles del dolor 
ni de l'alegria? 

rosari9 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quin és el sant més barat? Sant Donat o 
sant Pere 
Regalat 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un senyor demanà a's criat  
lo que en el món no hi havia,  
i es criat li va donar  
lo que ell tampoc tenia. 

Sant Joan  
batiant Jesús 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Digues, lector, t'has fixat  
amb els sants del calendari?  
N'hi ha un per casualitat 
que igualment és nomenat  
per l'indret que pel contrari. 

Sant Sabàs10 Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

De set germanes que som,  
jo la primera nasquí  
i sóc la més xicoteta. 

set germanes 
de quaresma 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Allà on me veuen entrar 
no fan sinó plorar. 

taüt Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

El que ho fa 
ho fa per viure, 
el que ho compra 
no ho ha de menester 
i el que ho ha de menester 
no hi veu. 

taüt Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

El qui em fa no em vol,  
el qui em compra no em gasta  
i el qui em gasta no ho sent. 

taüt Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

La manen plorant, la fan cantant, 
qui la veu no la gosa, 

taüt Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
9 Les llàgrimes del rosari. 
10 Sabàs es llegeix igual del dret que del revés. 
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el que la gosa no la veu. 

Qui és aquell jornaler al qual 
l'amo per qui fa la feina mai no 
paga? 

taüt Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui la fa no la vol,  
qui la compra no la desitja  
i qui la fa servir  
no la veu ni la compra. 

taüt Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui la fa no la vol,  
qui la veu no la desitja  
i qui la fa servir  
no la veu ni la compra. 

taüt Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva. 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Qui la fa no li ve ni li va, 
qui la fa fer no l'ha menester, 
qui l'usa no sap el preu 
ni menys la veu. 

taüt Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quin moble és que fa el fuster, 
que per ell no li serveix 
i el que l'usa no coneix 
si està malament o bé? 

taüt Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa feta a posta, 
aferrada a la paret, 
qui no escolta el que hi diuen 
anirà a l'infern tot dret. 

trona11 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què preferiu més, un pobre a la 
porta o un gall a la finestra? 

un pobre a la 
porta, que vol dir 

Jesús; mentre 
que un gall a la 

finestra significa 
el diable 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què t'estimes més: vi, pa, serp, Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 

                                         
11 També es diu del confessionari. 
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la tinta (el vi), 
la tanta (el pa), 
la mare cordillanta (una serp), 
el cavall de cent cinquanta 
(lluert) 
o el pobret darrera la porta? 
(Jesús) 

lluert, Jesús Cançoner Perenne 

Quants culs té un matrimoni? vint (els vínculs 
matrimonials) 

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

València   

Quant val el millor home del món? vint-i-nou diners i 
mig, puix que 

Nostre Senyor fou 
venut per trenta, 

i ningú no pot 
valer més que ell. 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

 


