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Introducció 
 

 
 

Jugar ha estat una de les grans passions de l’home. En totes les cultures, en qualsevol indret 
del món, el joc sempre hi ha tingut una presència important.  

 
Tot apunta a que el joc apareix quan l’home té cobertes les seves necessitats bàsiques: 
l’alimentació, l’allotjament, la seguretat, etc. És a partir d’aquí que busca formes 

d’entreteniment. I segurament comença a crear els primers jocs. I ho fa aprofitant tots 
aquells elements que té al seu abast: pedres, llavors, petxines, palets o tronquets i, fins i tot, 

excrements d’animal. I com a tauler uns forats al terra, un dibuix sobre una pedra o sobre un 
tros d’escorça d’arbre.  

 
Podem afirmar doncs, sense por a equivocar-nos, que el joc ens diu molt dels seus orígens i 
de l’entorn on va ser creat: de la manera de veure i concebre el món d’aquella cultura, dels 

seus valors, de la seva història, dels seus costums, dels seus conflictes i rivalitats... Conèixer el 
joc també és una manera d’apropar-nos a una cultura i, per tant, de comprendre-la millor.  

 
Per això hem cregut interessant fer aquesta publicació, amb la voluntat de deixar per escrit 
l’experiència del CAE en l’organització i la dinamització d’activitats amb infants i joves al 

voltant dels jocs de taula tradicionals del món. A més a més de parlar dels jocs i explicar-los, 
hem volgut transmetre tot una colla d’idees i missatges associats als jocs de taula que poden 

ser interessants des d’un punt de vista educatiu i que detallem més avall. I finalment també 
hem volgut donar orientacions, recomanacions i propostes concretes per fer amb els jocs de 

taula com a element de referència. Esprem que us agradi. 
 
 

Sis idees clau 
 

 

• Jugar és una activitat lliure i voluntària. Quan juguem allò que és més important és jugar i 

gaudir de l’estona de joc. Imposar el joc no té cap mena de sentit. 

• Jugar és una activitat vàlida per a totes les edats. Tots podem jugar i tots hauríem de 

jugar. Intentem descobrir el jugador que tots porten dins nostre. 

• Els jocs de taula, com les cançons, el menjar... formen part del patrimoni cultural d’un 
poble. I el patrimoni lúdic mundial és molt important. 

• Els jocs de taula ens diuen molt de la cultura i de l’indret d’on provenen: dels seus valors, 
de la seva manera de veure el món... i també dels materials que es podien trobar en 

aquell entorn natural. 

• Les cultures no són capses tancades. A través del veïnatge, però també dels conflictes, es 

relacionen i interactuen entre elles. A través d’aquestes interrelacions, els jocs s’han 
estès pel món i s’han incorporat d’una cultura a una altra.  

• Conèixer els jocs és una bona manera de descobrir i apropar-se a una altra cultura.  
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Els jocs de taula del món  
 

 
 

Una mica d’història 
 

 
Tal com dèiem abans, segur que els primers jocs van ser utilitzant pedres, palets, petxines... 
Però no en tenim proves. Tot el que coneixem de la història dels jocs de taula ho sabem a 

partir del moment en que comencem a trobar-ne evidències: restes de taulers, de fitxes o de 
daus, pintures o gravats i, més tard, referències escrites. 

 
Amb aquests condicionants, tres jocs es disputen l’honor de ser el joc de taula més antic del 

món: el Joc Reial d’Ur, el Senet i els jocs de Mancala. 
 
El Joc Reial d’Ur és originari d’Ur, una ciutat estat de l’antic país de Sumer, situada al Sud de 

Mesopotàmia, a la riba del riu Eufrates, molt a prop de la seva desembocadura al Golf Pèrsic. 
A principis del segle XX, l’arqueòleg britànic Sir Leonard Woolley va excavar aquesta ciutat 

descobrint-ne, entre d’altres enclavaments, el cementiri Reial. En les excavacions d’algunes 
tombes, Sir Leonard va trobar 

una colla de taulers d’aquest 
joc, datats durant la Primera 
Dinastia d’Ur, anterior al 

2600 a. C. El fet de només 
trobar taulers en tombes reials 

o de personatges nobles i la 
qualitat d’algunes de les peces 

trobades –de nacre amb 
lapislàtzuli- fa pensar que el 
reial joc d’Ur va ser molt 

apreciat entre les classes 
benestants d’aquesta ciutat. 

Alguns dels taulers trobats 
s’exposen al Museu Britànic de 

Londres. 
 
 

El Senet té els seus orígens a l’antic Egipte. Els egipcis eren uns grans amants dels jocs i en 
moltes tombes i piràmides s’han pogut trobar pintures representant partides de jocs, taulers 

fets en fustes precioses, marfil i ceràmica o taulers esculpits en pedres. En una paret de la 
tomba de Hesy, un ministre 

d’un rei de la IIIa dinastia (al 
voltant de l’any 2650 a. C.), hi 
ha una pintura on es 

representa una partida de 
senet. També hi ha pintures 

d’aquest joc a la tomba de 
Nefertari, la dóna de Ramses 

II. A la tomba de Tutankamon 
(1354 a. de C.-1346 a. de C.) es 

Joc Reial d’Ur exposat al Museu Britànic de Londres 

Joc de Senet exposat al Museu Britànic de Londres 
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van trobar quatre taulers de senet en perfecte estat de conservació i a la gran porta del 
temple de Medinet Haboo hi ha una pintura on es representa Ramsés III jugant al senet amb 

dues dones del seu harem. 
 

El Joc Reial d’Ur i el Senet tenen en comú que es tracta de jocs de recorregut, on amb l’ajut 
d’uns daus (de diferent tipus) es fan avançar unes peces per un tauler fins a completar un 
recorregut, intentant capturar o eliminar les peces adversàries. El fet que aquests dos jocs es 

trobessin en tombes fa pensar en dues possibles interpretacions. La primera és que es 
tractava d’objectes preuats i que, per tant, formaven part del tresor amb el que s’enterraven 

als faraons o als reis. La segona interpretació és que els jocs es posaven a les tombes per 
permetre a les ànimes dels difunts de gaudir d’un joc d’entreteniment en el més enllà. 

 
El tercer candidat en aquesta 
disputa no és pròpiament un 

joc. Són una família de jocs amb 
força variants: els jocs de 

mancala. Els seus orígens són 
més difosos, però es coincideix 

a ubicar-los, també, a Egipte. 
S’han trobat taulers esculpits 
als temples de Menfis, Tebas i 

Luxor. Des d’Egipte, el mancala 
es va estendre cap a l’Àsia i la 

resta d’Àfrica i posteriorment 
van ser els esclaus africans els 

qui el van fer arribar a molts 
altres indrets. Els europeus el 
van aprendre als cafès del Caire 

al segle XIX. A casa nostra la modalitat més coneguda és l’aualé, una variant jugada a Costa 
d’Ivori. 

 
Els antics grecs i romans també van ser grans 

apassionats dels jocs. S’han trobat peces de 
ceràmica on es veuen herois grecs com Àiax i 
Aquil·les jugant a jocs de tauler. A Roma es van 

crear alguns jocs com el Tabula, el Duodecim 
scripta (l’antecessor del Tabula) o el Ludus 

latrunculorum. No cal dir que amb l’expansió de 
l’imperi romà, molts d’aquests jocs van arribar a 

indrets tant allunyats com Somàlia o l’antiga 
Britània (l’actual Anglaterra). Els jocs de daus 
també van ser molt populars en temps dels 

romans i fins i tot s’han arribat a trobar uns daus 
que estaven trucats en unes excavacions 

arqueològiques.  
 

Fora de l’àrea mediterrània, trobem altres indrets, 
territoris i cultures que també van fer grans 
aportacions a l’àmbit del joc.  

 
A la Xina hi ha hagut sempre una gran passió pels jocs. El go és a la Xina el que poden ser els 

escacs a casa nostra. El go té uns orígens incerts, però una de les versions situa la seva 

Els jocs de mancala són propis de societats  agrícoles. A  
molts llocs s’hi juga amb pedres o llavors i uns forats al 

terra. 
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creació cap a l’any 2.300 a. de C. Un dels fets destacables és que amb més de quatre mil anys 
d’antiguitat, encara avui dia continua sent un joc molt practicat, tant a la Xina i al Japó com a 

la resta del món. Altres jocs originaris de la Xina són el dòmino o el mikado. 
 

A l’Índia també s’han creat 
molts jocs, alguns dels quals 
són força coneguts i practicats 

avui dia. Els mateixos escacs 
provenen d’un antic joc indi 

anomenat xaturanga. I el parxís 
té els seus orígens en un joc 

també indi anomenat parxisi, 
terme que vol dir 25, que era la 
màxima puntuació que es podia 

obtenir amb els cauris, les 
petxines que en aquest joc es 

feien servir com a daus.  
 

Entre els segles XVI i XIX, els 
jocs de taula aconsegueixen 
una alta difusió i pràctica entre 

les classes altes i benestants, 
fins al punt que a França passen 

a anomenar-se Jeux de société 
(jocs de societat). Al segle XVI 

trobem les primeres referències al joc de les dames. Una de les versions situen la seva 
creació a la península Ibèrica com una fusió entre les fitxes i els moviments de l’alquerc i el 
tauler d’escacs. També se situen en aquesta època els orígens del joc de l’oca. Algunes fons 

atribueixen a Francesco de Medici la seva creació i posterior difusió per tot Europa. Fins i tot 
hi ha constància que aquest noble florentí va regalar al rei Felip II un tauler d’aquest joc, el 

que demostra la importància que tenia el joc entre les classes benestants. 
 

També en aquesta àmplia època es comencen a tenir evidències històriques de molts jocs de 
taula originaris de diferents indrets del món, malgrat que els seus orígens poguessin ser 
anteriors : el puluc dels indis Ketchi que viuen als altiplans de Guatemala, el Mu-Torere dels 

maoris de Nova Zelanda, el Fanorona de Madagascar, el Bagh Chal del Nepal... 
 

 
 

El primer recull de jocs de la història 
 

 
El rei de Castella Alfons X el Savi, té l’honor d’haver fet el primer tractat de jocs de la 
literatura europea: “Jocs diversos d'escacs, daus, i taules”. Va ser a l’any 1283 que el mateix 

rei va dirigir un grup d'experts als quals havia encomanat la tasca d'escriure una sèrie de 
llibres sobre els temes més importants del moment: història, dret, religió, astronomia, 

màgia... El fet que el joc s'inclogués en aquesta llista demostra la importància que tenia dins 
la forma de vida a l'edat mitjana. El llibre es divideix en diferents parts. La primera està 

dedicada als escacs, la segona als jocs de daus i la tercera als jocs de “Tabla” (de tauler). 
Entre aquests detalla el backgammon, amb algunes de les seves variants, i l’alquerc.  
 

Escacs de Lewis. 78 peces d’escacs fetes de vori de morsa i 
datades del segle XII. Es van trobar a l’il la de Lewis  

(Escòcia).  
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El llibre conté 150 il·lustracions 
que reprodueixen els diferents 

jocs explicats o escenes on s’hi 
veu jugar. El rei declara que Déu 

va voler donar als homes tot 
tipus d'alegries perquè, gaudint-
ne, poguessin suportar millor les 

penes i els treballs. I els jocs són 
una d’aquestes alegries. 

 
 

 
 
 
 
Jocs amb denominació d’origen? 
 

 
Tot i que fins ara hem intentat associar cada joc amb un lloc concret o amb una cultura de 

procedència, aquest plantejament segurament que no és del tot correcte. Quan diem que el 
senet és un joc egipci ho fem basant-nos en les evidències arqueològiques: unes pintures, 
uns taulers trobats en una tomba... Però qui ens diu que veritablement van ser ells els 

inventors del joc? No podria ser que l’aprenguessin d’algú altre?  
 

Jocs jugats al terra o a la sorra, o utilitzant llavors, pedres o fustes com a fitxes, no han deixat 
cap evidència arqueològica. I això no vol dir que no haguessin existit o que en una zona 

concreta no s’hi hagués jugat. Per tant, deixem oberta la porta de la relativitat en aquest 
exercici que fins ara hem fet i que continuarem fent de relacionar cada joc amb un lloc 
concret de procedència. 

 
 

 

Jocs d’aquí o jocs d’allà? 
 
 

Al llarg dels segles, els jocs han anat amunt i avall. El veïnatge, les rutes i els intercanvis 

comercials, però també les guerres, les invasions i les conquestes o el tràfic d’esclaus, varen 
propiciar que els jocs viatgessin d’un lloc a un altre, d’un continent a un altre. Amb el pas del 

temps, els jocs, inicialment vinguts de qui sap on, es van anar introduint a les diferents 
cultures d’acollida, es van anar assimilant i, al final, en alguns casos, varen esdevenir un 

element cultural completament integrat. 
 
Tots som conscients i tenim molt clar que l’aualè és un joc que ens ha arribar de fora, 

segurament de l’Àfrica. O que el Tangram o el Mikado són jocs orientals. Però quan a casa, al 
bar, al casal d’avis... hi ha una partida de dòmino, difícilment a cap dels jugadors se li acut 

pensar que aquest joc és originari de la Xina. I encara menys, que el seu nom té ascendències 
italianes. O quan a tantes i tantes cases es fa una partida de parxís, pocs pares, mares o nens 

i nenes coneixen o entreveuen les arrels hindús d’aquest joc. I així podríem continuar amb les 
cartes, els escacs, els daus, el joc de l’oca, etc.  

Imatge del llibre on es representa uns  

nobles jugant a l’alquerc. *VPCC  
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Dòmino, parxís, oca, cartes, escacs, 

cartes... Tots considerem aquests jocs 
de taula com a elements culturals 

propis, identitaris de la nostra 
manera de fer, dels nostres costums 
familiars i socials i del nostre temps 

d’esbarjo. Però ja hem vist que les 
seves arrels són molt lluny de casa 

nostra.  
 

Jocs d’aquí i jocs nostres, sí. Però en 
el fons, jocs que han vingut de fora, 
que han fet un llarg viatge i que, a 

més a més, han hagut de guanyar-se 
el seu dret a ocupar un lloc preferent 

en els nostres costums i aficions. 
 

Si volem, podem trobar exemples que 
encara fan un pas més en aquesta 
mena d’odissea dels jocs. Ja hem 

parlat abans del llibre dels jocs 
d’Alfons X. En aquest llibre es parla 

de l’alquerc, un joc que va arribar a la 
península amb els àrabs i que segurament havia arrelat força en la societat medieval del 

segle XIII. Doncs bé, més endavant, durant el descobriment i posterior colonització del 
continent americà, l’alquerc també hi va viatjar. Un cop allà, colonitzadors i nadius varen 
jugar plegats. Algunes cultures indígenes, fins i tot van crear el seu propi joc a partir de 

l’alquerc. És el cas de l’awithlaknannai, una variant de l’alquerc jugada pels indis zuni de Nou 
Mèxic. 

 
En aquest sentit, els jocs, i en especial els jocs de taula, poden esdevenir un bon exemple a 

l’hora de proposar una reflexió sobre com la nostra cultura –i per extensió la majoria de 
cultures- s’han anat forjat i modelant a partir de les incorporacions d’elements propis d’altres 
indrets o cultures. I com els jocs, el menjar, la llengua, els costums...  

 
 

 

Jocs que juguen a enganyar 
 
 

Tot i així, a vegades ens trobem amb jocs 
que sembla que juguin a enganyar-nos. Si 
ens preguntem d’on venen les dames 

xineses gairebé tots respondrem que de 
la Xina. Doncs no està tant clar que sigui 

així. Hi ha diferents versions sobre 
l’origen d’aquest joc, i una d’elles el situa 

a Alemanya, vinculat a la comunitat 
jueva, basant-se en la relació existent 

El pachisi indi és el joc originari de l’actual parxís. 
Un joc indi que fortament afermat en e ls nostres 

costums lúdics. 
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entre el tauler de joc –una estrella de sis puntes- amb l’estrella de David. 
 

Un altre d’aquests jocs mentiders és el Chinesenspiel, terme que en alemany vol dir “el joc 
dels xinesos”. Es tracta d’una versió simplificada del joc del parxís que es va popularitzar a 

Alemanya durant el segle XIX, fruit de l’afició que hi va haver en aquest país, i a tot Europa, 
per tot el que venia d’Orient. El joc combina l’origen hindú del parxís amb peces que 
representen figures xines. Quina barreja! 

 
 

 

Jocs per jugar, només? No sempre és així 
 
 

Tal com hem dit, inicialment els jocs es van crear com a un entreteniment, per passar 
l’estona d’una manera amena. Però sembla que no sempre ha estat així. Hi ha jocs que van 
néixer amb altres finalitats o que es van crear a partir d’algunes pràctiques que poc tenen a 

veure amb el joc. 
 

Hi ha jocs que van ser creats per 
potenciar la intel·ligència. Ja 

hem dit abans que el go és un 
joc xinès. Una llegenda explica 
que va ser inventat cap a l’any 

2.000 a de C. quan l’emperador 
Yao Shun va demanar als seus 

consellers de crear un joc per 
desenvolupar i augmentar les 

limitades capacitats 
intel·lectuals del seu fill. També 
hi ha referències que més tard, 

el go va ser adoptat pels 
samurais japonesos com una 

activitat obligatòria, ja que 
aquest joc potenciava 

l’estratègia i la concentració, dues habilitats molt preuades en aquesta classe social i militar. 
 
Un altre cas són els escacs. Sembla que van ser creats per potenciar l’estratègia militar i 

esdevenir un entrenament per a la guerra. Probablement van néixer al segle XII a l’Índia. El 
seu primer nom és xaturanga, terme que en sànscrit designa els quatre elements d’un exercit 

d’aquella època i indret: elefants, cavalls, carros i soldats d’infanteria. El joc va arribar a 
Europa a través de Pèrsia i en aquest viatge, les figures i personatges es van adaptar als 

costums feudals. El “shah” persa es va convertir en rei (tot i així, encara utilitzem l’expressió 
“jac mat”, evolució de “shah mat”, per dir que el rei està perdut), el visir –o conseller del rei- 
passa a ser la reina o la dama i l’elefant esdevé bisbe o alfil. 

 
Altres jocs responen a creences religioses o contenen components espirituals força marcats. 

Ja hem parlat abans del Joc Reial d’Ur i del senet, dos jocs pensats per a fer més planer el 
traspàs o l’estada en el més enllà. Un altre exemple pot ser el nard, un joc semblant al 

backgammon o al joc romà ludus duodecim scriptorum –el joc de les dotze línies-. Hi ha una 
llegenda índia que atribueix els seus orígens a un savi anomenat Qaflan, que va voler crear un 
joc que representés el curs d’un any. El tauler d’aquest joc tenia vint-i-quatre punts, 

En el go l’estratègia és un component essencial si es vol 

guanyar. Acostumats a les dames o als escacs, sorprèn que 
al go les fitxes es col·loquin a les interseccions de les línies  
del taule r i no als  quadrats que  delimiten. *VPCC 
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corresponents a les hores d’un dia. Els vint-i-quatre punts estaven repartits en dues de les 
parts del tauler, simbolitzaven els mesos i els signes del zodíac. Les trenta fitxes i els dos daus 

necessaris per jugar simbolitzaven els trenta dies del mes i el dia i la nit, respectivament. A 
més a més, el número set, suma de les dues puntuacions màximes i mínimes que es poden 

obtenir en llançar els daus -el sis i l’u-, representava els dies de la setmana i els planetes 
coneguts en aquella època.  
 

També trobem jocs als quals 
se’ls hi atribueix un 

component endevinador o de 
predicció del futur. Aquest 

seria el cas del dòmino. I 
també del joc fanorona, el joc 
nacional de Madagascar. Sobre 

aquest joc s’explica que l’any 
1885, mentre els francesos 

assetjaven Antananarivo, la 
capital de Madagascar, la reina 

Ranavalona III buscava en el 
desenllaç d’una partida 
d’aquest joc la millor 

estratègia per defensar la 
ciutat. Greu error: va perdre la 

guerra, l’illa va caure en mans 
franceses que van abolir la 

monarquia i la van convertir en 
una colònia francesa. Més tard, la reina va haver de marxar a l’exili. 
 

I potser l’exemple més macabre és el 
joc del solitari. Simple avorriment. La 

seva creació s’atribueix a un 
aristòcrata francès del segle XVIII 

tancat a la presó de la Bastilla que, 
per passar l’estona, es va inventar un 
joc per a una única persona 

aprofitant el tauler d’un altre joc: la 
guineu i les oques. 

 
 

 

Joc i endevinació es troben al Fanorona, el joc nacional de  

Madagascar. 

La necessitat aguditza l’enginy. E l joc del 
solitari és resultat de la llarga estada d’un 

noble a la presó de la Bastilla.  
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Els jocs: estimats i odiats 
 

 
Un dels fets que sorprèn és que, al llarg de la història, el joc i els jocs han comptat amb grans 

adeptes i, també, amb grans detractors.  
 

Ja hem vist la passió dels més poderosos (reis, faraons, nobles, emperadors...) per disposar 
de jocs de gran valor, amb taulers ricament treballats, amb pedres precioses... o, també, 
l’interès del rei Alfons X per recollir en un llibre els jocs coneguts de la seva època. O la gran 

consideració del go entre la selecta classe social dels samurais.  
 

Però també és coneguda la 
passió pels jocs de les classes 

més populars. A casa, al carrer, 
a les places, als claustres, als 
castells... la gent jugava. Ho 

sabem perquè en molts 
d’aquests indrets s’han trobat, i 

encara avui es poden veure, 
taulers de joc esculpits en 

bancs de pedra, als festejadors, 
en pedres dels carrers, etc. 
 

I també es jugava a les tavernes 
o als triquets i, a més a més, en 

aquests indrets, generalment 
s’hi apostaven diners.  

 

Però el joc no sempre ha estat vist amb 
bons ulls per part dels poderosos. A 

l’edat mitjana el joc va estar associat 
amb el consum de vi i amb la 

prostitució, formant part així, d’una 
mena de triangle del vici. En aquest 
context, governants i, també l’església, 

van arribar a prohibir i perseguir el joc. 
Aquesta darrera el va arribar a 

considerar com una activitat 
pecaminosa. Jocs com el backgammon 

o el shove ha’penny, van ser fortament 
perseguits a Anglaterra. A França, al 
1369, el rei Carles V va prohibir 

diferents tipus de jocs, entre d’altres 
els daus, els jocs de tables i les dames.  

 
I també a casa nostra trobem forces 

referències de prohibicions del joc escrites en les cròniques de l’època, en llibres d’actes o en 
constitucions sinodals. Cal dir, però, que aquestes prohibicions, dictades per bisbes, reis o 
autoritats municipals, mai van aconseguir eradicar el joc. 

El Backgammon és un joc amb e l que s’hi feien 
apostes. Fins i tot incorpora un dau que serveix per 
fer-ne pujar el valor. Per això no és d’estranyar que 

en diferents èpoques hagi estat prohibit.  

Les excavacions fetes al Mercat del Born corresponents a 

l’antic barri de la Ribe ra de Barcelona varen deixar al 
descobert aquest taule r d’alquerc gravat en una pedra 
d’un carre r.  

Fotografia de Jordi Catalá /El Pe riódico de Catalunya  
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Els jocs de taula tradicionals del món i els jocs d’ara 
 

 
 

El primer que hem de tenir en compte quan ens proposem jugar a jocs de taula del món és 
que es tracta d’una tipologia de jocs a la que els nois i noies no estan acostumats. Intentem 

fer una petita comparació entre els jocs actuals i els jocs de taula del món. 
 
La primera diferència la trobem en la 

mecànica del joc. La majoria dels jocs 
de taula del món es fonamenten en 

uns moviments relativament simples i 
repetitius: tirar daus i avançar fitxes, 

moure fitxes d’una casella a una altra, 
capturar fitxes contràries d’una 
determinada manera, etc. Això pot 

semblar la xocolata del lloro davant de 
jocs en que es condueix un fórmula 1 o 

una moto a tota velocitat, es juga un 
partit de futbol, es busquen i liquiden 
enemics...  

 
També trobem diferències en les 

habilitats o destreses que es 
potencien. El joc actual es basa 

fonamentalment en les destreses manuals del noi o noia. Un clar exemple en són els jocs 
d’ordinador o de consola que exigeixen un gran control i domini dels comandaments. En 
canvi, la base de la majoria de jocs de taula del món és l’estratègia, combinada o no amb una 

certa dosi d’atzar. 
 

I també hi ha una diferència molt important pel que fa la presentació. Amb contades 
excepcions, quan juguem a jocs de taula del món ho fem amb reproduccions “casolanes”, ja 

que es fa difícil accedir a jocs originaris. Res a veure amb les presentacions dels jocs actuals, 
treballades des d’una visió molt comercial, amb imatges espectaculars, amb uns treballats 
efectes especials en el cas dels videojocs i jocs d’ordinador... Tot i així, aquesta darrera 

diferencia, la podem invertir si aconseguim algun jocs de taula original, ja que en aquest cas 
s’incorpora un component artesanal i artístic que el joc actual és incapaç d’igualar. 

 
Proposar jugar a jocs de taula tradicionals del món és anar una mica a contracorrent. Tot i 

així no ens hem d’arronsar. És important conèixer i tenir en compte aquests fets diferencials 
a l’hora de plantejar una activitat amb aquests jocs. 
 

 
 

El valor dels jocs de taula del món 
 
 

Fins ara hem explicat les dificultats que tenen els jocs de taula del món per “competir” amb 
els jocs més moderns, siguin de taula com d’ordinador, consola o videojocs. Però quins són 

els elements dels jocs de taula del món que ens aporten valor respecte dels jocs de taula 
actuals? 

Els escacs són un dels jocs de taula més complexes. 
Només cal veure  la divers itat de moviments que hi 

ha: com a mínim, cada f igura en té un de dife rent. 
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La seva història 

 
Una història que en alguns jocs es remunta a milers d’anys, i en d’altres, a centenars d’anys. 
Res a veure amb les desenes d’anys que tenen els jocs actuals. El Monopoly, per posar un 

exemple, va ser creat l’any 1903, però fins el 1933 no va començar a tenir popularitat. 
L’Stratego és del 1908, l’Scrable i el Cluedo del 1948, el Risk del 1959 i el Trivial del 1981. 

 
I en aquesta llarga història de cada joc hi ha molts fets i moltes anècdotes acumulades. Com 

ara la partida de Fanorona de la reina Ranavalona mentre els francesos atacaven la seva 
ciutat; o com la llegenda de Sissa que narra la proposta que va fer l’inventor del tauler 
d’escacs per posar preu al joc, demanant un gra de d’arròs per a la primera casella, dos per a 

la segona, quatre per a la tercera i duplicant aquestes quantitats fins arribar a la 64a casella 
del tauler. 

 

La relació amb el seu entorn.   

 
Ja hem dit anteriorment que 

un joc ens parla molt dels seus 
orígens, del lloc on va ser creat, 
dels materials que es podien 

trobar en aquell entorn, de les 
creences i dels valors d’aquella 

cultura. Utilitzem-ho en la 
nostra explicació o al llarg de 

l’activitat. Jugar a l’aualé ens 
permet explicar que aquest és 
un joc propi de societats 

agrícoles, que les peces que 
s’utilitzen en el joc són llavors 

d’una planta anomenada 
caeselpina, i que en molts llocs 

es juga senzillament amb 
pedres i fent uns forats al terra. O que els antics maies treien molt profit de la planta del blat 
de moro per jugar al puluc: amb les panotxes feien les divisions del tauler i amb els grans, els 

daus. 
 

 

Els valors que amaguen.  

 
Ja hem dit reiteradament que al darrera de molts jocs de taula del món hi ha una cultura i 

una manera d’entendre el món. I també, uns determinats valors i ensenyaments. En trobem 
exemples molt evidents.  

 
No volem ser pesats a l’hora d’anar posant l’aualé com a exemple, però aquest joc també ens 
nodreix d’un munt d’ensenyaments. El primer, que és imprescindible una bona sembra per 

tenir una bona collita. Si no sabem jugar les nostres llavors i distribuir-les correctmanet pel 
tauler de joc (sembrar-les), no podrem fer captures (recollir). Per tant, no tenim possibilitats 

de guanyar. Un segon ensenyament és que no es pot matar de gana a ningú, encara que sigui 
el nostre adversari. Per aquest motiu en el joc de l’aulé no està permesa cap jugada que deixi 

al jugador contrari sense llavors.  
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Un altre joc amb un valor moral al darrera és el bagh chal. “La unió fa la força”. Els tigres, per 
força, poden capturar fàcilment les cabres. En canvi, l’única possibilitat que tenen aquestes 

de vèncer és mantenint-se unides i no deixar cap forat darrera seu per on els tigres puguin 
fer les seves captures.  

 
 
I un tercer joc, el puluc, que ens 

recorda les incerteses i inseguretats 
d’aquest món. “No diguis blat, fins 

que no sigui dins el sac i ben lligat”. 
Dominar una columna amb força 

fitxes contràries capturades no es 
cap garantia de victòria fins que no 
s’han eliminat completament del 

tauler. Només cal una tirada de daus 
afortunada del jugador contrari per 

canviar radicalment el 
desenvolupament d’una partida.  

 
 
 

 
 

 
Així doncs, és molt important conèixer 

la història i aquests elements 
identitaris del joc i anar-los introduint 
en algun moment o altra de 

l’explicació o del desenvolupament del 
joc. Fer-ho ajuda a donar personalitat 

al joc, a fer-lo més real, més proper, 
més atractiu, més interessant. Alerta 

però, de no caure en un bombardeig 
d’informació que acabi amb la 
paciència dels nostres jugadors i 

jugadores. 
 

 
 

 
 

Al tauler del Hnefatalf  es recreen els  enfrontaments 
entre suecs i moscovites. Els orígens d’aquest joc es 

remunten a l’edat del fe rro. 

Al Bagh Chal, les cabres només aconseguiran 
guanyar la partida si es mantenen unides davant 

dels tigres. 
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Abans de començar a jugar, dues reflexions sobre el joc 
 

 
 

Un cop feta aquesta introducció sobre els jocs de taula del món i la seva història i abans de 
començar a parlar del que podem fer amb ells, creiem important fer algunes reflexions sobre 

el joc. Penseu que sobre el joc s’han escrit llibres sencers i per tant, ni nosaltres som les 
persones indicades ni aquest és el lloc adient per escriure un tractat teòric sobre el joc. Tant 
sols volem fer dues reflexions que creiem bàsiques i que cal tenir en compte quan més tard, 

plantegem activitats al voltant dels jocs de taula del món. 
 

 
 

a. Quan juguem, jugar és el més important 
 
 

Juguem perquè volem, perquè ens ve de gust, perquè ens agrada i perquè jugant ens hi 

sentim bé. No hi ha més explicació.  
 

Per definició jugar és una activitat lliure, voluntària, no obligada, plaent. Així ho diuen 
diferents experts que han intentat definir el concepte de joc, com ara Roger Caillois en el seu 

llibre “Els jocs i els homes” o l’antropòleg Johan Huizinga en el seu llibre “Homo Ludens”. 
 
Paral·lelament s’ha demostrat que el joc és un instrument educatiu molt important i, per 

això, educadors i educadores, mestres, professors i professores, monitors i monitores, l’han 
incorporat i l’utilitzen habitualment en la seva tasca educativa: per desenvolupar destreses, 

per reforçar l’aprenentatge de diferents conceptes, per treballar valors i actituds, per 
potenciar relacions i habilitats socials, per trencar diferències culturals, etc... 

 
Però el que no es pot perdre 
mai de vista és aquest concepte 

de llibertat. El joc ha de ser 
lliure i plaent. Quan el joc es 

converteix en una activitat 
imposada, dirigida, 

excessivament reglada, que no 
proporciona plaer, que no 
genera passió o interès, perd 

bona part de la seu sentit i de la 
seva potencialitat. 

 
Qui més qui menys ha vist 

empreses, entitats, ongs, que 
amb la millor voluntat de donar 
a conèixer o potenciar un 

missatge, un objectiu o una idea 
clau (conèixer el comerç just, 

protegir espècies animals en 
vies d’extinció, conèixer el nostre sistema immunològic...) han creat un joc que moltes 

vegades és feixuc, amb una mecànica complexa i poc entenedora, amb un excés de 

Jugar és gaudir. Aquesta és una màxima que no hem 

d’oblidar mai.  
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continguts teòrics o de reflexions que aturen constantment la dinàmica del joc, etc... Un 
avorriment en molts casos.  

 
Si el noi, la noia, el nen, la nena no gaudeix jugant, poca feina educativa podrem fer utilitzant 

el joc. I massa vegades, educadors i educadores, mestres, professors i professores, estem 
tant absorbits per la eficàcia i la qualitat de la intervenció educativa que perdem aquest punt 
de vista tan essencial. 

 
 

 

b. Tots podem jugar i tots hauríem de jugar 
 

 
Hi ha una associació generalitzada entre joc i infància: jugar (en el sentit clàssic de jugar) és 

cosa de nens. Res més lluny de la realitat. Jugar és una activitat vàlida per a totes les edats.  
 
George Bernard Shaw escrivia: “L’home no deixa de jugar quan es fa vell, es fa vell quan deixa 

de jugar.” I Pablo Neruda encara va ser més contundent: “L’infant que no juga no és un 
infant, però l’home que no juga va perdre per sempre l’infant que vivia en ell i que li faria 

molta falta tenir.” 
 

Jugar hauria de ser un activitat present en totes les etapes de la vida: infants, adolescents, 
joves, adults, gent gran... L’experiència del CAE i de moltes altres entitats que treballen el joc, 
demostra que això és possible i que joves, adults, gent gran... poden convertir-se en grans 

apassionats del joc. Segurament que el tipus de jocs preferits i apropiats varien d’una etapa a 
una altra. I els moments de joc o per al joc, també. 

 
I això és interessant de conèixer i de tenir-ho en compte de cara a l’organització d’activitats 

de jocs. Conèixer les motivacions i els interessos de cada col·lectiu, però també les dificultats 
i les seves reticències, ens pot ajudar molt a l’hora de planificar les nostres activitats de joc. 
 

Segurament que amb els 
adolescents és amb qui 

trobarem una major reticència 
envers el joc. En aquesta etapa, 

nois i noies s’intenten afirmar 
com a persones adultes, 
trencant amb qualsevol lligam 

que puguin tenir amb la seva 
etapa d’infant. I aquí, 

generalment, li toca el rebre al 
joc. Tot i així, una vegada 

superades les reticències, en 
molts casos esdevenen uns 
apassionats jugadors. 

 
Amb la gent gran trobarem 

altres dificultats. En alguns casos 
hi ha poca motivació de cara a 

conèixer noves propostes 
lúdiques. Perquè cal aprendre 

Les activitats que hem fet als  instituts  ens demostren que  
els adolescents són uns grans apassionats dels jocs un cop 

superades les reticències inicials. (Institut Lacetània) 
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jocs nous quan jugant al dòmino o a la brisca ja en tenim prou? Aquesta és una actitud que 
ens hem trobat sovint quan hem anat a proposar jocs a casals de gent gran o a residències 

d’avis. Tot i així són un experts i uns apassionats dels jocs amb els que juguen, entre els quals 
n’hi ha alguns que són originaris d’altres indrets: el mateix dòmino, el parxís, les dames, els 

escacs, les cartes... Amb algunes persones d’aquest col·lectiu ens podem trobar amb altres 
dificultats derivades de problemes de mobilitat, motricitat, coordinació, comprensió, pèrdua 
de memòria... 
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Activitats amb jocs de taula del món 
 

 
 

A continuació volem donar unes orientacions bàsiques de cara a planificar i organitzar una 
activitat amb jocs de taula del món a adreçada a infants i joves. Moltes de les recomanacions 

que diem serveixen perfectament per a activitats amb qualsevol tipus de jocs de taula i, 
segurament, per a qualsevol tipologia de participants.  
 

Segurament seria interessant poder aprofundir en aquestes orientacions i poder-ho recollir 
en una publicació específica. Ens apuntem a aquest repte. 

 
 

 

Com organitzar una activitat de jocs de taula 
 
 

Cal escollir els jocs adequats. No tots els jocs són iguals. N’hi ha de més simples i de més 
complexes, de més curs i més llargs, més apassionants o més reflexius... Cal pensar en els 

jocs més adequats a l’edat dels nois i noies, al seu tarannà, al seu hàbit de jugar... Per això és 
millor començar amb jocs amb mecàniques simples, en els quals les partides no siguin massa 

llargues i en els que no es requereixi una gran concentració o visió estratègica. El fet que 
incorporin un cert component d’atzar també ajuda a fer més amè el joc. El Puluc –amb atzar-
o l’Alquerc –sense- són uns bons jocs per fer aquesta iniciació. 

 
 

És important conèixer i haver practicat els jocs. El seu lloc de procedència, la seva història, la 
seva vinculació amb aquests orígens... Però també la seva mecànica, el seu funcionament, les 

possibles jugades. Creiem que no n’hi ha prou amb haver-se llegit les normes i entendre-les. 
Cal haver-hi jugat, millor vàries vegades. D’aquesta manera és més fàcil saber quines 
situacions de joc es poden plantejar que generen dubtes i saber-hi donar resposta, o quina és 

la millor estratègia... 
 

 
És imprescindible fer una 

bona planificació de l’activitat. 
Com farem l’activitat? Fem una 
introducció? Proposem 

diferents jocs i que cadascú 
triï? N’expliquem un i que 

tothom hi jugui? Deixem que 
siguin els nois i noies els que 

interpretin les normes i 
descobreixin el funcionament 
dels jocs? Fem una petita 

competició? Totes són 
fórmules vàlides i totes poden 

funcionar. Cal trobar la més 
encertada en funció del grup, 

del nombre de nois i noies, del 
seu grau d’autonomia, de 

Disposar de  jocs vistosos i de qualitat és una garantia d’èxit 
de l’activitat. Estada a la Maison des Jeux de Grenoble 

(2004). 
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l’entorn on es planteja l’activitat... 
 

... disposar dels materials necessaris. Quants jocs necessitem? Deu de diferents o cinc 
exemplars de dos jocs diferents? Preveiem que les fitxes es perden i tinguem-ne de recanvi, 

que hi hagi instruccions per a tothom... 
 
 

I saber-los presentar i explicar correctament. Explicar un joc és com explicar un conte. D’una 
banda hi ha l’habilitat i la traça de la persona que presenta el joc, de la mateixa manera que 

ho fa un contacontes o un narrador. És important saber transmetre l’emoció i la passió pel 
joc, sense que pugui semblar exagerada i saber-lo fer atractiu i interessant. I per altra banda 

també cal saber i conèixer aquelles tècniques i recursos que permeten articular una 
explicació coherent, ordenada i progressiva. Com que aquest aspecte el considerem molt 
interessant, en fem una explicació més detallada. 

 
 

 
 

Com fer una bona explicació d’un joc de taula 
 
 

Explicar com es juga a un joc de taula sol ser un moment crític. Moltes vegades, en funció de 
com es faci aquesta explicació, s’aconsegueix que una persona desisteixi, per sempre més, a 
jugar-hi. Són els clàssics comentaris: “Què complicat !”, “A mi no m’agrada!” o “Jo no jugo!”. 

 
Tot i que es tracta d’una habilitat a desenvolupar, i que explicar d’una manera planera i 

atractiva determinats jocs de taula és una missió gairebé impossible, tot seguit us oferim 
unes recomanacions de cara a reeixir en aquesta tasca. 

 
 
a. Comencem amb un “tràiler”. Tal com es fa al cinema o a les solapes o contraportades 

dels llibres. Un resum molt breu, que en menys de mig minut destaqui els principals 
al·licients del joc. Aquí és interessant fer alguna referència als seus orígens o 

procedència, a l’objectiu general del joc –què s’ha de fer per guanyar- i a la mecànica. 
L’objectiu és captar l’atenció i despertar la curiositat per continuar en el procés 

d’aprenentatge del joc. 
 
 

b. D’allò que és general a allò que és més concret. Ara toca entrar en matèria. És important 
anar fent una immersió progressiva en el joc. Comencem per explicar els components del 

joc: el tauler, les fitxes i, si n’hi ha, els daus. A continuació, detallar si el joc té diferents 
fases –com per exemple el seega o el bagh chal, jocs en que primer cal posar totes les 

fitxes al tauler i, un cop totes posades, començar-les a moure-. I tot seguit la mecànica: 
com es mouen les fitxes, com es fan les captures... 

 

 
c.  Acabar amb els detalls. Els jocs sempre tenen molts detalls: aquelles situacions 

peculiars, aquells moviments que surten de la norma, aquelles jugades obligatòries, etc. 
Reservem-ho per al final. O fins i tot, ho podem explicar una vegada començat el joc, a 

mesura que aquestes situacions es van donant.  
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d. Les preguntes, al final. Evitem que ens interrompin amb preguntes. Més que res perquè 

moltes vegades trenquen aquesta lògica de l’explicació, buscant respostes a situacions 
puntuals. Al final de l’explicació, però, intentem resoldre tots aquells dubtes que ens 

puguin plantejar.  
 
 

e. I a jugar. La millor manera d’entendre i d’aprendre un joc és jugant-lo. Cap presentació ni 
cap explicació pot suplir l’aprenentatge que s’aconsegueix fent una partida. Per tant, 

limitem les explicacions i afanyem-nos a posar en pràctica el joc. A partir d’aquí, seran els 
mateixos jugadors i jugadores els que es trobaran amb aquestes situacions peculiars o 

constataran aquelles explicacions que no els han quedat clares. Estiguem a prop i 
ajudem-los a resoldre els seus dubtes. 

 

 
f. Ep! Sobretot, deixem jugar. Ningú ha nascut ensenyat i tots aprenem amb la pràctica. I 

amb els jocs passa el 
mateix. Si l’animador ha 

jugat força, coneix els jocs, 
les estratègies i aquelles 
jugades que són més 

interessants. Els que 
juguen per primera o 

segona vegada a un joc, 
segurament els costarà 

veure una bona jugada (i a 
vegades, una jugada 
possible). Com a 

dinamitzadors, podem ser 
a prop, i un cop hagin fet la 

seva jugada, explicar-los 
aquella jugada possible. 

Però mai, mai, ens 
avancem als seus 
moviments.  

 
 

 
 

L’única manera d’aprendre un joc és practicant-lo. No 

podem plantejar una activitat de jocs sense que hi hagi la 

possibilitat de jugar i experimentar amb els jocs l liurement. 
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Jugar, sí. Però què més podem fer amb els jocs? 
 

 
 

Jugar i gaudir. Ja ho hem dit abans i aquesta hauria de ser sempre la prioritat. A continuació, 
però, us proposem algunes idees pràctiques per fer amb els jocs de taula. Hem cregut oportú 

no fer massa distincions entre si els jocs els fem a l’aula, a l’esplai o al cau, al casal... Agafeu 
la idea i mireu d’adaptar-la als vostres interessos o necessitats. 
 

 
• Tallers de construcció de jocs. Com a taller, o dins de les matèries de plàstica o de 

tecnologia. Hi ha moltes maneres de construir jocs de taula, des de les opcions més 
simples -amb cartolines dibuixades i pintades, amb plastilina, amb materials de rebuig, 

etc.- fins a d’altres més complexes -amb fang, fusta, amb pirogravador, amb metalls, etc.- 
Penseu en el tauler, però també amb les fitxes, els daus... Imaginació, creativitat i art. 

 

• Racó de jocs o fons lúdic. A partir dels jocs construïts, ens podem dotar d’un racó de 
jocs, d’un fons lúdic, d’una petita ludoteca. Un recurs per dies de pluja, per estones 

d’esbarjo, etc.  
 

• Campionats. No ens enganyem: a tots ens agrada jugar i guanyar. Podem aprofitar els 

jocs de taula del món per crear el nostre propi torneig. I podem aprofitar-lo per potenciar 
el respecte a les normes, al jugador adversari, el saber guanyar i perdre, etc. I si al cap 

d’alguns dies, el guanyador posa el seu títol en joc?  
 

• Intercanvi d’aprenentatges. Si cadascú, o per parelles, o per grups, aprenem un joc, 
després el podem ensenyar a un company. A canvi, ell ens en ensenyarà un altre.  

 

• Consolidar aprenentatges. A l’aula podem utilitzar els jocs per consolidar determinats 
aprenentatges. Dins l’àrea de les matemàtiques, per exemple, amb el Tancar la caixa 

podem reforçar les sumes, la combinació de xifres, etc.  
 

• Treballar la imaginació i plantejar visions paral·leles. Imaginar-nos el mapa del món amb 
cultures i jocs, en comptes de països i estats. Imaginar el recorregut d’un joc per arribar 
des de la seva zona d’origen fins a una altra zona: per on podia passar? qui el podia 

transportar? Fer-ne una aventura, un conte, una gimcana, un eix d’animació... 
 

• Fer recerques. Internet és ple de webs amb informació de jocs de taula. Proposar als 
alumnes de fer recerques sobre un joc concret: els seus orígens, les seves regles, les 

variants... Informació que es troba en català, però també en castellà, en francès, en 
anglès... 

 

• Interpretar les normes. A partir d’unes normes escrites, que els nois i noies les llegeixin, 
les entenguin i puguin arribar a explicar als seus companys com es juga. A vegades no és 

tant senzill com sembla. 
 

• Inventar jocs. A partir d’uns taulers i fitxes, repensar jocs i crear-ne de nous. No serem 
els primers. Les dames i el solitari, per posar dos exemples, són jocs creats a partir 
d’altres. 
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10 jocs per començar a jugar 
 

 
 

Tot i que hi ha un munt de jocs de taula, n’hem fet una selecció de 10, de cara a poder posar 
en pràctica tot el que hem explicat fins ara. Els criteris han estat els següents: 

 
• Són jocs simples. Amb unes normes no massa complexes, fàcils d’explicar i d’aprendre , i 

amb unes partides que no són massa llargues. 

 
• Són de procedències ben diverses. Des d’Amèrica a Àsia, passant per Àfrica i Europa1. 

Una manera de demostrar la presència del joc en qualsevol cultura del planeta.  
 

• Són jocs amb una història. Que ens permeten donar detalls i referències dels seus 
orígens, de la seva procedència. De tots ells en podem dir alguna cosa, alguna anècdota.  

 

• Són jocs que podem fabricar fàcilment. Tot i que si busquem podríem acabar trobant 
algun d’aquests jocs en alguna botiga especialitzada o de comerç just, sempre tenim la 

possibilitat de fabricar-los nosaltres mateixos, ja sigui amb materials ben senzills i 
comuns, o amb tècniques més complexes. 

 

 
 

Joc Procedència 

1. Alquerc Àsia / Àfrica  

2. Assalt Europa 

3. Aualé Àfrica 

4. Bagh chal Àsia (Nepal) 

5. Fanorona Àfrica (Madagascar) 

6. Nyout Àsia (Corea) 

7. Puluc Amèrica (Guatemala) 

8. Seega Àfrica (Somàlia) 

9. Tablut Europa 

10. Tancar la caixa Europa (Normandia) 

 
 

 

                                                 
1 Els més puris tes potser troba reu a falta r algun joc d’Oceania. En coneixem un, el Mu-Torere, però la nostra  

experiència ens  desaconsella la seva presència en aquesta llista, ja que el seu funcionament moltes vegades  
esdevé monòton i poc engrescador. 
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Alquerc 
 

 
L’Alquerc és un joc procedent de l’antic Egipte i de l’Orient Mitjà. S’ha trobat un diagrama d’aquest joc en una  
de les lloses del sostre del temple  de Kurna (Egipte), construït cap a l’any 1400 a. de C.  
 
Els àrabs el denominaven el-quirkat i en consten referències en el llibre Kitab-al-Aghani, escrit el segle X.  

Durant l’ocupació musulmana de la península Ibèrica, els àrabs van introduir aquest joc, que es va anomena r 
Alquerc, paraula castellana també de procedència àrab. En el Gran libro de los juegos d’Alfons X, escrit l’any  
1283, es descriu aquest joc i s’hi mostra una il·lus tració on es veuen dos cavallers acompanyats dels seus  
assessors jugant a aquest joc. 
 

Aquest és un joc que va tenir una forta difusió. És  normal trobar-ne taulers esculpits en places, bancs, claustres  
de monestirs, festejadors, etc. A les excavacions del Mercat del Born, corresponents a l’antic barri de la Ribera  
de Barce lona, s’hi ha trobat un tauler gravat en una llosa d’un carrer. 
 
Amb el nom d’Alquerc també es coneix tota la família de jocs amb un funcionament semblant: en tots ells  

l’objectiu final és eliminar les f itxes del contrari, però el tauler, el nombre de fitxes i la seva posició inicial són 
diferents.  
 
El joc està compost per: 

 
• un tauler format per una quadrícula de 4 caselles per banda, que 

determina un total de 25 interseccions 

• 12 fitxes  blanques 
• 12 fitxes  negres 

 
Al començament de la pa rtida, les fitxes es col·loquen tal com mostra la 

figura.  
 
Durant el joc es van alternant les  tirades dels dos jugadors. Les f itxes  es poden moure a un espai del costa t que 
estigui buit, i es permeten els desplaçaments horitzontals, verticals i seguint les diagona ls marcades en e l 
tauler, tant avançant com retrocedint. 

 
Les captures es  fan saltant per sobre  una f itxa  contrà ria que ocupa una intersecció adjacent, sempre que la  
intersecció del darrere  estigui desocupada. Com en les dames, les fitxes capturades  no tornen a jugar. Si és  
possible, es pot fer una  sèrie de salts seguits, fins i tot canviant de direcció.  

 
 
Si una fitxa té  possibilitats de captura r fitxes adversàries i no 
ho fa, el jugador contra ri la “bufa”, treu aquesta fitxa del 
tauler i queda eliminada. 

 
El guanyador és  el primer que aconsegueix eliminar totes les  
fitxes contràries. Es pot donar la situació d’acabar en taules.  

 

Fitxes negres eliminades 

en una mateixa jugada 
Fitxa negra eliminada 
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Assalt 
 

 
L’assalt és una variant “militaritzada” del joc medieval de la guineu i les oques, un joc del qual ja tenim 
evidències a Islàndia, cap l’any 1300 o a Anglaterra, al segle XV.  
 
A l’assalt, uns soldats  ataquen un castell que està  defensat per dos of icials. Segons alguna font, ja hi ha  

constància d’aquest joc des del 1664, descrit per la Marina francesa. Al segle XIX, el joc de l’assalt era practicat 
a nombrosos països  europeus, en taulers  on també es reproduïen escenes militars. 
 
 
 

Regles del joc 
 
 
El joc està format per: 
 

• un tauler en forma  de creu amb 33 forats. D'aquests, 9 
corresponen al caste ll 

• 24 peons negres (assaltants, soldats) 
• 2 peons blancs (defensors, of icials...) 

 
 
L'objectiu del joc és diferent per als dos jugadors. Els assaltants 

guanyen si aconsegueixen encerclar i anul·lar tots els 
moviments dels oficials o si ocupen les 9 caselles del castell. Els oficials guanyen si aconsegueixen eliminar més  
de 15 assaltants, ja que en aquestes condicions els assaltants no podrien ocupa r la totalitat de les caselles del 
castell. 
 

Al començament de la partida, els assaltants ocupen totes les caselles exteriors al castell. Els oficials es  
col·loquen en qualsevol de  les nou caselles del castell. 
 
Els assaltants són els  primers en moure f itxa. Es poden moure a una posició adjacent buida avançant cap e l 
castell, verticalment o en diagona l, sempre seguint les línies marcades al tauler. Mai poden anar enrere i tant 

sols es poden moure horitzontalment si el tauler no permet cap més opció. En canvi els oficials que defensen 
poden moure’s en qualsevol direcció, també una única casella en cada moviment i seguint sempre les  línies  
marcades al tauler. 
 

Els oficials són els únics que poden fer captures. Ho fan saltant per sobre d'un assaltant, sempre que e l fora t 
posterior estigui buit, tal com es fa en el joc de les dames o a l'alquerc. La fitxa capturada s'elimina del tauler i 
ja no tornarà a jugar. Es poden encadena r diferents captures en una única jugada. 
 
Captura r és obligatori. Si un oficial no fa una captura i l’assaltant ho veu, li retira la fitxa del tauler i de la  

partida.  
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L’aualé 
 

 
L’aualé és un joc de la família dels jocs de mancala, un jocs de taula força estesos a tot el món i que apleguen 
més de 350 jocs, variants i noms diversos. Són uns dels jocs més antics que es coneixen i han estat jugats a  
molts indrets del món, sobretot a  Àfrica, Orient Mitjà i Àsia, però també a les Antilles, a Amèrica i part 
d’Europa. El tràfic d’esclaus va afavorir-ne  l’expansió. 

 
Els jocs de mancala són propis  de societats agrícoles. El tauler representa un camp en què s’hi sembra i s’hi 
recullen llavors, representades  per les f itxes. La forma del tauler, e l nombre de f itxes i els  moviments  i captures  
canvien segons cada variant. El material amb què es feia aquest joc era molt simple. Utilitzaven elements que 
tenien a  l’abast, com per exemple pinyols, pedres, llavors i, a manca de tauler, només calia fer uns forats a l 

terra i començar a jugar. També s’han trobat forats esculpits en pedres que podrien ser taulers. I també hi ha  
taulers tallats en fusta que són autèntiques obres d’art. 
 
L’aualé és una variant dels mancala que es juga a 
l’Àfrica Occidental, entre d’altres països, a Costa 

d’Ivori. 

 

 
El joc està format per: 

 
• Un tauler dividit en dos camps, amb dues  

fileres de sis forats ca dascuna 

• 48 fitxes o llavors, repa rtides 4 a cada forat a  
l’inici de la partida 

 
 
L’objectiu del joc és collir el màxim de llavors. Quin en recull més guanyarà la partida. 
 
Cada jugador disposa d’un camp propi, d’on treu les llavors per sembrar. Només podrà  fer les captures  al camp 

contrari. Alternativament, cada jugador agafa totes  les llavors que hi ha en un dels forats de l seu camp i les  
reparte ix d’una  en una en els a ltres  fora ts del tauler en sentit contra ri al de les agulles del rellotge.  
 
Les captures es fan quan un jugador col·loca l’última llavor en un fora t del camp contrari que, amb la llavor 
deixada, acaba tenint dues  o tres  llavors. Es recullen les llavors i es retiren del tauler fins al f inal del joc. Si en e l 

forat immedia tament anterior també hi ha dues o tres llavors també es recullen, i així successivament sempre 
que els forats s iguin contigus, estiguin en el camp contrari i continguin dues o tres llavors. 
 
Si se sembra  des d’un forat amb 12 o més  llavors, es  dona rà la  volta completa al tauler. Quan es torna a passar 

pel forat d’on s’ha iniciat la sembra, en aquest forat no s’hi de ixa cap llavor. 
 
No es pot deixar e l contrari sense llavors. Si en un dels nostres  moviments  collíssim totes les llavors del jugador 
adversari, no el podem fer. De la mateixa manera, si ens toca jugar a nosaltres i el jugador adversari no té cap 
llavor al seu camp, estem obligats a fer una jugada que li torni a donar llavors. El joc només pot acabar quan hi 

ha un camp buit i a l’altre  no hi ha possibilitat de fer ca p jugada que doni llavors al camp contrari. 
 
Quan ja no és possible continua r jugant, el jugador que encara té llavors al seu camp les recull i les ajunta amb 
les que ja havia capturat durant el joc. El jugador que ha recollit més llavors és  el guanyador.  
 

En cas que quedin poques llavors en el tauler, els jugadors poden acordar e l final de l joc. Cadascú recull les  
llavors del seu camp i les  ajunta amb les que ja  havia recollit durant la partida. Qui en té  més, guanya. 
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Bagh Chal  
 

 
El Bagh Chal està considerat el joc nacional de  Nepal. El seu nom significa “el tigre es mou”en nepalès. És un joc 
de cacera per a dos jugadors, on un juga amb els tigres i l’altre amb les cabres. Els dos jugadors tenen un 
nombre diferent de peces, unes  posicions  d’inici i unes condicions per guanyar, també, diferents. 
 

Els tigres  guanyen si aconsegueixen captura r cinc cabres. En canvi aquestes  guanyen si aconsegueixen 
immobilitzar els qua tre tigres. 
 
 
El joc està format per: 

 
• un tauler com el de l’alquerc, de 4 * 4 caselles, que configura un 

total de  25 interseccions, i on hi ha marcades, també, algunes 
diagonals. 

• 4 tigres (f itxes  negres) 

• 20 cabres (f itxes  blanques) 
 

 
 
 
Els quatre  tig res es posen, d’entrada, ocupant les quatre cantonades. Un cop posa ts, comença el joc. 

 
El primer a jugar és el jugador que mou les cabres que posa una de les seves cabres en qualsevol de les  
interseccions buides del tauler. A continuació e l jugador que mou e ls tigres mou un dels seus tigres  d’un punt a  
un punt adjacent, seguint qualsevol de les línies marcades al tauler. I així successivament, fins que s’han posat 
en joc les 20 cabres. A partir d’aquí, el jugador que mou les cabres, al seu torn, en mourà una, respectant les  

mateixes normes de moviments que els  tigres.  
 
Si en el seu torn un tigre pot capturar una cabra, ho ha de fer. Com a l’alquerc, ho fa saltant per sobre d’una  
cabra i anant a pa rar a la casella del darrera que, a la força, ha d’estar lliure. La cabra capturada es retira del 
joc. 

 
Les cabres no poden capturar tigres, només poden moure’s intentant immobilitza r-los. 
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Fanorona  
 

 
Nascut al segle XVII, el Fanorona és considerat avui dia el joc nacional de Madagascar. El tauler de joc sembla  
dos taulers d’alquerc, un al costat de l’altre, però la manera de jugar-hi és completament diferent. Sembla que 
a aquest joc se li atribuïen qualitats endevinatòries. Al 1885, mentre els francesos assetjaven Antanana rivo -la  
capital de Madagascar- la reina Ranavalona III buscava en el desenllaç d’una partida de fanorona, la millor 

estratègia per defensar la ciutat. Greu error: va perdre la guerra, l’illa va caure en mans franceses que van 
abolir la monarquia i la  van convertir en una  colònia francesa. Més tard, la reina va haver de  marxar a l’exili. 
 
 
El joc està format per: 

 
• un tauler format per una quadrícula de  4 * 8 caselles, 

que determina un total de 45 interseccions 
• 22 fitxes  blanques 

• 22 fitxes  negres 
 
Les fitxes  es col·loquen tal com mostra la f igura.  

 
L’objectiu del joc és intenta r aconseguir d’eliminar totes les fitxes del contrari. Qui ho aconsegueixi guanya la  
partida. 
 

Per torns, els jugadors mouen una de les seves fitxes a una posició adjacent buida que estigui unida per una  
línia. Comencen les blanques. 
 
Hi ha dues maneres de capturar les fitxes de l’adversari. La 
primera, picant o per aproximació, i la segona, aspirant o per 

allunyament. Les fitxes capturades  es retiren del joc. 
 
Les captures picant es fa n quan al moure una peça queda  
tocant, en la mateixa direcció en que s’ha fet el moviment, una  
o més peces contrà ries. Al dibuix, la fitxa blanca captura picant 

les dues fitxes negres senyalades. 
 
Les captures per aspiració s’aconsegueixen al separa r una fitxa d’una o vàries de contràries amb les quals  
estava en contacte, sempre també en la mateixa direcció en que s’ha fet el moviment. En el dibuix anterior, la  
fitxa neg re captura les  dues f itxes blanques senyalades per aspiració.  

 
Quan en un moviment hi ha la poss ibilitat de fer diferents  captures, cal tria r quina és la més  convenient.  
 
Hi ha  possibilitat d’encadenar captures. Això es fa  si amb la  mateixa  fitxa que hem aconseguit una captura,  
tenim la possibilitat de fer-ne una altra. S’han de donar, però, dues condicions: cal variar la  direcció del 

moviment, i no es pot passar dues vegades per la mateixa casella. 
 
En aquest dibuix hi ha representada una jugada rodona 
de les fitxes blanques que encadenen quatre moviments i 
aconsegueixen capturar 8 f itxes: les 1 i la 3 per 

aproximació o picant i la 2 i les 4, per aspiració o 
allunyament. El moviment 5 ja no es podria fer perquè 
passaria per un punt que ja ha ocupat en la mateixa 
jugada. 

 
Com a les dames, capturar és obligatori. Si un jugador 
tenia possibilitats de fer una captura i no la fa, l’altre 
jugador li ha d’elimina r la f itxa amb que podia  fer la captura.  

1 2 
3 

4 1 

1 

2 

3 

4 5 

5 

4 4 4 
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Nyout 
 

 
El Nyout és un joc tradicional coreà que està considerat com el precursor dels jocs de recorregut en cercle i 
creu. Els jocs de recorregut són aquells en els quals unes fitxes avancen per un tauler, tot fent un recorregut ja  
establert. El Nyout també és un joc de persecució, en el qual, a l’avançar, unes fitxes intenten atrapar-ne 
d’altres per poder- les fer fora del tauler i d’aquesta manera donar més avantatge al jugador que ha fet la  

captura.  
 
El regne de Corea es va crear l’any 1122 abans de Crist, i ja hi havia referències de l’existència d’aquest joc. Cal 
destacar la semblança del tauler del Nyout amb el d’alguns jocs jugats a l’Amèrica Central, com ara el Patolli.  
 

 
El joc està format per: 
 
•  un tauler 

•  16 peons  (4 de 4 colors diferents) 

•  4 palets que serviran de daus 
 

 
Al Nyout hi poden jugar 2, 3 o 4 jugadors. 
 
Cada jugador té les seves fitxes (4 si hi ha dos jugadors, 3 

si n’hi ha 3 o 2 si juguen 4 persones). En comptes de daus 
s’utilitzen uns palets amb una cara plana o marcada i una  
cara arrodonida. S’avancen tantes caselles com cares  
planes o marcades apareixen (1, 2, 3 o 4). Si al llançar no 
s’obté cap cara plana o marcada, la tira da s’anomena 

“nyout” i permet avançar 5 caselles. Si s’obté un 4 o un 5 
es tornen a tirar els daus abans de moure les fitxes. En aquest cas, els moviments possibles es poden fer amb 
una o amb diferents f itxes. 
 
Les fitxes entren al tauler per la casella del costa t de la Nord i avancen en sentit contra ri a les agulles del 

rellotge, fins a completa r el recorregut (Nord-Oest-Sud-Est i Nord). Si un jugador va a parar a  una de  les caselles  
que indiquen e ls punts cardinals (caselles rodones) pot fer drecera per arribar al Nord, passant pel centre del 
tauler. Aquest recorregut no és obligatori, però un cop comença t cal completar-lo fins a la casella Nord (no es  
pot retornar al cercle exterior per les caselles Sud o Est)  
 

Quan una fitxa cau en una casella ocupada per una fitxa del mateix color, totes dues formen un duet i, a partir 
d’aquí, es mouran sempre juntes, com si es tractés d’una única fitxa, fins al final de la partida. Els duets només 
poden estar formats per dues fitxes. 
 
Si una fitxa va a parar a una casella ocupada per una o per dues fitxes (un duet) contràries les mata, les fa fora 

del tauler i pot torna r a tirar. La fitxa o les f itxes mortes (en aquest segon cas separades) hauran de torna r a  
inicia r tot el recorregut.  
 
Per completar el recorregut amb una fitxa i retirar- la del tauler no cal fer-ho amb una tirada exacte. Guanya el 
jugador que aconsegueix completar e l recorregut amb totes les seves fitxes 
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Puluc 
 

 
El puluc  és un joc dels indis Ketchi que viuen als altiplans de Gua temala i que són descendents directes dels  
maies. Antigament el tauler de joc era ben peculia r: 10 panotxes de blat de  moro alineades que delimitaven 11 
caselles de joc. En comptes de daus s 'utilitzaven grans  de blat de moro amb una cara pintada. 
 

El joc està format per: 
 

• Un tauler format per un recorregut d'11 caselles 

• 5 fitxes  blanques i 5  fitxes negres 

• 4 daus de dues cares  (poden ser de diferents tipus) 
 
L’objectiu del joc és eliminar totes les f itxes del jugador contra ri. El jugador que es queda sense f itxes, perd. 

 
Per tal de fer avançar les fitxes es poden utilitzar diferents tipus de daus: llistons, amb una cara blanca i l’altra  
negra, grans de bla t de moro amb una cara pintada, etc. Les puntuacions que s’obtenen són: 
 

Una cara blanca o no pintada cap amunt   1 

Dues cares blanques o no pintades cap amunt  2 
Tres cares blanques o no pintades cap amunt  3 
Quatre cares blanques o no pintades cap amunt  4 
Cap cara blanca no pintada cap amunt   5 

 
 
Comença un jugador tira nt 
els daus, i introdueix una  
fitxa al tauler, avançant de 

dreta a esquerra tants punts  
com ha obtingut en la  
tirada. Al seu torn, el segon 
jugador introdueix una de les seves fitxes, però ho fa per l’altre extrem del tauler, i avançant d’esquerra a  
dreta. Alternativament els dos jugadors fan les seves jugades. En la següent jugada poden moure alguna de les 

fitxes que ja estan al tauler o introduir-ne de noves. Es poden introduir tantes les fitxes com es vulgui.  
 
Una fitxa no pot ana r a pa rar a  una casella ocupada per una altra del mateix color. En canvi, quan una fitxa va a  
parar a una casella ocupada per una fitxa contrària, la captura, tot posant-se a sobre d’ella. Quan el jugador 
que ha fet la captura torni a jugar, podrà moure la seva fitxa a rrossegant la que té a sota com si es tractés  d’una  

única fitxa, i així f ins a aconseguir sortir per l’altra ba nda del tauler.  
 
Un cop una fitxa ha capturat una fitxa contrà ria, en 
els seus successius torns, pot continua r capturant-
ne més. Però cal anar alerta: un grup de f itxes –que 

a la força conté fitxes dels dos jugadors- també pot 
ser capturat pel jugador contrari a l que té la fitxa del 
capdamunt del grup. 
 
Quan una fitxa o un grup de f itxes  arriben a l fina l del 

tauler, surten, sense que sigui necessari fer-ho amb 
una puntuació exacta. Les fitxes pròpies poden 
torna r a ser introduïdes al joc i les contrà ries es 
retiren definitivament. Guanya qui captura totes les 

fitxes del contrari, dins o fora del tauler. 
 
 

fitxes blanques fitxes negres 
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Seega 
 

 
El seega és un joc originari d’Egipte, que també es juga a Somàlia i al Sudan. Com en molts altres jocs del 
continent Africà, habitualment es jugava amb un tauler dibuixat a la sorra i utilitzant pedres i petits pals com a  
fitxes.  
 

Tot fa indicar que el seega és una adaptació simplif icada d’un antic joc romà anomenat ludus latrunculorum (el 
joc dels mercenaris). Aquesta afirmació vindria avalada per la presència de les legions romanes en aquells  
indrets i per les semblances  que hi ha entre els dos jocs. 
 
 

El joc està compost per: 
 

• Un tauler format per una quadrícula de  5 files i 5  columnes 

• 12 fitxes  negres per a un jugador 

• 12 fitxes  blanques per a l’altre jugador 
 
 

L’objectiu del joc és eliminar les fitxes del contrari. El joc té dues fases: 
 
A la primera part, alternativament, cada jugador col·loca dues  fitxes al tauler, però amb dues condicions:  
només es pot col·locar una fitxa a cada casella i no se’n pot posa r cap a la casella central. El jugador que ha  

col·locat les dues  darreres f itxes comença la segona part de l joc. 
 
A la segona part es mouen les fitxes amb l’objectiu de capturar les f itxes  contràries. Alterna tivament, els  
jugadors mouen una de les seves fitxes endavant, enrere i cap als  costa ts cap a una casella adjacent buida, però 
mai en diagonal.  

 
Les captures es fan envoltant una fitxa contrà ria amb dues de pròpies, en vertical o horitzontal. En canvi, una  
fitxa no es considera morta quan, en el seu torn, e l jugador la col·loca entremig de dues  de contràries. Una fitxa  
col·locada a la casella centra l no pot ser mata da. 
 

Captura r una fitxa contrà ria permet torna r a jugar amb la mateixa fitxa si amb aquest nou moviment es fa una 
altra captura. També es pot dona r el cas que amb un únic moviment és puguin capturar dues i, fins i tot, tres  
fitxes contràries.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Al seega, matar és obligatori. Si un jugador té vàries  possibilitats de  captura, tria quina li convé més.  
 

El final de la pa rtida es pot donar de vàries maneres diferents: 
 
• Gran victòria. Un jugador aconsegueix matar totes  les fitxes del contrari. 

• Petita victòria. Un jugador construeix una barrera: això és, amb les seves fitxes divideix e l tauler en dos,  

sense que quedi cap fitxa contrària al darrera. El jugador que té més fitxes sobre el tauler és e l guanyador. 
 
Si ja no hi ha possibilitats de noves captures –perquè no hi ha prou peces o perquè no es fan jugades d’atac-  
guanya el jugador que té més fitxes al tauler. En cas d’empat, la partida acaba en taules.  

(1) El jugador blanc mou la seva fitxa i captura una fitxa negre. 
(2) Torna a jugar, mou la mateixa fitxa i fa una nova captura, 
en aquest cas, de dues fitxes negres. 
 
Retornem a la jugada (1). És la fitxa blanca la que se situa entre 
dues de negres. En aquest cas no hi ha captura de la fitxa 
blanca per part de les negres. 
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Tablut  
 

 
El tablut és un joc escandinau d’estratègia que deu els seus orígens a un antic joc víking: el hnefatafl (el joc del 
rei). Sembla que aquest darrer joc ja  era practicat a  l’Europa  del nord durant l’edat del ferro. El na turalista suec 
Carl Linnaeus durant la seva estada a Lapònia al 1732, va veure jugar al Tablut i en va deixar les regles escrites. 
El joc recrea les lluites que es van produir entre suecs i els moscovites al segle XVII.  

 
El tablut es  diferencia d’altres  jocs de  taula  pel fet que e ls dos  equips tenen un nombre diferent de  peces, unes  
posicions d’inici i unes  condicions per guanyar, també, diferents. 
 
Els suecs defensen el seu re i dels atacs dels moscovites. Si aquests darrers aconsegueixen captura r al rei suec 

hauran guanyat, mentre que si el rei pot arribar a un dels quatre santuaris, els suecs esdevindran guanyadors. 
 
El joc està format per: 
 

• un tauler format per una quadrícula de  9 * 9 caselles, amb cinc 

caselles reials: 1  castell central i 4 santuaris  a les cantonades 
• 16 fitxes  blanques (moscovites) 

• 8 fitxes  negres (suecs) 

• 1 fitxa negra, més gran, que és e l re i suec 

 
 
Les fitxes es col·loquen tal com mostra la figura. El rei se situa a la casella 
central (castell). Les fitxes blanques són les atacants i faran el primer 
moviment. 

 
Els jugadors mouen les seves fitxes alterna tivament. Totes les f itxes es mouen com la torre dels escacs: 
paral·lelament als costats del tauler -endavant, endarrere, dreta o esquerra, però mai en diagonal- tantes  
caselles com es  vulgui, però sense poder passar mai per damunt de cap fitxa, pròpia o contrària. 

 
Les caselles reia ls (el caste ll i e ls quatre santua ris) només poden ser ocupades pel re i. A les altres peces se’ls  
permet passar per sobre del castell quan no l’ocupa el rei.  
 
Un jugador captura o mata una fitxa contrària quan l’envolta amb 

dues de les seves fitxes. També ho aconsegueix si l’acorrala  entre una 
fitxa pròpia i una de les cinc caselles “prohibides ” (els 4 santuaris i el 
castell) (veure  dibuixos). En canvi, una f itxa no es considera capturada 
quan és el jugador que la mou, qui la situa voluntà riament entremig 
de dues fitxes adversà ries. Les fitxes capturades  es retiren del joc. 

 
En certes  ocasions, és possible matar no només una fitxa contrària sinó dues i fins i tot tres en un únic 
moviment. El re i pot fer aquestes ma niobres igual que les altres fitxes. 
 
Guanyen les blanques quan maten el rei. Al rei se’l 

mata quan s’aconsegueix encerclar-lo pels quatre  
costats. Una altra possibilita t és arracona r-lo contra la  
casella centra l i envoltar-lo amb tres fitxes contràries  
(veure dibuix) 
 

 
Guanyen les negres  quan e l re i aconsegueix escapa r fins a una de les 4 caselles de  les cantonades.  
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Tancar la caixa 
 

 
Durant més de dos-cents anys, aquest joc ha esta t un dels  preferits  dels  mariners de  Normandia i a ltres  regions  
de la Costa Atlàntica francesa. Gairebé tots els vaixells que salpaven ho feien amb un tauler a bord. D’aquesta  
manera s’aconseguia matar e l temps  durant les lla rgues hores de navegació. 
 

El joc va ser introduït en zones  costaneres d’altres indrets del món i, fins  i tot, en altres indrets  ben allunyats de  
la costa. A Barotselàndia, una regió de l’oest de Zàmbia, en ple cor del continent Africà, es juga amb una versió 
d’aquest joc. 
 
 

 
Funcionament del joc 
 
 
Tancar la ca ixa és un joc en e l qual hi poden pa rticipar dos o més jugadors. L’objectiu del joc és aconseguir 

tancar les diferents caixes mitjança nt els números que s’obtenen al tirar dos daus i, d’aquesta manera, 
acumular e l mínim de punts. 
 
El joc consta de dos daus i d’un tauler amb nou caixes numerades de l’1 al 9 i amb un espai per llança r els daus. 

 
En el moment de començar el torn d’un jugador, totes les  caixes  estan obertes. El jugador tira els  dos daus  
sobre el tauler i pot tancar la caixa corresponent a la suma dels números obtinguts amb els dos daus o les 
caixes corresponents als dos números per separat. Per exemple, si un jugador treu un quatre i un tres pot 
tancar la caixa amb el número set o bé les caixes tres i quatre. Segons con sigui el tauler, tancar la caixa vol dir 

abaixar una fusta, o fer córrer una fusta. En tots e ls casos, el resultat final és que s’acaba tapant un número. 
 
A diferència d’altres jocs, aquí un jugador va jugant mentre  pot anar tancant caixes  utilitzant els  punts que obté  
amb els daus, encara que només sigui amb un dels dos. Quan les caixes 7, 8 i 9 han estat tancades, el jugador 
només pot tirar amb un dau. En el moment en què el resultat dels daus no permet tanca r cap caixa, el jugador 

deixa de jugar i anota la puntuació corresponent a la suma de les caixes que li han quedat obertes ( les xifres  
visibles). Es tornen a obrir totes les caixes  i un altre jugador comença  el seu torn. 
 
També pot donar-se el cas que el jugador 
aconsegueixi tancar totes  les caixes. En aquest cas, 

anota 0 punts i fina litza el seu torn. 
 
Quan un jugador arriba o supera els 45 punts, queda 
eliminat. La resta continua jugant. Guanya l’últim 
jugador que aconsegueixi mantenir-se per sota 

d’aquest límit. 
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Per saber-ne més 
 

 
 

I fins aquí aquest document, que vol ser una introducció als jocs de taula del món i a la seva 
utilització en activitats de caire lúdic i educatiu. Tot i així, deixem moltes coses per dir. Hi ha altres 

persones i altres entitats que també han fet molt bona feina en aquest camp. A continuació us 
referenciem algunes publicacions que tracten sobre jocs de taula del món. Més enllà del caire 
bibliogràfic que puguin tenir, hi ha també un reconeixement a unes persones i entitats amb les que 

hem compartit estones de joc, que ens han encomanat la seva passió pels jocs i de qui nosaltres 
n’hem après molt. 

 
 

• Collection “Le Monde des Jeux”. Col·lecció de quadernets de la Maison dels Jeux de Grenoble. Hi 
ha diferents exemplars dedicats a jocs d’Àfrica, d’Àsia, d’Europa, d’Amèrica, de l’Antiguitat... Uns 
experts en jocs de taula que, a través d’aquesta col·lecció expliquen, d’una manera molt simple i 

entenedora, un munt de jocs de taula. 
 

• Juga amb nosaltres. Editorial Molino (2002). En aquest llibre l’Oriol Ripoll presenta més de 100 
jocs de tot tipus de diferents indrets del món: jocs de taula, jocs motrius, d’habilitat, etc. Un llibre 
imprescindible quan del que es tracta és de jugar en família o amb infants. 

 
• El món en jocs. Oriol Comas. Editorial La Magrana (2005). Un recull de més de 100 jocs de taula 

que l’Oriol considera indispensables. Hi ha jocs de taula del món i també jocs de taula actuals.  
 

• Món Aualé. Revista divulgativa dels jocs mancala. Una revista trimestral que neix l’any 2012 i que 
es pot descarregar gratuïtament d’Internet. Feta per Jordi Climent, un expert en aquest tipus de 
jocs. D’aquest mateix autor també podem trobar molts continguts a la web www.awale.info. 

 
• Un món de jocs. Associació Kidege – “l’Ocellet”. Una petita publicació on Viktor Bautista fa un 

recull de més de quaranta jocs de tauler d’arreu del món. 
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El CAE facilita jugar 
 

 
 

No és massa difícil poder construir, d’una manera o altra, els 10 jocs presentats de cara a poder-los 
utilitzar en les vostres activitats. De totes maneres, el CAE us ofereix la possibilitat d’aconseguir 

aquests jocs a través del Banc de Recursos. Es tracta d’un servei del CAE que posa a disposició de 
centres d’esplai i agrupaments escoltes, equipaments juvenils, centres escolars, etc. determinats 
recursos a partir dels quals poder organitzar activitats amb infants i joves. Al web del CAE hi trobareu 

el catàleg, les condicions del préstec i tota la informació necessària. 
 

En concret, hi ha dues caixes-joc que us poden ajudar. 
 

 
 

Caixa-joc Jocs de taula del món 1 
 

La caixa conté un exemplar de cadascun dels 
10 jocs presentats. Inclou els taulers de joc, les 

fitxes i un full d’instruccions plastificat de cada 
joc. Es pot utilitzar amb un grup de fins a 20 

persones, amb la possibilitat que tots puguin 
aprendre i practicar els deu jocs. 
 

 
 

Caixa-joc Jocs de taula del món 2 
 

En aquest cas, la caixa conté tres exemplars de cinc dels jocs anteriorment presentats: el puluc, el 

bagh chal, el fanorona, l’alquerc i el tablut. Inclou els taulers de joc, les fitxes i un full d’instruccions 
plastificat per a cada joc. Aquesta segona caixa permet una major participació –fins a 30 nois i noies- i 

facilita la tasca del dinamitzador/a, ja que no hi ha tanta diversitat de jocs. 
 
 

 

Taller Jocs de taula del món  
 

I finalment també hi ha la possibilitat que 
des del CAE s’organitzi un taller de jocs de 

taula del món. Es tracta d’una activitat 
conduïda per un o dos dinamitzadors/es, 
adreçada a un grup d’entre 15 i 30 nois i 

noies i que es pot fer a l’escola, a l’institut, 
en un equipament juvenil, al cau o l’esplai, 

etc. La durada pot oscil·lar entre 1 i 2 
hores. En cas que hi estigueu interessats, 

poseu-vos en contacte amb l’entitat per 
concretar-ho. 
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