Embarbussaments
Per llegir i repetir
1. Una gallina xica, tica, mica, camacurta i ballarica, va tenir sis fills xics, tics, mics, camacurts i ballarics.
Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, camacurta i ballarica, els fills no haurien estat xics, tics, mics, camacurts i ballarics.
2. Diu la guatlla: «Què fas, gat?». «Què fas, guatlla?», diu el gat.
3. Els ossos dels óssos són més grossos que els ossos del gossos.
4. El mico maco compra coco; compra coco, el mico maco.
5. Una ovella llanada, llanuda, de cap a peus peluda, va fer un be llanat, llanut, de cap a peus pelut.
Si l’ovella no hagués estat llanada, llanuda de cap a peus peluda, el be no hauria estat llanat, llanut, de cap a peus pelut.
6. Un ruc xic de Garraf va fer-se un tip de garrofes.
7. Un tigre triga a venir, dos tigres triguen a venir i tres tigres que trigaven ja són aquí.
8. Un plat blanc, pla, ple de pebre negre n’era. Un plat blanc, pla, ple de pebre negre està.
9. Setze jutges d’un jutjat mengen fetge d’un penjat. Si el jutjat es despengés, es menjaria els setze fetges dels setze jutges que l’han
jutjat.
10. Si qui deu deu diu que deu deu, diu el que deu i deu el que diu.
11. En Pere Peret, pintor, nascut a Portugal, porta pots i potinguetes per posar pebre picant.
12. Plou poc, però plou prou per omplir un pou.
13. Quin fum fa? Fa un fum fi.
14. En Pinxo va dir al Panxo: «Vols que et punxi amb un punxó?» I en Panxo va dir al Pinxo: «Punxa’m, però a la panxa no!»
15. Paula para la taula, para-la bé que el pare ja ve. Que la pari en Pere, que a mi no em va bé.
16. Tinc gana, son i set perquè ni menjo, ni dormo, ni bec.
Si menjava, dormia i bevia, la gana, la son i la set em passarien,
però com que no menjo, ni dormo, ni bec,
no em passa la gana, ni la son, ni la set.
17. Un ruc ros s’estava al ras sense fer res.
18. En quin tinter té tinta en Ton? En Ton té tanta tinta en tants tinters...!
19. L’estiba que estova l’Esteve ni és tova, ni és teva, ni estava estibada a l’estiba.
20. En Ferran, ferrer, feia foc i fum tot ferrant ferro fort.
21. Codonys collia de l’hort la tia Maria.
22. Tinc cinc fills tísics i prims i amics íntims, vint-i-cinc.
23. Quan contis contes vés comptant quants contes contes, perquè si no tens en compte els contes que contes, com faràs el recompte
dels contes?
24. El que sap no és el que tot ho sap sinó el que sap on és el que no sap.
25. Teta, tonta, amb tanta tinta t’untes.
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26. Una bruixa ben embruixada, qui la desembruixarà?
El desembruixador que la desembruixi un bon desembruixador serà.
Jo la desembruixaré perquè sé desembruixar molt bé.
27. Corre, carrega el carro, carreter, que si tu el carregues jo ja el descarregaré.
28. Sóc un pobre ma,me, mi, mo, músic del carrer.
que sempre que pac, pec, pic, poc, puc, toco el que sé.
D’un lloc a l’altre bas, bes, bis, bos, busco algun diner.
Però si em feu callar, jo ma, me, mi, mo, mu, em moriré.
29. Pim, pam. Sivella de plata. Pim, pom, sivella de plom.
30. Elàstics blaus mullats fan fàstic.
31. Els rots agres pugen i els pets pudents baixen.
32. A mi sí que re mi fa, si fa sol o si no en fa.
33. Cards verds taquen i couen; si són secs, piquen si es toquen.
34. Duc pa sec al sac, m’assec on sóc i el suco amb suc.
35. Qui poques pipes compra, poques pipes menja.
36. En quin cap hi cap? En cap cap, no hi cap!
37. A cap cap cap que Déu deu deu.
38. Alls secs piquen, tendres couen.
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