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Aquest jocs (15-22 i 26-31) s’instal·laran
en funció de l’espai disponible 7

AR I
ARM

Un armari farcit de diferents
elements de joc, de lliure accés per
als visitants, permet complementar
l’exposició amb petits jocs individuals i
jocs d’exterior variats.
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s’anomena «brunzidor» i té només un cercle.
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TELLA

La tella, chito
telles per fer caure unes monedes col·locades al
damunt d’un palet o rèbol.
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GRANOTA
El joc de la granota es va estendre molt per l’Europa
occidental durant els segles passats. Avui dia s’hi juga
especialment a l’Amèrica del Sud i s’ha recuperat a
moltes províncies espanyoles com un joc propi de les
festes populars.
Els jugadors llancen unes fitxes metàl·liques o xapes per
ficar-les pels forats del joc i fer punts.
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Les primeres versions d’aquest joc anglès daten del segle
XV, i era jugat tant pels nobles com per la gent del poble.
El seu nom significa empènyer mig penic i prové del tipus
de moneda que es feia servir per a jugar-hi.
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En aquest joc, els jugadors, sols o per parelles, han
d’empènyer les fitxes amb el llançador per ficar-les dins
els forats del tauler.
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BILLAR
JAPONÉS
Tot i el seu nom, cal situar l’origen del billar japonès al
final del segle XIX a França, on va sorgir aquest joc com
una simplificació del joc de punteria anomenat
bagatelle. Se’l considera un predecessor del pinball o joc
del millón.
Per torns, cada jugador ha de fer rodolar les boles de
fusta per sobre del tauler amb l’objectiu d’introduir-les
als diferents forats situats a l’extrem del tauler de joc.
Les boles que tornen enrere es retiren del joc.
Un cop el jugador ja no té més boles per llançar,
s’anoten els punts aconseguits sumant la puntuació
dels forats on hagi col·locat una bola i passa el torn al
jugador següent. Guanya la partida qui aconsegueix la
puntuació més alta.

SJOEL
El sjoel és un joc típic dels pubs, originari dels Països
Baixos. El seu ús es va popularitzar al voltant del segle
XIX i es va estendre cap a Alemanya, on es diu jakkolo.
S’hi juga per torns. El jugador té tres intents per
introduir el màxim nombre de peces als casellers
numerats de l’1 al 4.
Un cop ha llançat totes les peces, el jugador pot recollir
aquelles que no hagi pogut introduir als casellers i fer
dos intents més.
Fets els tres intents, el jugador compta els punts
aconseguits segons el caseller on hagin caigut les
peces. Cada grup de quatre fitxes (una a cada caseller)
compta el doble de punts (1 + 2 + 3 + 4, multiplicat per
2, o sigui, 20 punts).
Guanya la partida el jugador que aconsegueix la
puntuació més alta en els tres intents.
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JOC DEL
MARTELL

LES
PUCES

Al principi del segle XX, a Flandes, es van fixar les mides
i regles actuals del joc del martell, i se’n va popularitzar
l’ús a pubs i cafès fins a arribar als nostres dies.
Cada jugador, amb l’ajuda de dos martellets de fusta,
ha de defensar dues petites porteries situades a cada
banda de la taula de joc.

El joc de les puces és un joc de taula molt popular als
cafès del nord de França. Al principi del segle XX se’n va
estendre l’ús per tot Europa i s’han trobat jocs en què es
canviaven les puces per marietes o altres animals típics
de la regió. A Espanya, el joc de les puces es va
popularitzar entre els infants després de la Guerra Civil.

Els jugadors introdueixen el martell per sota de la
porteria i impulsen una petita bola de metall per ficar-la
a la porteria dels altres jugadors.

Cada jugador agafa 5 fitxes d’un color i es col·loca
davant d’un dels petits trampolins del tauler de joc.

Cada vegada que la bola s’introdueix dins de la porteria
d’un jugador, aquest s’anota un punt.
La partida finalitza quan un jugador o una parella
acumula 10 punts.

De manera simultània, els jugadors han d’impulsar
mitjançant el petit trampolí les peces de colors per
introduir-les a qualsevol dels 5 recipients situats al
voltant del tauler. Un cop han llançat les 5 fitxes, els
jugadors poden recuperar del tauler de joc les fitxes que
no hagin entrat als recipients.
Guanya la partida el primer jugador que aconsegueixi
introduir totes les fitxes.
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JOC
DEL REI

BILLAR
NICOLAS

El jeu du roi o toupie des Indes (joc del rei o baldufa
índia) és un joc de taula d’origen possiblement francès
en què cal fer ballar una baldufa per dins d’una mena
de laberint per fer caure les bitlles que s’amaguen rere
les portes. Depenent d’on es troben, les bitlles valen més
punts o menys. La més amagada, dins de la seva pròpia
cambra i rodejada per guardians, és el rei.

Al final del segle XIX, un tal senyor Nicolas, francès, va
inventar un nou model de billar. Va decidir que, en lloc
de picar la pilota amb un tac, la picaria amb aire! Cada
jugador té una mena de pera de goma que, en
prémer-la, deixa anar un raig d’aire que empeny la bola.
En un tres i no res el joc es va estendre per tot el nord de
França.

S’hi poden fer competicions, a veure qui fa més punts
en un nombre donat de tirades.

Cada jugador té una pera de goma i, amb l’aire
d’aquesta, ha d’impedir que la bola es fiqui al forat que
té al davant. Quan la bola entra al forat d’un jugador,
aquest s’apunta un punt negatiu. Guanya qui menys
punts acumula.
Està prohibit:
• Treure la pera de la base
• Bufar un mateix
• Tocar la bola
• Fer moure el billar
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GOLF DES
HUSSARDS

BOULTENN
El boultenn és un joc tradicional bretó, emparentat amb
la petanca i les bitlles. Es juga a l’exterior, amb 6 boles i
un bitllot o base de fusta. El nom prové del bretó tennañ
ar bouloù, que vol dir «aixecar les boles». S’hi juga
individualment competint amb altres jugadors.
Es posa el bitllot horitzontal a terra, amb els forats cap
amunt, a 9 passes de la línia de llançament. Ha d’estar
ben fix al terra per evitar que es mogui amb els cops. A
cada forat es posa una bola.

El golf des hussards (golf del hússars) és un joc
tradicional de la Picardia, al nord de França, en què es
barreja l’habilitat amb una certa dosi de força. S’hi pot
jugar entre dos o entre quatre.
Cada jugador tria un color. Els dos jugadors agafen
cadascun dos mànecs del joc. Es posa una bola al
centre del tauler. Tot movent-lo, cal fer anar la bola a un
dels forats del propi color. Cada cop que hi entri el
jugador suma un punt i es torna a començar. Guanya el
primer en arribar a cinc punts. Si es veu que és massa
difícil, cada jugador pot triar dos colors.
Si hi juguen quatre jugadors, cadascun agafa un dels
mànecs. Poden jugar per parelles, o individualment,
cadascun a un dels quatre colors.
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CURSA DE XAPES
Els jugadors col·loquen una xapa cada un
a la sortida del recorregut i, per torns,
l’empenyen amb un dit per fer-la
avançar lliscant entre les dues línies
que formen el circuit.
Si en un llançament la xapa d’un
jugador surt del circuit, ha de tornar a
la posició des d’on havia tirat.
Guanya el primer jugador la xapa del qual
arriba al final del circuit.

CURSA
DE XAPES

SORTIDA
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ARRIBADA
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LA TELLA
Per torns, els jugadors tiren la tella per fer
caure les monedes que hi ha al damunt
d’un palet.

Cada jugador llança tres talons de sabata
des d’una distància determinada i suma
la puntuació de la zona on hagin caigut
els talons. Si el taló cau al damunt
d’una línia, es compta la zona que
més trepitja.

Qui les fa caure, guanya les monedes
que queden més a prop de la tella que
del palet.

TOMBAR

EL SET I MIG

El jugador que s’acosti més a set i mig,
sense passar-se, guanyarà la partida.

EL SET
I MIG

LA TELLA
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L’ANELLA
En aquest joc, practicat a Moçambic, els
jugadors llancen la pilota per torns amb
l’objectiu de tombar les llaunes o peces
de fusta del contrincant.

S’hi juga per torns. Cada jugador ha de
llançar un cèrcol per encertar el pal
col·locat al final de l’espai de joc.
Qui n’anelli més, guanyarà la partida.

TOMBAR

El primer jugador que aconsegueix
tombar totes les peces de l’altre
guanya la partida.

L’ANELLA
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PONDAS

PONDAS
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ARMARI

KUBB
Per a aquest joc, calen deu kubbar, un rei i
sis bastons.

TOMBAR

Es dibuixa un rectangle de 8 x 5 metres
i a cadascun dels costats de 5 metres
es col·loquen, drets, cinc kubbar,
equidistants entre ells i amb les
cantonades. Es posa el rei al centre del
camp.
Cada equip es col·loca darrere de la seva
línia de kubbar. L’equip que té el torn tira els
sis bastons, un a un, cada jugador per ordre,
intentant fer caure tots els kubbar contraris.
Un cop s’han tirat els sis bastons, l’altre equip agafa els kubbar caiguts i
els llança dins del camp de l’equip atacant. Un cop tirats, es posen drets
allà on han caigut, per un dels dos extrems. Si han caigut fora del camp, es
tornen a llançar.
Ara es gira la truita i ataca l’altre equip. Quan un equip té algun kubb
retornat al seu camp, ja no tira des de darrere de la línia inicial, sinó des de
la línia imaginària que passi pel kubb que tinguin més avançat.
Un cop un equip ha tombat tots els kubbar de l’equip contrari, si encara li
queden bastons, ha de fer caure el rei. Si ho fa, guanya.
Si un equip tomba el rei mentre encara queda algun kubb per tombar, perd
directament.

Hi ha un armari amb jocs de lliure accés per als
visitants, que complementa l’exposició. Són jocs
simples, que es poden trobar a les vitrines.

KUBB

PETITS JOCS:
Io-ios
Bilboquets
Brunzidors
Tabes
Patacons
Pedretes
Jacks
Taketombo
Bastonets indis
Taca-taca
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JOCS D’EXTERIOR:
Gomes de saltar
Cordes de saltar en grup
Cordes de saltar individuals
Chiwewi
Diàbolos
Rutlles
Indiaques
Cursa de sacs
Amunt
Main karet gelang
Baldufes de fuet
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