
Base de dades. Cos. Núria Vilà 1 

El cos 
Una cada dia (anar a missa), 
cada dia tres (àpats), 
set cada nit (hores de dormir) 
i una cada mes (confessió) 

anar a missa, 
àpats, hores 
de dormir, 
confessió 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Per què el pet és el qui  
manco punteria té? 

apunta cap  
avall i pega  

al nas 

Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

As portal de Santa Tecla 
hi corre i balla una nespla, 
tanca i obri sense clau. 
Fadrinets, endevinau. 

boca1 Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

En un corral de mules pardes 
entra la roja i els toca les anques. 

boca Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

És un forat vermellós, 
n'hi ha de grans i petits, 
n'hi ha de lletjos i bonics 
i altres peluts del voltant 
sempre soler estar 
qui més qui menys humit. 

boca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Trenta-dos cadiretes blanques 
en un vell menjador 
i una auela parlanxina 
que la xafen sense por. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Trenta-dos cadiretes blanques  
en un vell menjador  
i una vella xafardera  
que la xafen sense por. 

boca Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Trenta-dues cadires blanques boca Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i Eliseu Climent, València 

                                         
1 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
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en un vell menjador, 
i una vella xerraire 
que els raspalla la pols. 

Quatre) editor 

Un camp de rabassetes; 
ni estan verdes ni estan sequetes. 

boca Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un convent ple de monges boges 
la priora va de roig 
i les novícies de blanc. 

boca Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un corralet de llenya molt sequeta 
i que no pot cremar. 

boca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un forn ple de ceps; 
ni estan verds ni secs. 

boca Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un jardí de flors blanques  
amb un jardiner encarnat;  
mai no hi plou i mai no hi neva  
però sempre està mullat.   

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Un jardí ple de flors blanques 
amb un jardiner encarnat; 
mai hi plou i mai hi neva, 
però sempre està mullat. 

boca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un jardí ple de flors blanques  
amb un jardiner encarnat;  
mai hi plou i mai hi neva  
però sempre està mullat.  

boca Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una capelleta 
plena de genteta 
i un capellà enmig 
que predica sempre. 

boca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una capelleta   
plena de genteta   
i un capellà al mig  
que predica sempre. 

boca El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una capelleta (la boca) 
tota plena de genteta (les dents) 

boca Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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i el capellà al mig (la llengua). 
Un convent de monges blanques 
(les dents), 
dintre hi ha un frare vermell (la 
llengua) 
que els hi repica les anques. 

boca  Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un convent de monges blanques 
i la mare abadessa al mig. 

boca (dents, 
llengua) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Al pou de casa meva   
penja una cosa que, 
estirada, no arriba;  
doblada, sobre. 

boca / braç Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Un pouet redó redó,  
amb sa corda arrufada hi basta 
i allargada no. 

boca / braç Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Un jardí ple de flors blanques  
amb un jardiner encarnat;  
mai no hi plou i mai no hi neva  
però sempre està mullat. 

boca / dents / 
llengua 

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

Salvatella Barcelona 

A's portal de Santa Tecla  
hi corre i balla una nespla,  
tanca i obri sense clau.  
Fadrinets endevinau. 

boca / llengo Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Un convent de monges blanques, 
la mare abadessa al mig 
 i una porta que obre i tanca. 

boca, les 
dents i la 
llengua 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Al pou de casa meva 
penja una cosa, 
que estirada no arriba, 
doblada en sobra. 

braç2 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ni es veu ni es sent,  
però es deixa sentir. 

bufa Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

                                         
2 Al·ludeix aquesta endevinalla el braç volent tocar la boca. 
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Rodó com un plat 
i quan cau a terra fa xap. 

buina Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tu en portes, te'l toques,  
te'l saps arreglar,  
però encara que ho vulguis  
no els podràs comptar. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Tu en portes, te'l toques.  
Te'l saps arreglar,  
però, encara que ho vulgues,  
no els podràs comptar.   

cabells Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tu en portes, te'ls toques,  
te'ls saps arranjar  
però encar que vulguis  
no els podràs comptar. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Cent i una lletra 
mil i una vocal 
a tots ens fa falta  
per a caminar. 

cama3 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

A dalt del pi 
n'hi ha un molí, 
al dalt del molí 
hi ha dues fonts, 
després de les fonts 
hi ha dos miralls 
i una placeta 
que hi corren tots els cavalls. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

A Roma hi ha un palau encantat 
on al mig hi ha una font (el nas), 
damunt de la font dos miralls (els 
ulls), 
damunt dels miralls una plaça (la 
testa), 
damunt de la plaça un bosc de 

cap Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
3 Juga amb el valor de les consonants C (cent) i M (mil) en la numeració romana. 
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pins (els cabells). 
A Roma hi ha un palau encantat  
on hi ha al mig una font, 
damunt de la font dos miralls, 
damunt dels miralls una plaça, 
damunt de la plaça un bosc de 
pins. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Dalt d'un pi hi ha un molí, 
hi ha un canyar hi ixen els bous a 
pasturar. 

cap Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dalt del pi (el tronc humà) 
n'hi ha un molí (la boca), 
dalt del molí 
hi ha dues fonts (els forats de 
nas), 
dalt de les fonts 
hi ha dos miralls (els ulls), 
dalt dels miralls 
hi ha una placeta (el front) 
que hi corren tots els cavalls 
(paràsits). 

cap Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un camp sembrat (la testa), 
sota del camp  
una plaça (el front), 
sota la plaça  
dos mirallets (els ulls), 
sota els mirallets  
dues fonts (els forats del nas), 
i sota de les fonts 
un convent de monges blanques 
(boca i dents) 
i un frare xerraire (la llengua). 

cap Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un convent de monges blanques 
(les dents), 
al mig un frare vermell (la 

cap Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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llengua), 
més amunt dues fonts (els forats 
del nas), 
més amunt dos mirallets (els ulls), 
més amunt hi ha una plaça (el 
cap) 
on es passegen els senyors 
cavallers (els polls). 
Un corral ple de monges boges;  
la priora va de roig.  
Més amunt dos foradets,  
més amunt dos espillets,  
més amunt una torreta  
on es passegen els senyorets. 

cap Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un forn (la boca), 
dos fumerals (els forats del nas), 
damunt els fumerals dos nius (les 
òrbites), 
dintre cada niu un ou (l'ull), 
dalt de tot hi ha un terrat (la 
testa), 
amb senyorets i senyoretes que 
s’hi passegen (els polls). 

cap Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un forn, 
dos fumerals, 
damunt dels fumerals dos nius, 
dintre cada niu un ou, 
dalt de tot hi ha un terrat, 
amb senyorets i senyoretes que 
s'hi passegen. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Un palau amb una font;  
damunt la font, dos miralls;  
damunt els miralls, la plaça   
per on pastura el bestiar.  

cap El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Un palau amb una font;  cap Cinc-centes Castellví Cerdà,  1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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damunt la font, dos miralls;  
damunt els miralls, un bosc   
on pastura el bestiar. 

endevinalles Joan 

Un palau amb una font;  
damunt la font, dos miralls;  
damunt els miralls, una plaça  
on pasturen els polls. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Un parc onat 
que els cavallers 
s'hi han passejat. 

cap Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un prat nuat 
que els cavallers s’hi passegen (els 
polls). 

cap Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Hi ha qui en té un pam, 
qui no en té tant; 
hi ha qui el té negre, 
hi ha qui el té blanc. 

cara Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui ho té negre, 
qui ho té blanc, 
qui en té un pam, 
qui ni en té tant. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Un convent de blanques monges,  
amb dos frares que les tanquen,  
dos miralls que les contemplen  
i dos degotalls que ragen. 

cara El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Un convent de monges blanques 
(les dents), 
dos frares que les tanquen (els 
llavis), 
dos miralls que les miren (els ulls), 
i dos degotalls que ragen (el nas). 

cara Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Qui és aquell que per son ser  
no fóra tal si es veiés; 
que al veure's, mal no volgués, 

cec Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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deixaria al punt d'ésser 
el que abans de veure's és? 
Dins d'una capsa ben tancat  
faig ballar la humanitat,  
però si em toquen he acabat. 

cervell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dins d'una closca ben tancat  
faig ballar la humanitat;  
però, si em toques, so acabat. 

cervell El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Dins una capsa, ben tancat, 
faig ballar la humanitat. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

El qui no en té és mala gent. 
El qui el té bo és un sant. 
Mai es veu. Tothom el sent. 
Qui fa versos n fa esment, 
i gràcies a ell anem tirant. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

A dalt del pi n'hi ha un molí,  
a dalt del molí hi ha dues fonts;  
després de les fonts hi ha dos 
miralls,  
i una placeta que hi corren tots els 
cavalls. 

cos de l'home, 
el nas, els ulls 

i el cap 

Enigmística popular. 
Endevinalles i altres 
jocs d'esperit 

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

Políglota Barcelona 

D'un home em varen treure  
per fer una cosa bona.  
Em compren a la tenda  
i en té tota persona. 

costella Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

M'estiren, em banyen, 
em fermen pel cos, 
em posen dins forques 
per al meu conhort. 

cua (del 
pentinat 
femaní) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No és caixa ni taüt  
ni morter d'apotecari,  
és redó com un almud  
i tanca com un armari. 

cul Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Qui és el primer que es va cagar a cul Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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mar? Cançoner Perenne 
Tinc una flor 
que tot l'any fa olor. 

cul Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc una flor  
que tot l'any fa olor. 

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

Salvatella Barcelona 

Un bolsillo rodó 
que s'obre i es tanca sense cordó. 

cul Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

A la muntanya vaig anar, 
claví l'estaca   
i m'enduguí el forat. 

defecació Les nostres endevinalles Martí Adell, 
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil València Barcelona 

Entre dos parets blanques  
hi ha un home en camisa 
que movent-se, movent-se,  
se li veu la llonganissa. 

defecació Les nostres endevinalles Martí Adell, 
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil València Barcelona 

Entre penya i penya 
ix una auela estirant-se la grenya. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Entre penya i penya, 
un frare s'espenya. 

defecació Les nostres endevinalles Martí Adell, 
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil València Barcelona 

Entre penya i penya,   
ix una vella  
estirant-se la grenya. 

defecació Les nostres endevinalles Martí Adell, 
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil València Barcelona 

Olla de test,  
tapadora de carn.  
Quan està tapada, 
les tallades hi van. 

defecació  
(al bací) 

Les nostres endevinalles Martí Adell, 
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil València Eivissa 

Ni sóc verdes 
ni són seques 
i són bones 
per menjar. 

dents Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quan un neix no en té.  
Neix i torna a morir,  
per a's mateix lloc  
tornar-n'hi a sortir. 

dents Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 
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Què és això?  
Un morralet de rabassetes  
que no són verdes ni són seques. 

dents Enigmística popular. 
Endevinalles i altres 
jocs d'esperit 

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

Políglota Barcelona 

Trenta cavalls en una muntanya 
roja;  
mai no estan quiets  
i els tens a la boca. 

dents Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un corral de rabassetes  
que ni són verdes ni seques. 

dents Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una barrequeta 
plena de soquetes, 
que no són verdes ni seques 
ni bones per cremar. 

dents Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un convent de monges blanques  
i un fraregot vermei  
que els va pigant per ses anques. 

dents / llengua Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Ells i elles barrejats  
estan a dintre tancats,  
el que hi arriba a entrar  
el fan anar d'aquí enllà  
i a mossegades l'acaben de 
destrossar. 

dents i els  
queixals 

Una capseta blanca  
que s'obre i no es tanca 

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Un tancó de rabassetes  
que no són verdes ni són seques. 

dents i 
queixals 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Quines són les dents que més 
tarden a eixir? 

dents 
postisses 

Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Deu arbres arrenglerats 
i de roques coronats. 

dits Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Deu arbrets arrenglerats  
i de roques coronats. 

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

Salvatella Barcelona 

Què és el que es té a la mà  
quan es menja bacallà? 

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

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

1986 Guix, 7 Barcelona   
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Un de llarguet, 
dos més baixets, 
un de menut i flac 
i un altre de més gruixut. 

dits Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un de llarguet,  
dos de més baixets,  
un de menut i flaci  
un altre de més gruixut. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Un llarguet,  
dos més baixets,  
un més xicotet  
i l'altre més grosset. 

dits Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una pregunta vull fer,  
veiam qui em contestarà:  
A les mans què és el que es té  
quan es menja bacallà? 

dits Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una pregunta vull fer.  
A vore qui em contestarà.  
A les mans que és el que hi ha,  
quan es menja un tros de pa? 

dits Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Cinc són els bous que menen la 
rella;  
el camp és blanc la llavor és 
negra. 

dits, la ploma,  
el paper i la 

tinta 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Qui hi veu més, un borni o un que 
no ho sigui? 

el borni, 
perquè el hi 

veu tant amb 
un ull com 
l'altre amb 

dos4 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En què li sembla un mort a un 
camí arruixat? 

en que cap 
dels dos no té 

Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

                                         
4 També es diu: perquè ell veu dos ulls als altres, mentre que els altres només n'hi veuen un a ell. 
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pols  
En què s'assemblen els ulls a una 
costura? 

en que hi ha 
nines 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En què s'assemblen un camí ruixat 
amb un mort? 

en que ni l'un 
ni l'altre no 
tenen pols 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En què s'assembla un carrer 
arruixat a un mort? 

en que no té 
pols 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

    

Quan neix, és gros,  
i quan mor, és petit. 

esmaluc Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Neix cantant 
i mor sense ossos. 

esternut Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Naix cantant  
i mor a l'instant. 

estornut Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Neix cantant  
i mor sense ossos a l'instant. 

estornut Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Neix cantant  
i mort sens ossos a l'instant. 

estornut El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Qui és aquella que no està 
contenta fins que la maten? 

fam Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sóc femella, i el meu fort  
és seguir a qui fuig de mi;  
i aquell qui em vol resistir  
cau en la pena de mort. 

fam Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una cosa cosa 
que es posa calent 
i homes i dones 
fa anar al llit corrents. 

febre Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Don Galindoi al bosc se'n va 
a clavar-ne una estaqueta (fer les 

fer ses feines Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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seves feines); 
l'estaqueta, la va deixar (els 
excrements), 
i el forat de l'estanqueta se'n va 
emportar (pel cul). 

Ho fa el rei, 
ho fa el papa 
i de fer-ho 
ningú s'escapa. 

fer ses feines5 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

L'amo se'n va al prat; 
hi deixa el tap i se'n duu el forat. 

fer ses feines Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un senyor passa per un prat, 
planta l'estaca i se'n duu el forat. 

fer ses feines Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Les dones en tenen  
però els homes no,  
i hi fan servir elles  
com a penjador. 

forat de les  
orelles 

Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

És un riu que té badats,  
cabal molt fondo  
i, per la vora, brossa. 

forat del cul Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una flor de bon color  
que tot l'any fa olor. 

forat del cul Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Endevina endevinalla:  
quin és el cuc que pica a la panxa? 

gana Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Endevina, endevinalla,  
quin és el cuc que pica la panxa? 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Qui és aquella que no està 
contenta fins que la mate? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Al matí camina amb quatre cames, 
al migdia amb dues i al vespre 

home6 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
5 Es diu també de tota altra necessitat fisiològica: dormir, escopir, menjar... La solució que donem és la més popular i la més corrent. 
6 Quan és infant (al matí) camina de quatre grapes per terra; al migdia (la joventut) camina normalment amb dues cames, i al vespre (a la vellesa) va amb un bastó, o 
sia, metafòricament, amb tres cames. 
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amb tres. 
Quin és l'animal que primer  
camina a quatre cames,  
després amb dos  
i, finalment, amb tres? 

home Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Un meló amb set forats  
amb una canya aferrat,  
una caixa i quatre canyes,  
en cada canya cinc punxes. 

home Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Un meló amb set forats,  
amb una canya agafat;  
una caixa i quatre canyes,  
a cada canya cinc puntes. 

home Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Dos peus sobre tres peus menjant-se un 
peu;  
passa el quatre peus i li pren el peu;  
s'alça el dos peus, li tira els tres peus,  
mata el quatre peus i li pren el peu. 

home (el dos 
peus és l'home, 
el tres peus el 
tamboret, el 

peu és una pota 
i el quatre peus 

el gat. 

Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

El dos peus (l'home) 
es menja un peu (un peu de porc), 
va el quatre peus (el gat) 
i li roba el peu (el peu de porc que 
es menjava), 
va els dos peus (l'home), 
agafa el trespeus (del foc) 
i el tira al quatre peus (el gat), 
i el quatre peus (el gat) 
brinca per la finestra. 

home, peu de 
porc, gat, foc 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dos peus (l'home) 
damunt tres peus (el trespeus del foc) 
estaven menjant-se un peu (un 
peu de porc), 
passa el quatre peus (el gat) 

home, 
trespeus del 
foc, peu de 
porc, gat,  

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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i li pren el peu (el peu de porc), 
s'alça el dos peus (l'home) 
i li tira el trespeus (del foc), 
mata el quatre peus (el gat) 
i li pren el peu (peu de porc), 
i tira per la finestra 
el quatre peus mort (el gat). 
Panxa per panxa,  
forat per forat;  
quant més n'hi dóna,  
més gust li fa. 

infant que 
mama 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Panxes per panxes,  
carn dins sa bossa  
i llet dins sa panxa. 

infant que 
mama 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què és una cosa  
que està entre ses cuixes  
i ses cames? 

jonoi Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Quines plantes necessita més una 
dona? 

les dels peus Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

L'un creu ésser superior,  
l'altre inferior es creu,  
sens dir-se mai res s'estimen  
i es besen a cada moment. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

L'un creu ésser superior,  
l'altre inferior es creu,  
sens dir-se mai res s'estimen  
i es petonegen arreu. 

llavis Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

L'un es creu ser superior,  
l'altre ser inferior creu;  
no es diuen res i s'estimen  
i es besen cada moment. 

llavis El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Soldats de marfil la guarden  
en una humina presó,  
i, malgrat això, per ella  

llenga El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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es revoluciona el món. 
Entre paret i paret 
hi ha una dona fent filet; 
mira-la, xoca-la, esta és. 

llengua Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Hi ha qui la té llarga,  
hi ha qui la té curta,  
hi ha qui la té neta,  
hi ha qui la té bruta.  

llengua Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Hi ha qui la té llarga,  
hi ha qui la té curta,  
hi ha qui la té neta,  
hi ha qui la té bruta.  

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Jo dicto el mal,  
dicto el bé  
i governo Cel i Terra;  
amb mi s'adora el bon Déu,  
i amb mi es blasma  
i amb mi es peca. 

llengua Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Jo dicto el mal, dicto el bé  
i governo cels i terra,  
amb mi s'adora el bon Déu  
i amb mi es blasma i amb mi es peca. 

llengua Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No sóc de ferro ni acer,  
ni sóc d'os, ni llauna duc,  
però jo tallo i retallo  
a la mida del meu gust. 

llengua El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Què és una cosa  
que va sempre a cavall  
i no s'eixuga mai? 

llengua Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Saps una senyora  
molt ensenyorada  
que sempre va en cotxe  
però hi va mullada? 

llengua Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Soldats de marfil la guarden llengua Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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en una humida presó,  
i amb tot i això, per ella  
es revoluciona el món. 

Cançoner Perenne 

Soldats de marfil la guarden  
en una humida presó,  
i malgrat això, per ella  
es revoluciona el món. 

llengua Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una cosa sense os 
i que talla molt gros. 

llengua Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una senyora  
molt ensenyorada,  
tot el dia va amb cotxe  
i sempre està mullada. 

llengua Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una senyora ben cuidada  
en carrossa coberta sempre va, 
i, encara que no ploga,  
sempre va banyada. 

llengua Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Una senyora molt ensenyorada  
que tot el dia va amb cotxe  
i sempre està mullada. 

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

Salvatella Barcelona 

Una senyora molt ensenyorada, 
que sempre va en cotxe 
i sempre va mullada. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Una senyora molt ensenyorada,  
que sempre va en cotxe  
i sempre està mullada. 

llengua 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  
en una tartaneta;  
per poc que ploga,  
sempre està banyada. 

llengua Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Quan és gros 
és més petit. 
Quan és petit 
és més gros. 

llombrígol Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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De mi ningú no està content.  
Tots em miren amb mals ulls.  
Jo mateix visite el vell 
i el jove, i a mi ningú. 

malaltia Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Dues germanes. Una, traçuda. 
L'altra, tonta, però ajuda. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Els homes les tenen grosses, 
atrevides i peludes; 
els nens les tenen petites, 
però alegres i mogudes. 
Les dels vells són arrugades. 
N'hi ha de blanques, de vermelles, 
de morenes i rosades. 
A les dones, els hi agraden 
d'una mida regular, 
blanques, netes i polides, 
que donin gust d'agafar. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tant serveixo per menjar,  
com serveixo per tocar,  
com per cridar el vigilant,  
com per aplaudir un cantant. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Primer fa es pèl que sa pell.  
Es que ho endevina és per ell. 

merda Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

N'hi ha molt poca en el món  
i és ben cert que n'hi ha. 

merda del 
Papa 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Sóc tan petit, tan petit, 
que no se'm veu la figura; 
porto grans enfermetats 
i mato aquell que no es cura. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Els pobres ho tiren  
i els rics ho arrepleguen. 

mocs Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Els pobres ho tiren  
i els rics ho arrepleguen. 

mocs Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Los pobres ho llencen, mocs Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i Eliseu Climent, València 
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los rics ho arrepleguen. Quatre) editor 
Mai ningú m'ha vist la cara,  
però em dibuixen per arreu,  
a la casa on sóc entrada  
els faig sortir amb una creu. 

mort Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Ningú a mon poder s'escapa,  
tant si és jove com si és vell,  
sia dona, rei o papa,  
sucumbeix a mon coltell. 

mort El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Ningú a mon poder s'escapa,  
tant si és jove com si és vell;  
sia dona, rei o papa,  
sucumbeix sota ma capa  
amb el cop de mon coltell.  
Ai d'aquell que jo arreplegui!  
Ja pot dir que oli ha begut!  
Ai del pobre que s'ofegui,  
que per més que ell a Déu pregui,  
quan l'agafo està perdut! 

mort Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Talaret, malaret, 
té cames i no es té dret. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tant de nit com de dia no para mai,  
només va de visita fent gran estrall.  
Quan menys s'espera, visitarà,  
i mal rebuda sempre serà.  
Mes qui pel cas va preparat  
la rep content i conformat. 

mort Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tinc cames i no camino, 
tinc boca i no menjo ni bec, 
orelles tinc i no hi sento, 
els ulls oberts i no hi veig. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tinc cames i no camino,  
tinc boca i no menjo ni bec,  
orelles i no hi sento,  
tinc ulls i tampoc m'hi veig. 

mort Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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Una dona vella i seca  
que per allí on va sempre pesca. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Una dona vella i seca  
que per on va sempre pesca. 

mort El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Una vella lletja i seca  
que allí on va sempre pesca. 

mort7 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No sóc lladre i faig córrer els dits,  
ni pianista dels exquisits;  
i si no vols sentir remor,  
cerca ma conversació. 

mut El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Encar que no sóc trompeta 
jo sono igual que si ho fos, 
i no sóc cap escopeta 
encar que tinc dos canons. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Encara que no sóc trompeta  
jo sono igual que si ho fos  
i no sóc cap escopeta,  
encara que tinc dos canons;  
si encara no m'endevines  
et diré que al capdavall  
molts cops sense ser cap ase  
fins em pugen a cavall. 

nas Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Encara que no sóc trompeta  
jo sono igual que si ho fos,  
i no sóc cap escopeta,  
encara que tinc dos canons. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Encara que no sóc trompeta  
jo sono igual que si ho fos,  
i no sóc cap escopeta,  
encara que tinc dos canons.   
Si encara no m'endevines  
et diré que al capdavall,  
molts cops sense ser cap ase 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

                                         
7 Es refereix a la mort en el seu sentit abstracte i simbòlic. 
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fins em pugen a cavall. 
Encara que no sóc trompeta  
jo sono igual que si ho fos;  
i no sóc cap escopeta,  
encara que tinc dos canons.  
Si encara no m'endevines  
et diré que, al capdavall,  
molts cops, sense ser cap ase,  
fins em pugen a cavall. 

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

Salvatella Barcelona 

Formo part del cos humà 
entre dos companys rodons 
i quan me fan empipar 
rajo, rajo a degotons. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tinc dos forats que em donen vida  
i quan se'm tapen, força m'empipa. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Tinc dos forats  
que em donen vida,  
si els tinc tapats  
força m'empipa. 

nas Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Dinc guilindinc, 
dins dels ulls la tinc, 
com més me la miro 
més pareix que en tinc. 

nineta (dels 
ulls) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dues noies tafaneres, 
bellugadisses, inquietes, 
que quan ve la nit s'amaguen 
darrera les cortinetes. 

ninetes dels 
ulls 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Pelut d'ací, pelut d'allà, 
i un belluguet enmig s'està. 

ninetes dels 
ulls 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Què és el primer que fa tothom 
quan es desperta? 

obrir els ulls Pregunta Preguntes Folkl
ore 
de 
Catal
unya 

Amades, Joan  Biblioteca 
Perenne 

Barcelona 
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Canç
oner 

Què és allò que se n'aplega més 
amb el nas que amb un cabàs? 

olor Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és que s'aplega més amb el 
nas que el cabàs? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

M'escurço, m'allargo,  
m'eixamplo, m'estrenyo.  
Créixer cada dia ho acostumo a fer,  
no sóc cap persona ni tampoc cap 
bèstia,  
ni sóc cap objecte: vejam què puc ser? 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Per més que em vinguis darrera  
mai no em podràs atrapar,  
i quan vulguis retirar-te  
sempre t'hauré d'empaitar. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Sempre amb un cobertor,  
faça fred o calor. 

orella Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Allà on va l'una va l'altra 
sempre fent de penja-robes, 
i molts cops han estat causa 
de que se celebrin noces. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Allà on va l'una va l'altra,  
sempre fent de penja-robes,  
i molts cops han sigut causa  
de que es celebressin noces. 

orelles Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Allà on va l'una va l'altra,  
sempre fent de penja-robes,  
i molts cops han sigut causa  
de que se celebrin noces. 

orelles El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

No sóc cos, sóc invisible. 
Mes, si convé em faig sentir. 
I és un gran poca-vergonya 
tot aquell que em falti a mi. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 
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Què és el que es pot guardar  
després d'haver-ho donat? 

paraula Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Saps què és que es pot guardar  
després que ho hagis donat? 

paraula Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Xica, vols que fem  
el que férem l'altre vespre?  
Juntarem pèl amb pèl  
i amagarem la resta. 

parpelles Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

La gent jove la du tiesa, 
els vells, bastant arrugada, 
però n'hi ha que se'ls hi adreça 
untant-la amb una pomada. 

pell de la cara Endevinaller Bassols, Margarida  1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

En les mans em porten, 
i també en els peus. 
Rumia una estona 
si encara no em veus. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Són molts que fan proves 
per treure el dolor, 
però per més que facin 
cap remei és bo. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tots els hiverns surto, 
jamai a l'estiu, 
i dono als que em tenen 
un doloret viu. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tots els hiverns surto, ja mai a l'estiu  
i dono als que em tenen un doloret viu.  
Sóc molts que fan proves per 
treure el dolor,  
però per més que facin, cap remei 
és bo. Amb les mans em porten, i 
també amb els peus.  
Rumia una estona, si encara no em veus. 

penelló Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Cosa estranya és una cosa  
que no l'atura ningú  

pensament Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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i que mentres està amb tu,  
en altres regions reposa. 
Em diuen que corro molt  
i les cames ningú em veu;  
sia gran sia petit  
jo em fico pertot arreu. 

pensament El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Jo sé una cosa que amb tot es 
posa. 

pensament Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Mai se m'ha vist;  
pensa noi, que corro molt  
més que el vent.  
Si faltés jo, quanta gent  
hauria d'anar a Sant Boi? 

pensament El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Què és això que vola sense tenir 
ales? 

pensament Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què és la cosa més subtil,  
que penetra a tot arreu,  
que estant molt lluny de mi  
pots posar a sobre meu? 

pensament Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Què és el primer que fa el capellà 
quan puja a la trona? 

pes Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Comença rient,  
acaba plorant,  
i venç al nano  
i al gegant. 

pessigolla El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Comença rient, 
fineix plorant. 
I venç el nano 
com el gegant. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Comencen rient, 
acaben plorant 
i tant vencen el nano 
com el gegant. 

pessigolles Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

En tinc però me les han de fer. pessigolles Una capseta blanca  Correig, M., Cugat,  1986 Guix, 7 Graó Barcelona 



Base de dades. Cos. Núria Vilà 25 

que s'obre i no es tanca L. i Rius, M. D. 
Sé donar un plaer tan grat  
i causo tant sentiment  
que faig patir de content  
del malestar que he donat. 

pessigolles Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

D'entre dues roques molt grans 
surt mestre Lluc tot cantant. 

pet Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

De dins d'un trenc, per sortir,  
moltes vegades es sent  
com gemega un que està pres.  
En ser fora, ningú el veu,  
per això no li fan res. 

pet Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Enmig de dos penyes  
s'ha sentit un ermità;  
se sent i no es veu  
i no es pot agafar. 

pet Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Entre banc i banc 
ix un frare marmolant. 

pet Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Entre banc i banc 
surt un frare bramulant. 

pet8 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Entre banc i banc  
ix un frare gemegant i predicant. 

pet Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Entre blanc i blanc 
ix un frare mormolant. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Ix cantant, fa tururut  
i de tots és mal rebut. 

pet Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Neix cantant 
i mor sense ossos. 

pet Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No és carn 
ni és peix 
i piula quan neix. 

pet Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
8 També es diu de l'esternut. 
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No és pas carn ni peix  
i piula quan neix. 

pet Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No té ni cos ni ànima 
i així que neix ja brama. 

pet Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No té pell ni té cos,  
ni sang al cos.  
I quan ix, piula. 

pet Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Què és allò  
que parla quan neix  
i no hi torna mai més? 

pet Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Sense carn ni greix 
i mor quan neix. 

pet Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Surt cantant,  
fa tururut,  
i de tots  
és mal rebut. 

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

Salvatella Barcelona 

Sóc base de la saviesa,  
sustentacle de bellesa,  
i de mi el que menys t'agrada  
és que et dongui una petjada. 

peus El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Tinc ulls, però no hi veig gens,  
i plantes sens ser jardí;  
ara, tu, lector, barrina,  
que més clar no t'ho puc dir. 

peus El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Tinc uns ulls que no hi veuen,  
i plantes, sense ser jardí;  
ara, tu, lector, barrina,  
que més clar no t'ho puc dir. 

peus Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quina és l'única planta que no fa 
flor,  
ni fulla, ni madura, ni grana? 

planta dels 
peus 

Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Quina és la planta  
que no es planta  
i un gran fruit aguanta. 

planta dels 
peus 

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

Salvatella Barcelona 



Base de dades. Cos. Núria Vilà 27 

Quina és la planta que no és cap 
planta i un fruit aguanta? 

planta dels 
peus 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quina és la planta que no és cap 
planta i un gran fruit aguanta? 

planta dels 
peus 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quina és la planta que no és 
planta  
i un gran tronc aguanta? 

planta dels 
peus 

Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Me belluc de nit i dia, 
no tenc repòs ni un moment, 
escurç a tothom sa vida 
i, mirau, no som es temps. 

pulmó Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quina cosa fa tot l'any  
tota persona que viu,  
que es deixa vore a l'hivern  
i no es pot vore a l'estiu. 

respiració Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

No sóc "sereno", i vaig de nit;  
canto així que sóc al llit  
i faig un cant espaordit. 

ronc Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No sóc sereno, i vaig de nit;  
canto així que sóc al llit  
i faig un cant espaordit. 

ronc El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Cosa coseta:  
a tothom agrada,  
tothom en té,  
a tothom prova  
i tothom en barreja als menjars;  
què cosa és? 

saliva Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Cosa coseta:  
a tothom agrada,  
tothom en té,  
a tothom prova  
i tothom en barreja als menjars.  
Què cosa és? 

saliva Enigmística popular  
Endevinalles i altres  
jocs d'esperit 

Serra i Boldú,  
Valeri 

1922 Minerva. 
Col·lecció 
popular dels 
coneixements  
indispensables 

Políglota Barcelona 

Què t'estimes més, set forats al set forats al Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 
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cap o un eixam d'abelles al cul? cap, perquè ja 
hi són 

Cançoner Perenne 

Jo neixo en la falsedat  
vaig vivint en la mentida  
i fino en la veritat. 

somni El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Jo neixo en la falsedat,  
vaig vivint en la mentida  
i moro quan la veritat 
es fica en la meva vida. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Mil voltes dono alegria  
i altres mil causo dolor;  
per més que sigui falsia  
tothom em té estimació. 

somni Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Neixo en la falsedat,  
vaig vivint en la mentida  
i moro en la veritat. 

somni Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Paso l'aigua sense barca ni pont. somni Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Som germana de la mort, 
i la gent m'estima tant, 
que molts dos pics cada dia 
volen amb mi festejar. 

son Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Vaig darrera de Sanson  
i acompanyat a la nit.  
Amic, si no saps qui sóc,  
ja te'n pots entornar al llit. 

son Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Quan vas a casa miren a fora 
i quan vas a fora miren a casa. 

talons Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Com es pot curar un borni? traient-li 
l'altre ull 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Com es pot curar un borni? traient-li 
l'altre ull 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Llarg i gruixut ho voldria, 
un pam del cul que em passés, 

trena Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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a les donzelles agrada, 
però a casades i vídues encara 
més. 
Dalt del pi hi ha un molí,  
dalt del molí hi ha dues fonts,  
dalt de les fonts hi ha dos miralls  
dalt dels miralls hi ha una placeta  
on corren tots els cavalls. 

tronc humà,  
boca, forats 
del nas, ulls, 

front, 
paràsits. 

Una capseta blanca  
que s'obre i no es tanca 

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

De la forma d'un llonguet 
i l'envolten pèls molt fins. 
De seguida s'humiteja 
si li entre quelcom dins. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Dos belluguets 
i la nineta al mig. 

ull Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Dues capsetes de vidre 
que es poden obrir i tancar 
sense destapar. 

ull Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Marit, marit, anem al llit  
a fer el de l'altra nit;  
ajuntarem pelet amb pelet  
i taparem el foradet. 

ull Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Marit, marit, au al llit  
a fer com l'altra nit.  
Pelet a pelet  
taparem el foradet. 

ull Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Pelet sobre pelet 
i al mig el belluguet. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Pelet sobre pelet 
i enmig el belluguet. 

ull Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quins van ésser els primers que 
van veure el mar? 

ull Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Redó i tallat  
i amb pèls al costat. 

ull Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tinc un ull, però no hi veig gens,  ull de poll Cinc-centes Castellví Cerdà,  1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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i qui em té passa els seus 
turments,  
per això el qui m'arrossega  
em talla i de mi renega. 

endevinalles Joan 

Tinc un ull, però no hi veig gens.  
Qui em té passa turment,  
per això, que m'arrossega  
em talla i de mi renega. 

ull de poll Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Companyó, anem a jeure,  
farem lo que s'altra nit,  
ajuntarem pèl per pèl  
i es ballaruguet enmig. 

ulls Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Dues capsetes menudes  
que obren i tanquen alhora,  
i a dins guarden una nina  
que mai no surt a fora. 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Dues noies tafaneres  
bellugadisses, inquietes,  
que quan ve la nit s'amaguen  
darrera les cortinetes. 

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

Salvatella Barcelona 

Quins van ésser els primers  
que van veure el mar? 

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

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

1986 Guix, 7 Graó Barcelona 

Som dos germanets,  
sempre junts anem,  
som nois, i amb nines  
en tot temps juguem. 

ulls Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Som dos germanets,  
sempre junts anem.  
I, encar que nois,  
amb nines juguem. 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Un cavaller va en es prat,  
deixa s'estaca i s'endú es forat. 

un que fa de 
cos 

Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Som deu germanetes, 
que ens fa vermelletes 

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

Eliseu Climent, 
editor 

València 
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el que és dintingit. 
Però ens deixa llarguetes 
i de dol plenetes 
el que no és polit. 
Tant homes com dones  
tots en tenen vint;  
les dones en cuiden  
deu bastant sovint. 
Mes, tot aquell home  
que és deixat i sol,  
com que no se'n cuida  
les hi fa dur dol. 

ungles Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Dalt de la muntanya 
hi ha neu (la testa blanca), 
el temps hi és, 
les llargues s'han tornat curtes (les 
passes) 
i els dos (els peus) 
se n'han tornat tres (dues cames i 
el bastó). 

vellesa Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és el que està a tres llocs 
damunt es cos de s'homo? 

ventre9 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

És una cosa potenta  
que sense cames ni ales  
corre, vola i atravessa  
abres, rius, mars i muntanyes. 

veu Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Passa el mar i no fa ombra. veu Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tots en tenim,  
ningú no ho veu,  
i el qui no en té  
no diu mai res. 

veu Les nostres endevinalles Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tots ne tenim  veu Cinc-centes Castellví Cerdà,  1956   Edicions "ELER" Barcelona 
                                         
9 Són considerats com a primers llocs els peus, les cames i les cuixes, damunt els quals es troba el ventre en l'enumeració de les parts del cos humà. 
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ningú la veu  
i el que no en té  
no diu mai re. 

endevinalles Joan 

Tothom m'estima, tothom em vol,  
hi ha qui no em dóna gaire valor,  
altres procuren guardar-me molt  
i tots em tenen fins a la mort. 

vida Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una cosa cosa  
que és dolça i amarga;  
que com més s'escurça  
més s'allarga. 

vida El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Quants culs té un matrimoni? vint-i-dos: el 
del marit, el 
de la muller i 

els vínculs 
matrimonials. 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Per més que l'enviïs lluny 
sempre la tens en els ulls. 

vista Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa llarga, llarga, 
que si hi poses la mà 
ja no es veu. 

vista Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

 


