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

a l'ombra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Barcelona   

Pelut de fora, pelat de dins,  
a l'hivern cerca'm, mai a l'estiu.  
Jo tinc dos braços, mes mans no tinc,  
i de les dames sóc ver amic. 

abric de pell Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Si sóc suc em beuen, 
si sóc roba em porten, 
si sóc ball em ballen, 
si sóc dona em volen. 

americana1 Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sóc líquid i amb gust em beuen,  
sóc roba i amb goig em porten;  
si vaig al ball tots em ballen;  
si sóc dona tots em volen. 

americana Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc un líquid per a beure;  
roba sóc i abrigo l'home,  
i si dos lletres vols treure  
sóc nació de molta força. 

americana Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

El gust i el disgust, 
el gust de les dones 
dintre un forat rodó 
ficar-hi carn sense coure. 

anell2 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Per a dar gust a les dones 
jo sóc feta expressament, 
i tots els nuvis la fiquen 
el dia del casament. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

                                         
1 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
2 Les dues són múltiples, i es dóna també com a solució el didal. 
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Per complaure el matrimoni 
jo sóc feta expressament 
i tots els nuvis la posen 
a la seva núvia 
el dia del casament. 

anell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quan la fico i quan la trec 
ella em fa la zigo-zigo, 
quan la fico i quan la trec 
ella em fa la zigo-zec. 

anell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quan la fico i quan la trec  
ella em fa zigo-zigo,  
quan la fico i quan la trec  
ella em fa zigo-zec. 

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

Salvatella Barcelona 

Quan me'l fico i quan me'l trec  
ell me fa lo zigo-zigo...  
Quan me'l fico i quan me'l trec  
ell me fa lo zigo-zec. 

anell El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc rodó i tinc un forat 
i puc fer el matrimoni 
feliç o desgraciat. 

anell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

- Déu vos guard, senyor Mateu, 
si açó que teniu fos meu 
i m'ho pengés als forats 
guanyaria jo obres bones. 

arracades Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Els homes ho fan, 
per les dones és; 
en entrar fan mal, 
en eixir no res. 

arracades Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Els homes ho fan;  
per les dones és,  
quatre entren fan mal,  
quan surten, no res. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Els homes les fan;  
per les dones és;  

arracades El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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quatre entren, fan mal;  
quan surten, no res. 
És ben dit i mal comprès: 
la senyora núvia tot ho ha pres; 
en ficar-l'hi ha fet ai!, 
i en treure-l'hi no ha dit res. 

arracades Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Es hòmens ho fan, 
per ses dones és,  
per entrar fa mal,  
per sortir no és res. 

arracades 
(racades) 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Molt semblant a una cassola, 
li veus ales i no vola. 

barret Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Molt semblant a una cassola, 
té ales però no vola.  

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Molt semblant a una cassola,  
té ales però no vola. 

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

Salvatella Barcelona 

Molt semblant a una cassola; 
té ales però no vola. 

barret Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Som nou, som vell, 
som alt, som baix, 
som brut, som net, 
lluent o enfondrat. 

barret Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc pèl i no sóc cap bèstia, 
tinc ales i no sóc ocell. 

barret Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc pèl i no sóc cap bèstia,  
tinc ales sense ser ocell,  
em cerquen homes i dones  
i es dóna llustre el qui em té. 

barret El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

És parent de l'orinal,  
però ell pica molt més alt. 

barret de copa Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Em diuen barra, 
i no sóc bastó, 

barretina Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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sóc tina 
i no guardo vi. 
Em saps dir què és una cosa 
que no es barra i que no és tina, 
i en canvi un se la posa 
i té barra i té tina. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Una cosa que no és barra 
i no és tina, 
i té barra i té tina. 

barretina Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa que no és barra  
i no és tina 
i té barra i té tina. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Sense ser tintorer  
faig blaus si això és menester:  
de l'agutzil sóc company,  
i del vell que té algun any. 

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

Salvatella Barcelona 

És rodona com un plat;  
de gairell se l'han posat; 
i és símbol d'elegància 
en temps de democràcia. 

boina Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

El meu nom és un cognom  
i sóc bo i sempre vaig net; 
sóc amic de capellans  
i de qui defensa dret. 

bonet Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Em pesa perquè no em pesa,  
si em pesés no em pesaria;  
i ara que no em pesa gens  
tinc pesar de cada dia. 

bossa El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Em pesa perquè no em pesa, 
si em pesés no em pesaria, 
i ara perquè no em pesa 
tinc pesar de cada dia 

bosssa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De dia, trota que trota bota Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i Eliseu Climent, València 
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i, de nit, obre la bocota. Quatre) editor 

Endevina, endevineta, 
què té el rei a la bragueta? 

botó Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc de foc, sóc de cristall,  
sóc d'argent i també d'or;  
vaig amb el pobre i el ric  
i tinc ulls com els de poll. 

botó Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc petit i tot rodó;  
fujo per escotilló;  
mes, no em veuràs anar a l'hora  
fins que torno a sortir a fora. 

botó El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc rodó i petitet, 
em gasta l'home i la dona, 
i abans de posar-se al llit 
em sotreguen una estona. 

botó Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Treu el cap per un forat,  
i en família és immensa;  
no té braços ni té cames,  
mes té ulls, però no hi veuen. 

botó El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Endevina endevinalleta,  
què té l'home en la bragueta? 

botons Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Al costat 
tinc un forat, 
cinc que es mouen 
s'hi han ficat. 

butxaca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Al costat  
tinc un forat,  
cinc que es mouen  
s'hi han ficat. 

butxaca El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Al costat  
tinc un forat;  
cinc que es mouen  
s'hi han ficat. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 
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Al costat tinc un forat, 
un pam de carn s'hi és ficat. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Baix de sa cintura  
tenc un cascavell,  
i es braç és sa mida  
per arribar a ell. 

butxaca Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Baix de sa cintura  
tenc una obertura,  
que abaixant es braç  
sa mà s'hi atura. 

butxaca Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Prop de la cuixa 
hi tinc un forat, 
hi fico un pam d'allò llarg 
i en surten cinc pelleringues. 

butxaca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc un forat  
i un pam de carn  
dins posat. 

butxaca Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un pam que en tinc, 
un pam que en vull 
i un pam que me'n penja 
a la vora del cul. 

butxaca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Vora del cul hi ha una obertura 
que n’entra i en surt 
un bocí de carn crua. 

butxaca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan 1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Rodó com una poma 
i llarg com una soga. 

cabdell (de fil) no Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Pelut per fora,  
pelut per dins. 
Alça la cama  
i ja està dins. 

calça Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Pelut per fora,  
pelut per dins. 
Alça la cama  

calça Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 



Base de dades. Vestuari. Núria Vilà 7 

i posa-la dins. 

Sóc de banya, mes no sóc banya  
i una banya semblo jo;  
entrar i sortir és la meva feina,  
per fer entrar el senyor. 

calçador de  
banya 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No té braços ni té peus  
però té les dues cames,  
i no es pot presentar enlloc  
si l'home no l'acompanya. 

calces Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No té braços, no té peus, 
però té les dues cames, 
i no es pot presentar enlloc 
si l'home no l'acompanya. 

calces Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc olla i no som cuiner, 
tenc cames i no sé caminar, 
davant mi s'ha d'inclinar 
tant el rei com un roter. 

calces Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos germanets  
ben igualets;  
quan són vellets,  
obrin els ullets. 

calcetins Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Dos germans  
que es fan vellets,  
obrint els ullets. 

calcetins Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Dos germans  
que, quan es fan vellets,  
obrint els ullets. 

calcetins Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Pelut per fora,  
pelat per dins,  
aixeca sa cama   
i tira-t'hi dins. 

calçons Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Baix el melic  
tinc un penjoll.  

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 
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Si me l'estire,  
m'arriba al genoll. 
Sota el melic  
tinc un penjoll.  
Si me l'estire,  
m'arriba al genoll. 

calçotets Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què és això: 
una cosa que té cos 
i no té ni peus ni mans, 
i no té ni cap ni coll. 

camisa3 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc de cotó, i de seda,  
sóc de llana i sóc de fil,  
vaig amb dones, vaig amb homes,  
vaig en cotxe i en carril.  

camisa Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Té braços, coll i punys,  
i no té mans, cap ni ulls. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Té coll i no té cap.  
Té braços i no té mans. 

camisa Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Té coll, però no té cap, 
no té cames ni té peus, 
té braços i no té mans 
i s'asseu quan tu t'asseus. 

camisa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc braços i no sóc persona, 
tinc coll i no cap ni ulls; 
no tinc mans, i si volia 
et puc donar un cop de puny. 

camisa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc braços i no sóc persona,  
tinc coll, més no cap ni ulls;  
no tinc mans, i si volia,  
et puc donar un cop de puny.   

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

                                         
3 Es refereix a la camisa de dona. 
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Tinc braços sens ser persona,  
tinc coll, més no cap ni ulls;  
no tinc mans i, si volia,  
et puc donar un cop de puny. 

camisa El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una cosa que té coll 
i no té cap, 
té braços 
i no té mans. 

camisa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa que té coll 
i no té cap, 
té cos i no té peus ni mans. 

camisa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa que té coll 
i no té cap, 
té cos i no té peus ni mans.   

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Una cosa que té coll i no té cap,  
té braços i no té mans. 

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

Salvatella Barcelona 

Dalt es puig està en Caldera  
i té cames de llebrera,  
té coll i no té cap,  
i és molt ase es que no ho sap. 

camisa 
(camia) 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Una cosa que té cos 
i no té cames,  
i té coll i no té cap,   
i és molt ase es que no ho sap. 

camisa 
(camia) 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Té coll però no té cap, 
no té cames i té peus, 
té braços i no té mans 
i s’asseu quan tu t’asseus.  

camisa d'home Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc braços sens ser persona, 
però tinc coll, mes no cap ull;  
no tinc mans i, si volia 
et donaria un cop de puny. 

camisa d'home Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una cosa que té cos, camisa de la El llibre de les    1921 Biblioteca Salvador Bonavia,  Barcelona 
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i no té ni peus ni mans, 
i no té ni cap ni coll. 

dona endevinalles Bonavia llibreter 

A l'hivern hi ha homes  
que en solen portar,  
però en tot temps molts altres  
la fan aguantar. 

capa Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Gran com una cassola,   
té ales i no vola. 

capell Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tinc copa i no és per a beure,  
tinc ales i no és per a volar. 

capell Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una copa redona i negra.  
Boca cap amunt està buida,  
boca cap avall està plena. 

capell Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Puc ser negra o de color; 
a qui amago desconec, 
i si em retalleu els ulls 
encara molt més m'hi veig. 

carota Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

La porto all mig 
i ben penjada, 
quasi bé mai 
està arronsada. 
La meva dona 
sempre que la veu 
diu que n'és cosa 
de molt preu. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tinc cor i no sóc persona,  
porto bata i no sóc dona, 
i l'home, per ser elegant, 
m'ha de portar al seu davant. 

corbata Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

De dia fa escaleta, 
de nit fa pandereta. 

cordó de la 
cotilla 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

De dia fa escaleta, 
de nit fa pandereta. 

cordó de la 
cotilla 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Té ulls i no s'hi veu.  
Té ales i no vola.  
I agafa les xiques  
en camisola. 

corset Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Ací estic perquè m'ho facis, 
a mi primer que a ningú; 
apreta tan fort com puguis 
que no diré res a ningú. 

cotilla Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té ulls i no hi veu,  
té ales i no vola, 
i cerca les nines  
en camisola. 

cotilla Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Té ulls, però no hi veu pas;  
té ales, però no vola; 
i a les dones sempre busca  
quan estan en camisola. 

cotilla El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Sóc serpeta, 
corro lleugereta, 
tancant la jaqueta, 
també la bragueta. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

No sóc baldufa ni sabre 
i tu em veus que acabo amb punta,  
no sóc dona i duc faldilles,  
sóc negre i no sóc de Cuba. 

cucurulla El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

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

cucurulla Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

D'on gasta el rei les sabates? de la sola Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 
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En què li sembla una campana a 
unes calces? 

en no-res Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell, 
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Em crio i treuen del bosc  
i passo del bosc a casa,  
quan després me'n torno al bosc  
al cos duc carn cristiana. 

esclops Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà, 
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Es cria al bosc,  
i del bosc passa a la casa;  
quan després se'n torna al bosc  
al cos du la carn cristiana. 

esclops El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Es fa al bosc, 
va a casa, 
torna al bosc 
i porta carn cristiana al cos. 

esclops Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Neix al bosc 
i porta carn cristiana al cos. 

esclops Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Neix al bosc, 
creix al bosc 
i quan plou 
se li tapa la boca. 

esclops Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Neix al bosc, 
es fa a casa, 
se'n va al camp, 
se'n va negre i torna blanc. 

esclops4 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Neixen al bosc, 
creixen al bosc, 
porten nanses 
i fan cloc-cloc. 

esclops Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Neixen al bosc, 
creixen al bosc, 
porten nanses 
i fan cloc-cloc. 

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

Salvatella Barcelona 

                                         
4 Al·ludeix a quan tornen blancs de neu. 
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Quan es jove és femella,  
quan és vei és mascle. 

espardenya / 
estribanco 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

De dia, nugades,  
corren per les muntanyes,  
de nit, solteres,  
s'estan quietes. 

espardenyes Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Som dues germanes  
del tot ben iguals  
que ens venen al poble  
per molts poquets rals.  
La gent de pessetes  
no hi vol saber res,  
perquè preferides  
som més dels obrers.  
El que ens porta ens lliga  
sense compassió, 
 i l'anar per terra  
és nostra missió. 

espardenyes Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Sóc fill de la violència,  
i a molts els faig enfadar;  
més, de cop, s'avergonyeixen  
i m'amoixen amb la mà. 

estrep a les 
calces 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Tant me fa anar amb un pagès,  
com anar amb un General;  
lo que és, que cuido les formes  
segons amb qui haig d'alternar. 

faixa El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Un marit i muller, 
que de dia viuen junts, 
i de nit viuen separats. 

gafet i gafeta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una nina i un galant 
jugaven a treure i ficar, 
i el galant, que és molt valent, 
a la nina va ficar. 

gafet i gafeta Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

La senyora se'n va a la plaça guant Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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a veure si troba algú que l'hi faça; 
ja en troba un petit marxant 
que n'hi fica dos, ja n'hi fica tres, 
ja n'hi fica quatre, ja n'hi fica cinc, 
no me'n fiqueu més que prou ne 
tinc. 

Cançoner Perenne 

N'hi fica una, 
n'hi fica dos, 
n'hi fica tres, 
la senyora no diu res. 
N'hi fica quatre, 
n'hi fica cinc; 
la senyora diu: "Prou, 
que ja prou n'hi tinc". 

guant Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

On n'hi ha cinc,  
en fique cinc  
i en trac cinc  
i en queden cinc. 

guant 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Pelut per fora,  
pelut per dins;  
fica la mà  
i voràs que calent estic. 

guant 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què és el que el primer dia 
per entrar vol gran ajuda 
i a les dues o tres vegades 
ja entren de correguda? 

guant Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una senyora se'n va al mercat: 
"Posi-me'n un, posi-me'n dos, 
posi-me'n tres, posi-me'n quatre, 
posi-me'n cinc; no me'n posi més, 
que prou ne tinc". 

guant Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una senyora va al mercat:  
"Posi-me'n un, posi-me'n dos,  
posi-me'n tres, posi-me'n quatre,  

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

Salvatella Barcelona 
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posi-me'n cinc; no me'n posi més,  
que prou en tinc". 
Una senyora va al mercat.  
Pose-me'n un,  
pose-me'n dos,  
pose-me'n tres,  
pose-me'n quatre,  
pose-me'n cinc.  
No me'n pose més  
que prou en tinc. 

guant 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Dos n'has de comprar,  
deu n'hi has de posar  
mes, de cinc en cinc  
els hi has de ficar. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Jo porto cinc camarades  
dintre meu empresonats,  
i tot i sent ben tancats  
donarien plantofades. 

guants El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Me'n posen un,  
me'n posen dos,  
me'n posen tres  
i no dic res. 
Me'n posen quatre,  
me'n posen cinc  
i dic llavors:  
ja prou en tinc. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

N'hi fica una, n'hi fica dues, 
n'hi fica tres, la senyoreta no diu 
res.  
N'hi fica quatre, n'hi fica cinc,  
la senyoreta diu: -Prou en tinc. 

guants El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Porto cinc habitacions,  
per cada una un llogater,  
i a l'hivern, quan fred sol fer,  

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 
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tots hi estan ben calentons. 

Una senyora va al mercat: 
"Posi-me'n un, posi-me'n dos,  
posi-me'n tres, posi-me'n quatre,  
posi-me'n cinc; no me'n posi més  
que prou en tinc". 

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

Salvatella Barcelona 

La senyora s'està a la plaça, 
no troba ningú que li faça; 
i li'n dóna un pam. 

manegot Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quines mitges són que per fora les 
sabates sempre van pel món? 

mitges soles Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Hi sóc tota i no hi sóc tota,  
car només sóc la meitat.  
Sóc de fil cotó o seda. 
Que no ho endevinaràs? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Hi sóc tota i no hi sóc tota,  
estic partida en meitat  
i si no vaig amb parella  
és que l'amo és esguerrat. 

mitja Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Hi sóc tota i no hi sóc tota,  
estic partida en meitat  
i si no vaig amb parella  
és que l'amo és esguerrat. 

mitja El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Ma vida en un punt comença  
i en un punt acabarà.  
I aquell que el nom em coneixi  
sols en dirà la meitat. 

mitja El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Mon principi està en un punt, 
es mei fi en un punt està, 
si vols saber el que sóc 
has de saber cavil·lar. 

mitja Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quan es buida és mitja, 
quan es plena és plena i mitja 

mitja Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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i quan és mitja és mitja. 

Tinc punts i no estic escrita,  
surto molt i mai vaig sola,  
puix porto una companyia  
que a mon costat també es posa.  
Em lliguem perquè no caigui,  
sóc blanca, com carn, i rosa;  
i sent del tot acabada  
em diuen que no hi sóc tota. 

mitja Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Vaig venir al món per un punt,  
per un punt sóc acabat.  
Si endevines el meu nom  
sols em diràs la meitat. 

mitja Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Vaig venir al món per un punt,  
un punt sol em va acabar,  
si endevines el meu nom  
sols en diràs la meitat. 

mitja Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Hi sóc tota i no hi sóc tota,  
estic partida en mitat;   
si no vaig amb ma germana  
és que l'amo és esguerrat. 

mitja (de 
llana) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Peluda per fora, 
peluda per dins, 
alça la cama 
i fica-te'l dins. 

mitja (de 
llana) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Pelut per fora, 
pelut per dins; 
per fora ho fiquen 
i ho treuen per dins. 

mitja (de 
llana) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Peluda de fora, 
peluda de dins, 
alça la cama 
i fica-la dins. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Pelut per fora,  mitjons Una capseta blanca  Correig, M., Cugat,  1986 Guix, 7 Graó Barcelona 
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pelut per dins,  
alça la cama  
i fica-te'ls dins. 

que s'obre i no es 
tanca 

L. i Rius, M. D. 

No sé si ho endevinaràs. Quina cosa 
és aquella on tots fiquem el nas? 

mocador Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Els hòmens ho fan.  
Per a les dones és.  
En entrar fa mal  
i, en eixir, no-res. 

orellal 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una cosa que,  
en entrar, fa mal  
i, en eixir, fa bé. 

orellal 
Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Vulgues o no vulgues,  
te l'he de ficar.  
I, per ser la primera volta,  
hauràs de sagnar. 

orellal 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

No té peus ni braços 
però té dues cames; 
no pot anar enlloc 
si l'home no l'acompanya. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Té cames i no camina,  
i, per poder caminar,  
necessita tan sols cames…  
Ves si ho pots endevinar. 

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

Salvatella Barcelona 

Quan entro a ca meua 
li plant es capell, 
quan surto defora 
se queda sense ell. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

A veure si ho endevina:  
Per què el senyor du barret,  
i porta gorra el vellet  
i el pagès du barretina? 

per a tapar-se 
el cap 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

A veure qui ho endevina, per tarpar-se Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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per què el senyor duu barret, 
i porta gorra el vailet 
i el pagès duu barretina. 

el cap Cançoner Perenne 

Abans que carn fusta menjava, per 
fi un dia vaig caure malalt i estant 
malalt sempre jo reia fins que em 
curaren a l'hospital. 

sabata Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà, 
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

De dia està encarnada  
i de nits boca badada. 

sabata Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

De dia fa trip-trap 
i de nit obre la boca a l'amo. 

sabata Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De dia, carnota  
i, de nit, obrí la bocota. 

sabata Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Dues germanes ben iguals 
quan són velles obren la bocassa. 

sabata Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dues germanetes  
molt igualadetes,  
quan són velletes  
obren les boquetes. 

sabata Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dues germanetes  
són molt igualetes,  
i quan són velletes,  
obren les boquetes. 

sabata Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà, 
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Endevina, endevineta, 
una cosa coseta 
que és estat carn i no ho és 
i bada la boca perquè n'hi donin més. 

sabata Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Plora de jove i riu de vella,  
no és casada i té parella. 

sabata Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Plora, de jove,  
i riu, de vella;  
no és casada  
i té parella. 

sabata El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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Som dues germanes,  
fem igual treball  
i som les esposes  
del senyor raspall. 

sabata Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tot el dia camina 
i de nit obre la boca a l'amo. 

sabata Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tot el dia van per casa  
i de nit obren la bocassa. 

sabata Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tota la vida 
junts caminem 
i no ens trobem 
ni ens veiem. 

sabata Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa 
com una cosa, 
ve de carn, 
carn la porta 
i porta carn. 

sabata Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dues germanetes  
molt igualadetes,  
quan són velletes  
obren les boquetes. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Som dues germanes,  
igual de bufones;  
anem sempre juntes  
cap allà on ens porten;  
tothom ens raspalla  
i bon tracte ens donen,  
i el pes portem sempre  
de tots els qui ens compren. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Som dues germanes;  
fem igual treball  
i som les esposes  
del senyor raspall. 

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

Salvatella Barcelona 

Tot el dia van per casa, sabates El llibre de les    1921 Biblioteca Salvador Bonavia,  Barcelona 
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i de nit sota son amo  
sempre li obren la bocassa. 

endevinalles Bonavia llibreter 

Una cosa que té pell i no té os  
i la porta l'home al cos. 

sarró Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Viu va, 
i mort porta pa. 

sarró Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Catxic-catxec, 
allò de les dones, 
vermell del mig, 
pelut de les vores. 

soc Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Te la dic i no m'entens,  
te la diré i no m'entendràs,  
i per més que te la digui  
no crec que em comprenguis pas. 

tela El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Te la dic,  
te la diré 
i te la repetiré, 
i tu no sabràs el que és. 

tela5 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos bessons ben agafats  
van a cavall tots plegats  
i qui més prop d'ells està  
mai de vista no els perdrà. 

ulleres Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà, 
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Dos vidrieres bessones  
que guarden l'aparador;  
de fora, res es veu dintre;  
de dintre a fora, es veu tot. 

ulleres El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Alt i ben plantat,  
rodó com un plat,  
negre com carbó; 
si no ho has encertat  
seràs un liró. 

xistera Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà, 
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

                                         
5 Calembur fet amb el pronom te i l'article la. 
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