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Els vegetals 
Alta estic, 
més ho voldria estar, 
perquè veig dos negres 
que em vénen menjar. 

aglà Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ben alt estic, 
més alt desig, 
moros veig venir 
i no puc fugir. 

aglà Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ben alt estic,  
més alt desig;  
veig venir moros  
i no puc fugir. 

aglà El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Dormis, dormis qui dormia, 
venus, venus qui venia, 
si Facau no hagués caigut 
dormis, dormis dormiria. 

aglà Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

El pengim-penjam penjava (la gla) 
i el pelut se la mirava (el porc) 
el pengim-penjoi caigué 
i el pelut se l'endugué. 

aglà Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Penja la penja, l'està penjant, 
Pere Ronyós se l'està mirant, 
penja la penja ja ha caigut, 
i en Pere Ronyós ja l'ha hagut. 

aglà Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és una cosa petit  
petit com es dit   
i encara molt més petit 
i se'n fan dos greixoneres      
i dos plats sense galteres    

aglà (bellota) Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 
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i un barret sense  oreieres. 

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

aglà (porc)1 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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

albercoc 
(aubercoc) 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

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

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Una senyora  
es passeja pel mercat,  
amb la cua verda  
i el vestit morat. 

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

Salvatella Barcelona 

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

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

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

albergínia2 Endevinaller Bassols, Margarida 1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

                                         
1 El pengim-penjoi es refereix a la gla, i el pelut al porc. També es diu la mateixa endevinalla donant-se com a solució el gat i la llonganissa que roba. Sembla que 
l'endevinalla pròpia és la referent a la gla i al porc i la del gat una extensió. 
2 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
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Una senyoreta va pel mercat  
amb la cua verda i faldellí morat. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

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

albergínia 
(aubergínia) 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

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 
ballant dins un plat, 
cotilleta verda 
i 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 

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 cua verda  
i faldellí morat. 

albergínia 
(esbergínia) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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

albergínies Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

En ses fosques cerques gulles, 
meam com n'has de trobar, 
quin arbre en el món hei ha 
i as capdavall té ses fulles? 

albó Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

O m'embulles o t'embolles, albó Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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saps tu quina planta hei ha que sa 
flor en sa capdamunt està 
i a ses rels hei té ses fulles? 

Cançoner Perenne 

Quan neix és ell 
i quan mor és ella. 

albó3 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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 
es meu nom és nom d'espant; 
tant si som verd com madur 
tenc un gustet molt picant. 

all4 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. 

all5 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, 

all El llibre de les 
endevinalles 

Bonavia, Salvador 1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

                                         
3 A les Balears, dels albons grossos en diuen caramuires. 
4 En mallorquí es pronuncia ai, o sia igual que la interjecció de dolor a la qual al·ludeix la primera part de l'endevinalla. 
5 En mallorquí es pronuncia ai, o sia igual que la interjecció de dolor a la qual al·ludeix la primera part de l'endevinalla. (Comentari de Joan Amades al Folklore de 
Catalunya. Cançoner) 
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vestit de verd. 

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,  
capçat de blanc,  
vestit de verd. 

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

Salvatella Barcelona 

Un ou amb perruca 
què cosa és? 

all Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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

all Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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

ametlla 
metlla 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Al revés de l'home sóc,  
ell es mou, jo estic parat,  
ell té els peus baix, jo els tinc dalt,  
ell té el cap dalt, jo el tinc baix. 

arbre El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Al revés de l'home sóc,  
ell es mou, jo estic parat,  
ell té els peus baix, jo els tinc dalt,  
ell té el cap dalt, jo el tinc baix. 

arbre Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc verd i alt, 
tinc molts braços  
i un sol peu, 
i estic pertot arreu. 

arbre Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Som de família robusta, 
i pel fred no ens espantem, 

arbre Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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puix que l'estiu ens vestim 
i a l'hivern ens despullem. 
Som de familia valenta  
i pel fred no ens espantem,  
puix que a l'estiu ens vestim  
i a l'hivern ens despullem. 

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

Salvatella Barcelona 

Som de raça molt robusta, 
i pel fred no ens espantem, 
puix que a l'estiu ens vestim 
i a l'hivern ens despullem. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Som de raça molt sublim  
i pel fred no ens espantem,  
puix que a l'estiu ens vestim  
i a l'hivern ens despullem. 

arbres Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Ens despullen quan el fred es viu  
i ens vestim al començar l'estiu. 

arbres de fulla 
anual 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" 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 paus dins s'aigo? 

arròs Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

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 

De baixant de lo pelut (l'ase) 
li dareu de lo pelós (segó) 

ase, segó, ous6 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
6 Un que demana a un altre que baixi a donar segó al rus, per la qual cosa li donarà un parell d'ous en pagament. 
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i un parell de besaculs (ous) 
per vós. 
Canya, i no és de canyar; 
ona, i no és de la mar; 
cerda, i no és de rocí; 
endevina-la, fadrí. 

blat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És verd i no és de l'hort, 
es mareja i no és del mar, 
té barbes i no té pell; 
no ho saps tu endevinar? 

blat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Mar maretja, 
mar no és; 
serres té 
i porc no és. 

blat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Mar maretja,  
mar no és;  
cerres té  
porc no és. 

blat Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Se sembra. 
té espigues, 
grana, 
se sega. 

blat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Som a milers de germans, 
tots rossos com un fil d'or, 
i tot plegats donem pa 
an el que ens va llençar a tots. 

blat Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Som a milers els germans,  
tots rossos com un fil d'or,  
i tots plegats donem pa 
a qui ens va llençar a tots. 

blat Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Verd com el julivert, 
groc com el safrà, 

blat7 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
7 Es refereix a quan el blat és encara al camp. 
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fa ones i no és la mar. 

Verd com el julivert,  
groc com el safrà;  
fa ones i no és mar. 

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

Salvatella Barcelona 

Verd com el julivert,  
groc com el safrà.  
Fa ones i no és la mar. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Verd em vaig criar,  
ros em van tallar,  
després em van moldre  
i tu em vas menjar. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Groc groguet,  
és al cim d'una paret  
i fa cantar un ocellet. 

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

Salvatella Barcelona 

Groc, groguet, és al cim d'una paret 
i fa cantar un ocellet. 

blat de moro Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ve de l'hort i és planta bona  
i sa fulla ens fa profit;  
si el seu nom dius a 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 Barcelona 

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

Salvatella Barcelona 

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 

Em faig i em fan; 
si em faig em mengen 

bolet8 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
8 Juga amb els dos significats del terme bolet, o sigui el vegetal i el tipus de barret així animenat. Quan es fa ell per ell sol, és el vegetal, i, per tant, es menja; quan 
és fabricat, es refereix al barret, i no és menjat, sinó portat. 
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i si em fan em porten. 

És petit i rodanxó, 
essent petit corre per terra, 
no té més que una cama 
i més de trenta costelles. 

bolet Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Lloat sigui sempre Déu 
que cria les meravelles: 
jo tan sols en tinc un peu 
i tinc més de cent orelles. 

bolet Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Petit i rodanxó, 
per la terra es resenta; 
no té més que una cama 
i costelles més de trenta. 

bolet Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta 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 

Què és una cosa  
que té més de cent caps 
i més de cent cames? 

bosc Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

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

cabeça d'alls Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

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 

Alta, fimbrosa, 
molt vanitosa, 
té moltes cambres  
sense cap porta. 

canya Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Alta, garrida 
i molt vanitosa, 

canya Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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té molts aposentos 
i no té cap porta. 
Castell sobre castell,  
sense cap porta ni portell. 

canya Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

L’arbre de l’Empordà 
té fulla i no té gra. 

canya9 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és una cosa  
que quep en sa mà  
i no quep dins una caixa. 

canya Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una planta hi ha a Espanya 
que floreix i no grana. 

canya Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una planta hi ha a l’Empordà 
que floreix sense granar. 

canya10 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una planta hi ha a l’Empordà 
que ni el rei veurà granar. 

canya11 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 es 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 

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

carabassa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
9 l’Empordà, regió molt pantanosa, antigament estava tot poblat de grans canyars. 
10 l’Empordà, regió molt pantanosa, antigament estava tot poblat de grans canyars. 
11 l’Empordà, regió molt pantanosa, antigament estava tot poblat de grans canyars. 
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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 grossa 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 

Collita més grossa  
de res més en fa. 

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

Salvatella Barcelona 

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 

Vaig amb qui m'estima,  
em vol l'hortelà,  
em cerca el qui neda  
mes no l'estudiant. 

carbasses El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

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

carxofa 
(escarxofa) 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

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

carxofa 
(escarxofa) 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 
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Un arbre criat de Dios, 
amb dues grans meravelles, 
a dintre té les llavors 
i per fora té costelles. 

carxofa 
(escarxofa) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta 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 

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 

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 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 m’has de llevar, 
abans d’arribar-me a la pell; 

castanya Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 
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el primer, punxant-te els dits; 
el segon, foc encenent; 
i el tercer, que és la camisa, 
amb un punt me l’hauràs tret. 
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 

Una capseta negra 
que s’obre i no es plega. 

castanya Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té pell com les persones,  
i és bona per a menjar;  
surt quan comença el fred  
i en donen per tot l'any. 

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

Salvatella 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 
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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 comença 
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 

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, ceba Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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tens reis i no som cap arbre, 
tenc fulles i no som llibre, 
a vendre causa molt sovint 
de molts d'ais i plors i llàgrimes. 

Cançoner Perenne 

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 petiteta 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 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; 
no és bona si és vestida, 
i qui la despulla plora. 

ceba Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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 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 Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

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 

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 

Dingo-dango està empipat cirerer Endevinaller Bassols, Margarida 1994 L'Estel (Tres i Eliseu Climent, València 
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amb deu mil que van amb ell. 
Tots van vestits de vermell 
menys Dingo-dango vell. 

Quatre) editor 

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, 
tots van vestits de vermell, 
sols Domingo va de vell. 

cirerer Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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 Galindai s'està al camp,  
amb deu mil homes al voltant;  
tots porten barret vermell,  
menys Galindai, que és més vell. 

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

Salvatella Barcelona 

Don Galindai s'està al terrat  
amb deu mil homes al costat  
tots porten barret vermell  
menys Galindoi que és el més vell.  

cirerer no Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Don Galindai s'està en el camp  
amb deu mil homes al voltant;  
tots porten barret vermell,  
menys Galindai que és el més vell. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Don Galindoi s'està al terrat  
amb deu mil homes al costat;  
tots porten barret vermell  

cirerer El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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menys Galindoi que és el més vell. 

Don Galindoi s'està en lo camp,  
amb deu mil homes al voltant;  
tots porten barret vermell,  
menys Galindoi, que és lo més vell. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Don Guindot ve de Sarral 
amb cent homes a cavall, 
tots porten peto vermell 
fora Guindot que és lo més vell. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

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 Dónguili Dónguili va a cavall,  
set mil homes homes al davant  
tots van vestits de vermell,  
menys don Gallindoi, que és el més vell. 

cirerer  Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Don Dongui-li'n dongui-li va a cavall,  
set mil homes al davant;  
tots van vestits de vermell  
menys Don Dongui-li'n dongui-li  
que és el més vell. 

cirerer 
carregat  

de cireres 

Enigmística popular. 
Endevinalles i altres 
jocs d'esperit 

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

Políglota Barcelona 

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

cirerer i 
cireres  

(cirer i cires) 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 
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Moltes dames al castell 
totes vestint de vermell. 

cireres Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "Eler" Barcelona 

Encara que sia fosc 
comencen per dir-li clar, 
malgrat que sigui jove 
li diuen vell: què serà? 

clavell Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Si bé en sóc de molts colors 
tothom em diu que sóc clar;  
em dieuen vell i a mig any 
mai no he pogut arribar. 

clavell Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Si bé sóc de tots colors,  
tothom diu que sóc clar;  
em diuen vell i a mig any  
mai no he pogut arribar. 

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

Salvatella Barcelona 

Al mig del camp em crie, 
per ser una descarà  
la panxa em tocaren  
per vore si estava prenyà. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

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 

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

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

Salvatella Barcelona 

Què és una cosa menjada d'avui i 
coïda de mà. 

cosa coïda 
amb sa mà 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

No sóc escarabat ni grill 
i, cosa estranya, els meus fills 
tots són grills. 

creïlla Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 
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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 

En què li sembla la poma al tren? En que no és  
pera  

(no espera) 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Llarg com un cordell,  
reganya les dents com un cadell. 

esbarzer El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Llarg com un cordell,  
reganya les dents com un cadell. 

esbarzer Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa com una soga  
que té dents com una lloba. 

esbarzer El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una cosa com una soga  
que té unes dents com una lloba. 

esbarzer El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una cosa com una soga  
que té unes dents com una lloba. 

esbarzer 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 

Ones fa,  
mar no és,  
té espines  
i no és peix. 

espiga Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ones fa, mar no és,  
té espines i no és peix. 

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

Salvatella Barcelona 

Ones fa, mar no és;  
té espines i no és peix. 

espiga El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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Ones fa, mar no és;  
té espines i no és peix. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

És verd i no ho és de l'hort,  
es mareja i no del mar,  
té barbes i no té pèl…  
No ho sabràs endevinar? 

espiga de blat Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tu que a la nit busques guies,  
i com les has de trobar?  
En el món quin arbre hi ha  
que floreixca a rel i fulles? 

estepera Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

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 Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Mascle en el món vaig venir 
i femella som tornada; 
quan me veuen decordada 
tothom se cabussa amb mi. 

figa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Mel i mill i cordovà, 
tres anys us dono per endevinar. 

figa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta 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, figa de moro Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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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. 

Cançoner Perenne 

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

figa de moro Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Quin arbre en el món hi ha 
que té sa fuia dolenta 
i dalt sa fuia sustenta 
fruita bona de menjar? 

figa de moro Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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 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 
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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 

Mascle en el món vaig venir 
i femella som tornada, 
i som tan desgraciada 
que quan vaig espellissada 
més s'acabussen amb mi. 

figa flor12 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Penjaroi penjava,  
pelut el mirava;  
penjarol caigué,  
pelut el tengué. 

figa i un ca Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Al damunt d'ella jo em fico, 
i ella tota se'n remena; 
jo sóc qui m'emporto el gust 
i ella amb la llet es queda. 

figuera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Damunt de tu em pose,  
tu tota et mous;  
jo me'n vaig amb el bon gust  
i tu amb la llet et quedes. 

figuera Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Ella m'allarga els seus braços  
i jo pujo al damunt d'ella;  
li arrenco l'ànima a troços (trossos) 
i ella es queda satisfeta. 

figuera El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Ella m'allarga els seus braços, 
i jo pujo al damunt d'ella; 
li arranco l'ànima a trossos 

figuera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
12 L'argument que raona l'enigme de què parlem és el d'una princesa que oferí allò que més desitgés al qui li proposés una endevinalla que no en sabés treure 
l'entrellat, creguda que no trobaria qui la vencés, i la guanyà un fraret que desitjava ésser papa, gràcia que no li pogués atorgar la princesa malgrat el seu poder; i el 
seu pare la féu penjar en càstig a la seva pretensió i perquè no havia pogut complir la paraula de rei que havia empenyat. 
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i ella es queda satisfeta. 

Un arbre que tot ho fa: 
mel i mill i cordovà. 

figuera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quina planta és que fa  
sa fruita primer que sa flor? 

figuera d'indi Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Quin arbre en el món hi ha 
que fa sa llenya dolenta 
i per ses fulles sustenta 
coses bones de menjar? 

figuera de 
moro 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és una cosa  
que tal és a fuia  
com és es tronxo? 

figuera de pic Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Un arbre de moltes soques,  
per ses soques té batjoques,  
per ses batjoques té pèls. 

figuera de pic Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Quan la vegis abaixada 
i la vulguis fer alçar 
fica-la en un lloc humit 
i aviat se t'aixecarà. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Una senyoreta blanca 
que té una taqueta negra a cada anca. 

flor de favera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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 

Groc va ser el meu naixement,  
verd el meu viure,  
i quan vaig morir,  
de blanc em vaig vestir. 

forment Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Prim com a guies  
i més alt que es pins. 

fuia d'es pi Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què és una cosa  
que no és més llarga que un dit  

fuiaca Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 
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i està més alta que un pi. 

Cerca'm pels arbres  
i pels arbrets,  
per dins els llibres  
i els ganivets. 

fulla13 Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Estic entre el vegetal  
en les lletres i en les armes,  
i mudant-me una vocal,  
a Sant Boi has de tancar-me. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Què és una cosa  
que quan està seca tots es ossos  
li remenen per dins? 

garrova Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Un titoler carregat de titoles 
i dins ses titoles té titolins. 

garrover Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Jo tot sol sóc molt petit  
i amb un altre ja som grans,  
sent tan petit com abans;  
endevina'm eixerit. 

gra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Jo tot sol sóc molt petit;  
amb un altre com jo som grans,  
continuant com abans.  
Endevina'm, eixerit. 

gra Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Cent n'eren en un camp, 
tots tenien el cul blanc. 

jonc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Frares hi ha pel camp 
que tots tenen el cul blanc. 

jonc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

L'arbre de Catalunya 
té gra i no té full. 

jonc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Onze frares seuen en un banc; 
mentre seuen tenen el cul negre, 

jonc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
13 Confusió entre full de paper i fulla d'arbre. 
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quan s'aisequen el tenen blanc. 

Quatre estudiants 
seuen en un banc  
i tots tenen el cul blanc. 

jonc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tu que tant de fil embulles 
i vas darrera embullant, 
quin arbre en el món hi ha 
que as capdamunt sa flor fa 
i as capdavall té ses fulles? 

jonc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa que no té budells ni moca, 
sinó quatre pèls a la soca. 

jonc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Són més de cent germans  
que tots seuen en un banc  
i tots tenen es cul blanc. 

joncs Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

És verd i no és juavert, 
és groc i no és obercoc, 
és negre i no és llavor de ceba. 

lledó Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Fosc a sota, verd de sobre 
i blau per tot el damunt. 

lli Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És verd i no és juvert,  
és agre i no és vinegre,  
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. 

llimona14 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,  

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

                                         
14 Es diu també de la taronja. 
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la gent, per a certs requisits. 

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

llimona Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

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, 
i cada any es mes d'octubre 
s'obre es convent i fugen totes. 

magrana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Fortalesa de soldats  
que no tenen cap ni peus  
però tots ben col·locats  
i tots vestits de vermell. 

magrana Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Fortalesa de soldats  
que no tenen cap ni peus,  
però tots ben col·locats  
amb uniforme vermell. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

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 

Fortalesa de soldats  
que no tenen cap ni peus,  
però tots ben col·locats  
i tots vestits de vermell. 

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

Salvatella 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 
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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 

Sóc etern, mai em faig vell.  
L'home de talent em cerca.  
Faig honor a la cassola  
i faig honor a Minerva. 

magrana Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

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

magrana15 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 tenir tants patatons? 

magrana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quin és el mal que serveix per malví Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 

                                         
15 Es diu també de l'ou. 
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curar? Cançoner Perenne 

Sóc fill de la nostra terra, darrera 
meu porto vi, i encara que mal jo 
porto hi ha malalt que em cerca a mi. 

malví Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Té el nom de líquid dolent  
i és planta convenient. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

De dia es mata, 
de nits espanta. 

mata Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Cent monges en un barranc,  
i totes tenen el cul blanc. 

mata de jonc Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una colla d'estudiants  
que seuen en un banc  
i tots tenen el cul blanc. 

mata de jonc Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

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

Salvatella Barcelona 

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 

Pastorets de la muntanya 
que sempre pugen i baixen. 

mongetes Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

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

mongetes16 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 Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

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 

Endevinalla nova: 
la pell dins i el moll fora. 

morella Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Endevinalla nova:  
la corfa dins  
i la molla fora. 

morella Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

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

nap Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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 

Cins ales i cins 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  

nespla Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

                                         
16 Al·ludeix les mongetes quan es couen dintre l'olla. 



Base de dades. Vegetals. Núria Vilà 30 

i no és capellà. 

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. 

nespla17 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 

Alta com una casa, 
rodona com un cubell, 
com una mel és dolça 
i amarga com un fel. 

noguera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Alta com una casa,  
rodona com un cubell,  
com una mel és dolça  
i amarga com un fel. 

noguera Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Un arbre en el món hi ha 
que fa sa fruita entre crestes; 
saps que ho han d'ésser de pesques 
per saber-ho endevinar? 

noguera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Caixeta bonica  
i de bon parèixer;  

nou Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

                                         
17 Dita de pressa pot mig ésser considerada com un emborbussament. 
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cap de fuster  
no l'ha poguda fer. 
Cap fuster ha fet tan ben feta  
una arca tan petiteta. 

nou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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

nou Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" 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 dintre un llit 
amb el tiro-liro enmig. 

nou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quatre coixins dintre un llit  
amb 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 Endevinaller Bassols, Margarida 1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

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 
dintre quatre cambretes. 

nou Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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 

Sóc una capseta  
requinquilladeta,  
cap mestre fuster  

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

Salvatella Barcelona 
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no em sabria fer. 

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 

Una caixeta;  
xicoteta, redoneta,  
plena de muntanyes,  
bona de menjar.  
Si no ho 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 

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

nou (anou) 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 

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 

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 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. 

olivera18 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, 
i en venen a sa plaça 
coses bones de menjar? 

olivera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sortosos són els que poden olivera19 Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
                                         
18 Al·ludeix la flor de mostra de l'arbre. 
19 Quan neix rep el nom d'ullastre. 
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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? 

Cançoner Perenne 

Què fa l'arbre a la muntanya? ombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan 1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Crema i no es crema  
i no duu postema. 

ortiga Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Crema i no es crema ni du 
postema. 

ortiga El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Quina planta és aquella que sols 
tocant-la saps quina planta és? 

palma Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc d'un arbre gran i esplèndid,  
em fan i em porten els nins,  
de la mà de les persones  
sempre sóc la part de dins. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Trenta-set pams tira,  
vint-i-cinc de cabota,  
i les castanyetes  
penjant a la soca. 

palmera Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un gegant  
amb les castanyes penjant. 

palmera Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una cosa entre dues soques 
i al capdamunt bajoques, 
i entremig un gos pelut; 
endevin-la, sabut. 

palmera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Entri en un hort,  
trobí un home mort,  
li despassí la bragueta  
i li vaig vore el civilot. 

panolla Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una cosa llarga i llonga  
que té pèls en la pixonga. 

panolla Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 
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De palla vaig abrigada,  
porto a dintre perles fines  
que a tot arreu són buscades  
per donar a les gallines. 

panotxa 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  
tota arrugadeta  
que porta cueta. 

pansa El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una velleta arrugadeta  
que al cul porta una estaqueta. 

pansa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una àvia geperuda  
té set fills enredadors (redoltes),  
unes nétes molt polides (raïms)  
i un besnet molt xerrador (el vi) 

parra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una vella geperuda  
amb uns fills enredadors;  

parra, el 
verdanc, el 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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els néts són bastant formosos  
i un besnet inspirador. 

raïm i el vi 

Som adorno de fadrines, 
vaig per passeigs i saraus 
i duc corona d'espines 
i, com Cristo, duc tres claus. 

passionària Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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 en 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 

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… que ja t'ho he dit. 

pera Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" 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 Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

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

pera20 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)21 

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)22 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

El pare és alt (el pi), 
la mare és corba (la pinya) 
i el fill és blanc (el pinyó). 

pi Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

El pare és gran (el pi),  
la mare és xica (la pinya),  
els fills són negres (la closca del 
pinyó),  
els néts són blancs (el pinyó 
pelat). 

pi Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

El pare és gran,  
la mare és xica,  
els fills són negres,  
els néts són blancs. 

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

Salvatella Barcelona 

                                         
20 Es donava abans el nom de pera a un tipus de barba avui caigut en desús. 
21 L'ambigüitat es produeix a nivell oral (nota de l'autor). 
22 L'ambigüitat es produeix a nivell oral (nota de l'autor). 
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El pare escabellat (el pi), 
la mare bonyeguda (la pinya), 
els fills negres (els pinyons) 
i el nét blanc (els pinyons pelats). 

pi Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

La mare és corba,  
el pare és alt,  
i els fills que neixen  
tots en són blancs. 

pi Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

La mare és corba,  
el pare és alt,  
i els fills que neixen  
tots en són blancs. 

pi El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Lo pare és alt, 
la mare corba 
i el fill és blanc. 

pi El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc un arbre i sóc un temple,  
en la terra tinc estada,  
i sense mi el gran Soler  
no hauria estat en Pitarra. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sóc un arbre, sóc església, 
i sóc home celebrat; 
molt figuro en geometria, 
encara no m'has trobat? 

pi23 Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà, 
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

La mare és xica  
i el pare és gran;  
els fills són negres  
i els néts són blancs. 

pi, la pinya, la 
closca  

del pinyó i el 
pinyó 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

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 

Pares alts,  
mares bonyegudes,  
fillets petits,  

pins Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

                                         
23 Al·lusió de l'església del Pi (?) i a algun personatge de cognom Pi. 
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gonelletes grogues. 

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

pinya Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta 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 

Lo pare és gran, 
la mare xica, 
los fills són negres 
i els néts són blancs. 

pinya Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quina és la torre forta  
que aixopluga gran gentada,  
per mil portes tancada,  
que es rendeix a cops de pedra? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Una bossa apedeçada 
que punta d'agulla no l'ha tocada. 

pinya Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una caixa ben composta  
de madera ben calada,  
la primera bota foc,  
la segona martellada,  
i en 'ver-li llevat ses armes  
ja queda desemparada. 

pinya El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una caixa ben composta  
de madera ben calada,  
la primera bota foc,  
la segona martellada,  
i en 'ver-li llevat ses armes  
ja queda desemparada. 

pinya Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una esglesieta  
tota plena de genteta  
i un escolà rabassut; 

pinya Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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endevina-ho, cap de ruc. 

Cent cavallers blancs,  
cadascú una cel·la,  
estan ben tancats  
dins la fortalesa;  
cent cavallers blancs,  
amb cuirassa negra. 

pinya / 
pinyons 

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

Salvatella Barcelona 

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

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Or pareix, plata no és. 
I no m'ho endevines en un es. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

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. 

poma24 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 

Tinc cor sense tenir fetge,  poma Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de Salvatella Barcelona 

                                         
24 Sobra una síl·laba del darrer vers. 
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tinc pell però no tinc carn,  
de vella tothom m'estima,  
de jove no em fan cap cas. 

tot 

El pengill penjoll penjava,  
el pelut se la mirava,  
el pengill penjoll caigué  
i el pelut se l'endugué. 

porc i la gla Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Que estic pres i sec em diuen,  
mes no ho cregueu pas, això,  
puix que en el camp estic lliure  
i sóc gras de bo de bo. 

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

Salvatella Barcelona 

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

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

No em plànyic enlloc, 
que ja viuré poc. 

presseguer Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Endevina endevinalló.  
Qui és negre, qui 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, 

raïm Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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qui no en té tant. 

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 dolçura 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,  
me'n compro un pam,  
me'n menjo un pam  
i en llenço un pam. 

raïm Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

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,  
però no dura. 

raïm El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

N'hi ha de negre, n'hi ha de blanc.  
Amb la dolçura el cor s'atura  

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

Salvatella Barcelona 
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i és molt bo, sinó que no dura. 

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. 
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. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

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 

És verd i no és julivert,  
és groc i no és safrà,  
és vermell i no és grana,  

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

Salvatella Barcelona 
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és  pelut i no és llana. 

És llarg com una soga 
i té unes dents com una lloba. 

romeguera25 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És segur que arrap molt fort 
el temps que em dura sa vida, 
però quan rap fora mida 
és quan fa temps que som mort. 

romeguera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dolç com sa mel  
i amargant com es fel. 

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

Salvatella Barcelona 

Tinc el vestit verd  
i la cara vermella,  
miro tot el camp  
amb el meu ull negre. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Tinc el vestit verd,  
la cara vermella,  
i domino el camp  
amb el meu ull negre. 

rosella Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc el vestit verd,  
la cara vermella,  
i em miro el camp  
amb el meu ull negre. 

rosella Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

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

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

Salvatella Barcelona 

¿Una safa i una nòria? safanòria Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

- Llarga, llargòrum, on vas? (la 
serp) 
- Baixa de l'arbre i callaràs 
(magrana). 

serp, 
magrana26 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
25 Es diu també de l'esbarzer. 
26 Diàleg sostingut entre una serp (llarga, llargòrum) i una magrana que prometia matar la serp si queia de l'arbre. 
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- Ni callo ni callaré 
i si baixo de l'arbre et mataré. 
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 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 

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 

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

síndria Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" 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 Endevinaller Bassols, Margarida 1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Per fora duc vestit verd,  
i per dintre vaig vermella,  
amb botons que llenceu  
els qui em mengeu. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Per fora duc vestit verd,  
per dintre vaig vermella,  
amb botons que llencen  
els qui se'm mengen. 

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

Salvatella Barcelona 

Una cosa verda, verda, síndria Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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que dins el verd és vermell, 
dins el vermell és negre 
i dins el negre és blanc. 

Cançoner Perenne 

Què és una cosa que fa tres 
branques i al cim de tot una flor 
blanca? 

sinigrec 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)27 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

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 

Si em mirés pel dret 
són un vegetal. 
Mirat del revés 
estic al sorral. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

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 

                                         
27 L'ambigüitat es produeix a nivell oral (nota de l'autor). 
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Què és allò que va néixer verd 
i el vestiren de blanc  
per dur-lo a cremar. 

tabac Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

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 

Quina herba és sa que sol fer 
es fruit primer que sa flor 
i quan aquesta se mor 
altra fruita ja li ve? 

taparera Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Cent cinquanta  
a cavall d'una branca;  
totes d'un color,  
menys el governador. 

taronger Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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,  taronja Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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és groc i no és safrà; 
qui no ho endevinarà 
un bon ase serà. 

Cançoner Perenne 

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

Salvatella 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 

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 

Aquí en tens una de bona: 
qui és que d'homo torna atlot 
i puja i creix a poc a poc 
fins que arriba a fer-se dona? 

ullastre28 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta 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 

Un arbre hi ha a Catalunya  
que no fa gra i fa fulla. 

vímet Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un arbre hi ha a Catalunya  vímet - jonc  Enigmística popular  Serra i Boldú,  1922 Minerva Políglota Barcelona 

                                         
28 L'ullastre, o olivera borda, és usat per a empeltar les altres oliveres; per això d'home (l'ullastre ja fet), torna atlot, o siga infant, quan és empeltat del nou arbre, i 
puja i es fa gran i acaba per fer-se dona, puix que en la seva forma originària duu un nom masculí, i el porta femení quan esdevé l'arbre fet després de l'empelt. 
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que no fa gra i fa fulla,  
un arbre hi ha a l'Empordà  
que no fa fulla i fa gra. 

(el de la fulla 
és el  

vímet i el del 
gra és  

el jonc) 

Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Valeri Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Ni som Déu ni ho vull ésser, 
ni la Verge és mu mare, 
i puc arribar a ésser 
fill de l'Etern Pare. 

xeixa29 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

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 

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 

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 

 

                                         
29 El tipus de blat anomenat xeixa és considerat com el de millor qualitat, i se'n fa la sagrada forma. 


