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ENDEVINALLA

Josep Mas Segura

Fou el nom, posa atenció,
d’un gran sant tarragoní.
Basta per poder-lo dir,
un poc d’imaginació.....”
Quin nom d’home pot ser...???

Aquesta endevinalla va facilitar-nos-la 
en Joan Torrell, President del Amics dels 
Goigs de Barcelona. 

Va ser publicada, amb el número 48, 
juntament amb dues endevinalles més a 
Manacor Comarcal, Núm. 41, 10 d’octu-
bre de 1981, Pàg. 14. en un requadre amb 
el títol: Els noms de bateig en endevinalles, 
per Antoni Llull. 

Antoni LLuLL Martí, va editar el llibre 
Els noms de sant en endevinalles, Ciutat 
de Mallorca, 1982. Consta de 48 pàgines 
amb 168 endevinalles. La trobem a la 
pàgina 20 amb el número 92. La solució 
és a la pàgina 39, on hi explica que en la 
pronunciació d’ aquest nom a Mallorca 
s’hi afegeix una “t”. En la pronunciació 
d’aquí a la Segarra hi sona una “i” en lloc 
d’una “t”.

Transcric íntegrament la pàgina 2:

En consideració al curt tiratge 
d’aquesta obra, l’autor manifesta que no 
té inconvenient a que qualsevol persona 
que se n’agradi, i amb el degut permís 
dels seus posseïdors, la reproduesqui, 
[sic] tota o en part, per fotocòpia o altre 
mitjà químic o mecànic, mentre que ho 
faci per a us exclusivament personal i 
sense intenció de lucrar-se’n.

Dedicatòria.
Als meus estimats esposa i fills. Als 

amics afectats de gloses, i molt parti-
cularment als que senten interès per 
l’onomàstica.

La coberta, text i tot el demés que aquí 
es troba, és estat dissenyat, mecanografi-
at, disposat i repassat pel propi autor. Del 
que n’ha resultat, la fotocopiadora de la 
Papereria Hilario, del Pas d’En Quint, a 
la ciutat de Mallorca, ens n’ha reproduït 
50 exemplars i algun més, destinats tots 
ells a obsequi.

Dipòsit legal PM-915/1982.
Suposo que tothom sap de quin sant 

es tracta, oi?
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