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Plou poc, però pel poc que plou plou prou. 

Qui sopa sopa es pensa que sopa i no sopa. 

Paula, para la taula, para-la bé que el pare
ja ve. 

Un plat pla ple de pebre negre està.

En cap cap no cap el que cap en aquest cap.

Que fi que fa el cafè el cafeter Delfí!

Tinc tanta sang que a les cinc tinc son.

Un rus té un ris ros i s'està al ras sense fer res.

Duc pa sec al sac, m’assec on soc i el suco amb
suc.
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Què t'ha dit? Què t'ha dut? Què t'ha dat?

Carric carrac, carric carroc.
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En Claudi clava un clau, quin clau clava en
Claudi?

En Pere té una pera pel net que era a l'era.

Saps que sé que són les set?

Babau, beu vi bo i viu bé.

La nena rossa té una rosa roja.

Lleva't i cull la palla vella, que es mulla.

En quin tinter té tinta en Ton?

Aquí sobre hi ha un sobre sobrer que s’obre.
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Si qui deu deu diu que deu deu, diu el que deu
i deu el que diu. 

Visc al bosc i busco vesc i visc del vesc que busco
al bosc. 

―Vols un cop de copa al cap?                                
―No vull al cap cap cop de copa.

Carrega el carro, carreter, que si tu el carregues
jo el descarregaré.

Així és com tu dius, així com tu dius és. Així com
tu dius és. Així tu dius com és.
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El que sap no és el que tot ho sap, sinó el que
sap on és el que no sap.

Si s'amassa la massa amb la maça és massa.
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En Ferran ferrer feia fum i foc ferrant ferro fort.

De genollons codonys collia, de genollons collia
codonys.

A mi sí que res m'hi fa si fa sol o no en fa.
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Entre que tinc i no tinc t'entretinc, i entretingut
et tinc pensant que tinc el que no tinc.

 Com a ploure, prou que plou, Pau, però plou poc.

Insisteix que insistirà, insisteix insistentment,
insisteix l'insistidor i insisteix instintivament.

Qui roba una arrova de roba no roba l'arrova,
que roba la roba.

La rica de la parròquia no duu perruca perquè li
reca.
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Un carro carregat de rocs corria per la
carretera, i el carreter carregat de ràbia li
corria al darrere.

En Pere va per la carretera amb un carro
carregat de rocs, que fa carric, carrac,
carric, carrac. 

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, fora ben dit
per haver-lo dit jo.

En Pere Peret pintor, premiat per Portugal,
pinta pots i potinguetes per posar pebre
picant.
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La perdiu diu a la garsa: "Què fas, garsa?"
       "I tu, què fas, perdiu?", la garsa li diu.
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Si un enrajolador de rajoles enrajola amb
rajoles desenrajolades, l’enrajolat es
desenrajolarà aviat, per haver estat
enrajolat i desenrajolat tantes vegades

―Senyora, vinc de part de la senyora a
veure si la senyora s’enyora o no s’enyora.
―Senyora, digui a la senyora que la senyora
no s’enyora. 

En Pinxo va dir a en Panxo: "Vols que et punxi
amb un punxó?" 

        I en Panxo va dir a en Pinxo: "Punxa’m, però         
        a la panxa, no".
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El senyor Fet ha fet un fet. Si el senyor Fet no
hagués fet el fet que ha fet, no passaria el que
passa al senyor Fet per haver fet el que ha fet.

 ―En quin tinter tens tinta, Anton?    
 ―Tinc tinta en tots els tinters. 

         ―Tants tints tens, Anton?

Tinc una son, una gana i una set, que ni
dormo ni menjo ni bec. Si dormia. menjava i
bevia. la son, la gana i la set em passarien;
però com que no dormo, ni menjo ni bec, no
em faig la son, la gana i la set.

El cel està endormiscat. Qui el
desendormiscarà? El desendormiscador que
el desendormisqui bon desendormiscador
serà.
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Setze jutges d'un jutjat mengen fetge d'un
penjat. Si el penjat es despengés, els setze
jutges del jutjat ja no menjarien fetge del
penjat. 

Una gallina xica, tica, camacurta i ballarica
va tenir sis polls xics, tics, camacurts i
ballarics. Si la gallina no hagués estat xica,
tica, camacurta i ballarica els sis polls no
haurien sigut xics, tics, camacurts i
ballarics.
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