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El món abstracte i intangible 
Quan no en tenia 
te’n donava, 
ara que en tinc 
no te’n puc dar, 
busca qui no en tingui 
que te’n doni, 
que quan jo en tindré 
ja te’n donaré. 

amant, amor1 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Fes una volta rodona, 
pensa-hi i torna-hi pensar, 
es qui en té no en pot dar 
i que no en té claspits en dóna. 

amor Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

L'ocasió és la meva mare, 
i els joves em persegueixen, 
veient-me més estimat 
d'aquells que més m'avorreixen. 

amor2 Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Home i dona a mi em té, 
jo sóc sempre la mateixa, 
i ai d'aquell que a mi em deixa, 
que ell també deixa de ser. 

ànima Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Home i dona an a mi em té; 
jo sóc sempre la mateixa, 
i ai d’aquell que an a mi em deixa, 
que ell també deixa de ser.  

ànima El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Tal com es comença acaba, 
tots els mortals en tenim, 

ànima Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

                                         
1 Es juga amb el doble significat donat el terme amor, que tant s'usa per a significar la idea abstracta de l'estimació, com l'amant podia donar amor i ara que en té no 
el pot donar. 
2 Al llibre, l'autora especifica les referències d'on ha tret les endevinalles. 
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i el que és més curiós de tot, 
que mai cap ningú n'ha vist. 
Una cosa que sols amb un 
pensament s'alça. 

consciència Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Llegit pel dret, 
és el nom d'un peixó, 
llegit del revés, 
és una condició. 

delfí Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Quina és la cosa invisible 
que és feliç donant turment 
i en les persones sensibles 
busca sempre allotjament? 

dolor Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Quina és la cosa invisible  
que goja en donar turment  
i, en els vivents més sensibles,  
busca sempre allotjament. 

dolor Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Corre a gran velocitat  
i mes forces van creixent,  
i sempre rastre ha deixat  
amb el meu gran increment. 

fama Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Corro amb gran velocitat  
i mes forces van creixent  
i sempre rastre he deixat  
amb el meu gran increment. 

fama Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Començo per tenir fe, 
lícita és ma voluntat, 
al final posa-hi la te 
i qui sóc jo tu sabràs. 

felicitat Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Corre molt i no el veus gens, 
i et molesta quan el tens. 

fred Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

De tothom sóc estimada,  
sóc de grandeses gran majestat,  
i dels que em cerquen,  

glòria El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 
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aquell que em troba es fa immortal. 

Sóc en la terra molt estimada,  
sóc de grandeses gran majestat,  
de la riquesa sóc agraciada, 
l'honor i fama duc al costat. 
No tinc cap forma vella ni nova, 
sóc de molts homes gran ideal 
i dels que em cerquen, aquell que 
em troba 
sense dubtar-ho el faig immortal. 

glòria Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

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

justícia Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No tinc amic ni enemic.  
Sóc un pes sense mudança,  
i sóc tan equitativa  
que mai torço la balança. 

justícia Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Són coixes com qui les fa 
i dretes solen anar. 

llei Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és això? Ve a quintars 
i se'n va a onzes. 

mal Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Quina cosa és 
que se'n va a unces 
i per arroves ve? 
(o Ve a arroves i se'n va a unces.)  

mal3 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa cosa 
que pertot arreu es posa 
i a la mar no gosa. 

mandra Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és allò que com més se'n gasta 
més se'n té? 

paciència4 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

                                         
3 Poden tenir el seu origen en un proverbi dictat en el mateix sentit. 
4 També es diu de la vergonya i de les bones maneres. Pot tenir el seu origen en un proverbi basat en el propi sentit. 
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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 Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Me diuen que corro molt, 
i les cames ningú em veu, 
sia gran, sia petit, 
jo me fic pertot arreu. 

pensament Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Què és això? 
Una cosa 
que pertot es posa. 

pensament Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Què és allò que vola 
sense tindre ales? 

pensament Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Tan petit que ningú el veu 
i arriba pertot arreu. 

pensament Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tu que pretens d'entenent, 
¿me sabràs endevinar 
què és que més via fa 
que es llamp, sa vista i es vent? 

pensament Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Contenta amb una fortuna,  
visc alegre i sense pena.  
Entre les vuit jo sóc una  
que tot em marca i supera,  
sent gojosa com ninguna. 

pobresa Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Quan no en tenc te'n don;  
ara que en tenc, no te'n don;  
si tornes quan no en tendré,  
ja te'n donaré. 

raó Endevinetes Escoles 
Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

Què és el més clar del món? raó Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Ningú em veu i ningú em toca,  
i amics, parents i demés 
 m'envien de l'un a l'altre,  

records Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 
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perquè no els hi costo res. 

Quan no en tenia te'n dava. 
Ara que en tinc no te'n puc dar. 
Busca un altre que no en tinga que 
te'n donga, 
que quan jo en tindré te'n donaré. 

relacions Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Mentre tu dorms, jo treballo. 
Tan prompte faig com desfaig. 
Et faig pobre, ric et faig. 
Canto, ploro, ric i ballo. 

somni Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Què és allò que com més se'n gasta 
més se'n té? 

vergonya5 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tant es pobre com es ric 
me té damunt des que és nat, 
però es qui me perd un pic 
ja no me torna a trobar. 

vergonya6 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una cosa que no és pasta 
i com més se'n té més se'n gasta. 

vergonya Endevinaller Bassols, 
Margarida  

1994 L'Estel (Tres i 
Quatre) 

Eliseu Climent, 
editor 

València 

Una cosa que no és pasta,  
com més se'n té més se'n gasta. 

vergonya Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Una cosa que no és pasta,  
com més se'n té més se'n gasta. 

vergonya El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

 

                                         
5 També es diu això mateix de la paciència. Pot tenir el seu origen en un proverbi basat en el propi sentit. 
6 Està basada en un vell proverbi. 


