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Novena etapa de l'a

,
travessada de Catalunya 

&�DEVINALLES DELS PRODUCTES DEL CAMP 

1.- Ben alt estic, mas alt desig, moros veig venir 
i no puc fuig. Qué sòc • • • • _ 

2.- Tinc el cap gros, el cos estret i no em puc aguantar dret. 

3.- Cap fust3:.ha fet tan ben feta una arca tan petiteta. 

4.- Una senyora s'està al terrat amb la cua verda i el vestit morat. 

5.- Ve de l'hor� i és planta bona, i sa fulla ens fa profit; 
si el seu nom dius a persona, no estarà gaire agraYt. 

6.- Vert em vaig cria, ros em van ta¡14, després em van moldre 
i tu em vas menj4. 

7.- Aquell qui plora per mi és el qui m'ha fet a trossos. 
8.- Collita més grossa de res més se'n fa; em cull el que 'estima, 

em té l'estudiant, em té aquell que neda i em té l'hortolàe 

9.- Té pell com les persones, i és bona per menjar, surt quan co
mença el fred i en donen per tot l'any. 

10.- Calentoneta t'agrado, i, pèr fer-me passA el fred , a les bra;.;,-
ses em condemnes per satisfer un gust teu. 

11.- La pilota va per terra, la cullen i va de mà'en mà, i el pilo
taire que juga és per poguer-hi menjar. 

12.- Fruit.a negre, fruita blanca, si una és dolça també l'altre. l 
sol ser-ne més preuada aquella que porta quelcom d'una .dama. 

13.- Rodó, rodonet, de fora verdet, de dintre molt dolç i ple de 
pinyols. 

14.- Blanca de naixement, verda d'inclinaci6, i ara, per mala sort, 
sóc mes negre que el carb6. 

15.- Som cegues de naixement: tenim ulls, i no hi veiem. 

16.- Tothom em diu pres i sec, i aixi que l'estiu arriba en moltes 
cases, per postres, se'm mengen amb alegria. 

17.- Neix ben vert i mor ben roig, i és més buit que el cap d'un boig . 

18.- En els homes és de p�l i en els arbres és un fruit. 

19.- N'hi ha de negre, n'hi ha de blanc; la dolçura al cor s'atura, 
i és molt bo, però no dura. 

[ 20.- Quin nom i pognoms canvien del tot en traduir-se al castellà? 
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