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EMBARBUSSAMENTS 

 

Llegeix els embarbussaments pronunciant bé les para ules: 

 

1. Al mas hi faig un mos, perquè a la masia hi ha un ós i no puc fer-hi mos. 

2. Les oques s’esmolen els becs a les soques. 

3. A casa hi ha coses que trauria a coces. 

4. Els sous dels avis són els ous dels avis. 

5. Els avis indicats són savis sindicats. Els savis indicats són avis sindicats. 

6. La Rosa, Roseta, es casa a la casa adossada amb un caçador de caça major 

que caça óssos, grossos i rossos. 

7. Duc pa sec al sac, m’assec on sóc, i el suco amb suc. 

8. Un rus que és ros, té un ris i està al ras sense fer res. 

9. M’han dit que tu has dit un dit que jo no he dit; el dit que tu has dit, jo no l’he dit, 

perquè si jo hagués dit que tu l’has dit, fóra ben dit per haver-lo jo dit. 

10. Codonys collits amb la punta dels dits. 

11. El cel està endormiscat. Qui el desendormiscarà? El desendormiscador que el 

desendormisqui bon desendormiscador serà. 

12. La perdiu li diu a la garsa: - Què fas aquí tu, garsa? - I tu, perdiu?- la garsa li diu. 

13. Duc com puc un ruc a un duc rus mut. 

14. En Fabra té una cabra sobre cada arbre. 

15. Una tauleta ben entrilinquinquadradeta, si està mal entrilinquinquadradeta, 

vés a buscar l’entrilinquinquadrador que tingui l’entrilinquinquadre millor. Si no 

està l’entrilinquinquadrador, que l’entrilinquinquadradora te l’entrilinquinquadri a 

la seva manera. 

16. Cards verds taquen, cards secs piquen. 

17. Setze jutges d’un jutjat mengen fetge d’un penjat si el penjat es despengés es 

menjaria els setze fetges dels setze jutges que l’han jutjat. 

18. Setze jutges d’un jutjat mengen fetge d’un heretge, setze jutges d’un jutjat 

mengen fetge d’un penjat que encara penja. 

19. Plou poc, però quan plou plou prou. 

20. Plou poc però per poc que plou plou prou. 

21. En Pere i en Pau pintors, premiat per Portugal, pinta pots i potinguetes 

per posar pebre picant  
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22. Paula, para la taula, para-la bé que el pare ja ve. 

23. Una polla xica, pica, pellarica, camatorta i becarica va tenir sis polls xics, pics, 

pellarics, camatorts i becarics. Si la polla no hagués sigut xica, pica, pellarica, 

camatorta i becarica, els sis polls no haguessin sigut xics, pics, pellarics, 

camatorts i becarics. 

24. Un plat blanc pla ple de pebre negre està. 

25. De genollons codonys collia de genollons collia codonys. 

26. Un carro carregat de rocs, corria per la carretera, i el carreter carregat de ràbia li 

corria al darrera. 

27. Un carro carregat de rocs, corria per la carretera, carretera amunt, carretera 

avall. 

28. Al Marroc un marrec tira un roc i cau al rec. 

29. Un ric li diu: Roc no siguis ruc que jo no ric. 

30. En Pinxo li va dir a en Panxo: vols que et punxi amb un punxó? I en Panxo li va 

dir a en Pinxo: punxa’m però a la panxa no. 

31. A cap cap cap que Déu deu deu. 

32. En cap cap cap el que cap en aquest cap. 

33. Una ovella, serella, merella, llanuda, llanada cap i coronada tenia sis corderets 

serells, merells, llanuts, llanats, cap i coronats. Si l’ovella no haguera sigut 

serella, merella, llanuda, llanada cap i coronada, els seus corderets no haurien 

sigut serells, merells, llanuts, llanats, cap i coronats. 

 


