V

erbàlia és un Estat Mental. Cada cop que un verbívor
practica un joc verbal en redefineix la sobirania. Aquí en
teniu la Constitució.
La Constitució de l’Estat Mental de Verbàlia es limita a
regular una tirallonga de mutacions i permutacions dels
mots, tot establint-ne les bases legislatives.
El poder executiu, a Verbàlia, l’exerceixen els verbívors.
I el poder judicial, el diccionari, que estableix la validesa
dels mots.
Verbàlia, com tots els països, té un paisatge. Es compon
d’una barreja de natura (una llenca en forma de llengua)
i urbanització (l’arbreda i la plaça).
Us proposem començar l’exploració de Verbàlia
tot seguit. Us advertim que si us hi instal·leu,
serà el mateix país el que us colonitzarà
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L’abecé de Verbàlia
A d’Àrbitre. Aconsellem el DIEC, el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. El
trobareu en paper a les llibreries i biblioteques. Si el voleu més portàtil (o mòbil)
busqueu-lo a internet: dlc.iec.cat.

F de Faristol. En molts jocs, podeu jugar amb les lletres o síl·labes a la vista o
amagades. Feu servir els faristols quan us
convingui, sempre que us poseu d’acord
abans de començar la partida.

ha fitxes que anomenem lletres però són
dígrafs: NY i QU. No hi ha fitxes de K, ni
de Y sola, ni de W. Sí que hi ha fitxes de
Ç. Finalment, per escriure L·L cal ajuntar
dues fitxes de L.

Q de Qui comença? El primer jugador
sempre portarà la comptabilitat de la partida. Per decidir qui comença es pot fer
a l’atzar, però també es pot triar una de
d’aquestes sis qualificacions verbívores:

B de Bones. Les paraules que donem
per bones als jocs de Verbàlia són totes
aquelles que tenen entrada al diccionari
de referència. Això inclou, sempre que
no indiquem el contrari, les seves formes
normatives en plural i femení, així com totes les formes que figuren a la conjugació
verbal segons el model triat.

G de Gènere. El nostre respecte pels jugadors dels dos sexes és tan incontestable
com el que sentim per la genuïnitat de la
nostra llengua. En català, com en d’altres
llengües romàniques, la categoria de gènere constitueix una oposició en què un
dels dos gèneres gramaticals (l’anomenat
masculí) funciona com a terme no marcat
quant al sexe i l’altre (l’anomenat femení)
com a terme marcat. Per això, quan a Verbàlia parlem de jugadors, ens referim als
jugadors i a les jugadores que conformen
la comunitat verbijuganera.

M de Marcadors. Els marcadors són peces polivalents que exerceixen funcions
ben diverses en els diferents jocs. És evident que n’heu vist de tots colors. En alguns jocs el seu color compta. En d’altres,
ja us indiquem que els podeu fer servir
indistintament, perquè no hi ha color.

I d’Infantil. La majoria dels jocs de Verbàlia permeten una adaptació senzilla per
jugar-los amb els més petits de la casa.
Tres exemples: 1) en general, els nens
poden jugar amb permís per consultar
el diccionari; 2) en els jocs cronometrats,
els nens poden disposar del doble de
temps que els adults; 3) en el cas dels
jocs sil·làbics, es poden descartar totes les
síl·labes de tres lletres. Si voleu jugar amb
nens menors de vuit anys, us convidem a
proposar-los el Vailetosíl·lab. Vegeu R de
Regles i T de Temps.

O d’Objectiu. En els jocs de Verbàlia,
l’objectiu pot ser de diferents tipus: construir la paraula més llarga o la més valuosa o la més bonica... En tots els jocs, però,
l’objectiu és passar una bona estona.

Q1. Els jugadors escriuen una paraula en un paper. Comença qui ha
escrit la segona més llarga. En cas
d’empat, guanya l’ordre alfabètic.
Q2. Comença el que hagi nascut en
un mes sense R. Si n’hi ha més d’un,
compta l’ordre dels mesos al calendari. Si encara hi ha empat, compta
l’ordre els dies. Si han nascut el mateix dia es fan un petó.
Q3. Els jugadors escriuen el seu telèfon mòbil i en sumen les xifres.
Guanya el segon. En cas d’empat, el
primer que truqui l’altre.
Q4. Comença el jugador que té més
lletres As al primer cognom. Si hi ha
empat, qui té més Es, i així fins a la
U. SERRA guanya amb COMAS però
perd amb GARRIGA.
Q5. Comença el jugador que té més
lletres en ordre alfabètic al primer
cognom. SERRA només en té una,
perquè les lletres que van després de
S són anteriors; GARRIGA en té dues
(G-R); COMAS en té tres (C-M-S). Comença COMAS. En cas d’empat, es
miren els segons cognoms.
Q6. Tots els jugadors agafen una
síl·laba del sac i miren quina és la primera segons l’ordre alfabètic.

C de Categories Gramaticals. En els jocs
que distingeixen Adjectius, Noms i Verbs,
només s’accepten els adjectius que són
participis quan tenen entrada d’adjectiu
al diccionari (DESAFINAT sí, DIBUIXAT no).
El mateix criteri se segueix per als participis i infinitius nominalitzats (DESCOBERT i
BEURE sí, DESPLEGAT i PIXAR no, MENJADA sí però MENJAT no). Vegeu R de Regles.
D de Dolentes. Són considerades paraules dolentes, és a dir no vàlides, els noms
propis, les sigles, els símbols químics i les
paraules en altres llengües que no tinguin entrada al diccionari de referència,
com és habitual als jocs lingüístics basats
en el lèxic comú.
E d’Edat. No l’especifiquem a cada joc
perquè tots són per a nens a partir de 8
anys d’edat i per a adults. Vegeu I d’Infantil.
6

L de Lletres. Les fitxes lletrades són gairebé sempre d’una lletra, però també hi

N de No compten. A Verbàlia ens acollim a la tradició dels mots encreuats i
altres jocs lingüístics de graella. Per això
no compten ni els accents ni les dièresis
ni els guionets.

P de Partició Sil·làbica. En tots els jocs
sil·làbics les fitxes han de continuar sent
síl·labes en les paraules formades, segons la normativa de partició sil·làbica.
Això vol dir que PER + O no fa PERÒ ni
CIM + ES no fa CIMES. Només si els jugadors ho acorden s’accepta una divisió
de les paraules en joc que no correspongui a la partició sil·làbica que estableix la
norma gramatical.
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Els materials
R de Regles. Les regles es poden acordar abans de cada partida. De fet, en
molts jocs us proposem diferents maneres de jugar.

V de Variable. Verbàlia és variable, de manera que la majoria de jocs admeten de
bon grat la creació de variants. Les variants
són l’essència mateixa del joc verbal.

S de Síl·labes. Hi ha dos tipus de fitxes
sil·làbiques: amb una síl·laba i amb dues. Les
síl·labes més difícils de col·locar donen una
segona opció al dors. Aquestes fitxes són
bicolors. En molts jocs aquesta diferenciació
no té cap valor. En algun altre el té tot.

W de Web. Comuniqueu-nos les vostres
experiències amb els jocs de Verbàlia al
web www.verbalia-eljoc.cat.

T de Temps. Aconsellem cronòmetre.
Per exemple el del mòbil, sense anar més
lluny, sempre que sigueu capaços de
consensuar-ne el politò. En alguns jocs
el temps de cada jugada es pot allargar
o escurçar en funció de les habilitats lingüístiques dels jugadors, perquè el nivell
de dificultat canvia radicalment en donar
més temps.

Zigazaga d’agraïments. Sense l’inestimable assessorament lingüístic del doctor en Filologia Catalana Lluís de Yzaguirre
ens hauria estat impossible començar a
fer castells de naips amb els mots. També volem agrair els jugadors del bar
Queimada (Barcelona), del club El Pati
(Igualada), del Festival Internacional de
Juegos (Còrdova) i la colla del Dani Val
(Madrid) que han col·laborat en les imprescindibles proves que ens han permès
afinar cada joc.

Verbàlia, El joc consta d’uns quants elements amb els quals es poden jugar més
d’una cinquantena de jocs. Aquests elements són els següents:

El tauler de Verbàlia, dividit en
comarques (noms, adjectius,
verbs) de valors diferents.

200 lletres.

136 fitxes amb síl·labes, de les quals
68 tenen una síl·laba i
les altres 68 en tenen dues.

2 sacs de tela.

6 faristols.

Llapis.
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El tauler de l’arbreda.

El tauler de la plaça.

120 marcadors de fusta
en sis colors diferents.

Llibretes en blanc per
prendre notes i
anotar la puntuació.

Aquest llibre de regles.
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Les lletres
22

24
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Les síl·labes
6

4

6

2
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2
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2
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1

1

1
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1

1

1
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1

1

2

1

1

3

5

1

4

2

3

5

2

1

3

3

5

3

3

1

3

4

3

1

3

2

1

1

6

1

1

6

1

3

2

5

1

4

1

1

1

1

2

1

2

1

6

1

1

4

3

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

6

16

2

18

2

Total = 200 lletres.

Total = 136 fitxes = 204 síl·labes.
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La Primera
Visita

Buscador

JUGADORS

Material

MINUTS

2a6
45

El tauler de Verbàlia.
Les lletres.
Cinc marcadors d’un mateix color per a cada jugador.
Un faristol per a cada jugador.
Dos sacs de tela.
Paper i llapis.

Preparació

Cada jugador agafa cinc marcadors d’un
mateix color. Se separen les lletres en vocals i consonants. Es posen les vocals en
un sac i les consonants en l’altre. Es posa
el tauler al mig de la taula i es deixa una
lletra a l’atzar cara amunt en cada una de
les comarques. Aquestes lletres inicials són
meitat vocals i meitat consonants. Cada jugador agafa tres lletres entre els dos sacs.
Es tria qui comença la partida.

Regles

Per torn, cada jugador fa dues accions
d’entre les següents:
a) agafar una lletra del sac que triï i
posar-la al seu faristol (hi pot tenir fins
a vuit lletres),
b) agafar una lletra del sac que triï i
deixar-la a la comarca que vulgui (cara
amunt),
c) agafar una lletra del faristol i deixar-la
a la comarca que vulgui (cara amunt),
d) moure una lletra d’una comarca a una
de veïna. Aquesta acció només es pot fer
per construir immediatament una paraula.
Una lletra moguda per un jugador no

Inici de partida
es pot canviar de comarca una altra vegada fins que torni a ser el torn del jugador que ha fet el desplaçament.
A més, durant el seu torn un jugador pot
tancar una paraula d’una comarca i posarhi un marcador del seu color. Vegeu més
endavant com es fa. No cal que la comarca
en què forma una paraula sigui una en què
ha intervingut el jugador durant el seu torn.
Les dues accions s’han de fer una després
de l’altra. Per exemple, no es poden agafar
dues vocals del sac i posar-les al faristol,
sinó que se n’agafa una, es deixa on es vulgui i se n’agafa una altra. En un torn es pot
13

fer dues vegades la mateixa acció. Un cop
fetes les dues accions, el torn passa al jugador de l’esquerra.

Puntuació

Per poder ser tancades, les paraules han
de tenir com a mínim quatre lletres i han
d’estar formades amb totes o algunes de
les lletres que hi ha a la comarca. Les paraules que creï cada jugador han de ser de
llargada diferent. Com més lletres tingui la
paraula més punts val:
4 lletres
5 lletres
6 lletres
7 lletres
8 lletres
9 lletres
10 lletres o més

1 punt
2 punts
4 punts
7 punts
10 punts
15 punts
25 punts

Atenció: no es pot tancar una paraula si
no hi ha una cadena de paraules tancades
que arribi fins al mar. Per tant, la primera
comarca on s’ha de tancar una paraula és
la marítima.
Una paraula tancada de la mateixa categoria
(nom, adjectiu, verb) de la comarca es compta
com si tingués dues lletres més. La primera paraula que es construeix en cada comarca rep
un bonus de 5 punts, tret de la primera paraula
tancada a la comarca marítima que cobra 10
punts en lloc de 5. Per acabar s’aplica el modificador (x1, x2, x3, x4 el valor de la paraula) de
la comarca en què ha estat formada.
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Quan es tanca una paraula en una comarca, les lletres utilitzades per fer-la es deixen
de banda. Ara s’hi pot formar una nova paraula. En cada comarca només es poden
formar tres paraules.
Quan un jugador ja ha utilitzat els cinc marcadors no juga més.

Final de la partida

La partida s’acaba en el torn en què un o
més jugadors es queden sense marcadors
o en què hi hagi comarques amb tres marcadors, segons el nombre de jugadors:
Nombre de
jugadors
2-3
4-5
6

Jugadors
sense
marcadors
1
2
3

Comarques
amb tres
marcadors
3
3
4

Quan això ocorre, juguen tots els jugadors
fins el que hi ha a la dreta del jugador que
ha començat la partida, de manera que
tots facin el mateix nombre de jugades.
Guanya el jugador que fa més punts. Si hi
ha empat, guanya el jugador que ha construït la paraula més valuosa.

Exemple
És el torn del jugador Groc. Com a primera acció posa una S del seu faristol a la
comarca on hi ha les lletres D, E, M, O i U.
Com a segona acció agafa una L de la comarca verda veïna i la desplaça. Per acabar
el torn construeix la paraula MODULES en
aquesta mateixa comarca, que li dóna 40
punts: 15 punts de la paraula (és una forma
verbal de set lletres construïda en comarca
de verbs, de manera que compta com si fos
de nou lletres) + 5 punts (la primera paraula formada en aquesta comarca) x 2 (modificador de la comarca). Es treuen les lletres de MODULES, el jugador Groc col·loca
un marcador del seu color a la comarca,
s’anoten els punts que ha fet i passa el torn
al jugador de la seva esquerra.

Joc per parelles

Es pot jugar per parelles, els membres de
les quals s’asseuen en llocs alterns. Poden
parlar el que vulguin entre ells, però mai
fora de la taula, de manera que les converses sempre són públiques. Cada un juga
pel seu compte (és a dir, no es poden passar lletres del faristol) i tenen una comptabilitat comuna.

Llargada de les partides

Si es volen fer partides més llargues o més
curtes, es pot modificar el nombre de paraules a tancar o els paràmetres de final de partida, de manera que aquesta s’adapti al gust
i el temps de què disposen els jugadors.
15

2a6

JUGADORS

60

MINUTS

ArBredasíl·laB
Material

El tauler de l’arbreda.
Les síl·labes.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

El jugador cobra els punts per totes les paraules creades amb la síl·laba posada, en tots els
sentits de lectura.

Es col·loca l’arbreda al mig de la taula. Es posen les síl·labes dins del sac. Cada jugador
agafa a l’atzar una fitxa de síl·laba del sac. Se
n’agafen dues més d’entre les fitxes que només tenen una síl·laba i es posen als arbres
assenyalats a la franja central de l’arbreda. Es
tria el primer jugador.
Per torn, cada jugador posa la síl·laba en
un arbre lliure, veí d’un arbre ja ocupat, de
manera que formi com a mínim una paraula. Com més paraules formi, més punts
obtindrà. Si en la fitxa que té per jugar hi
ha una síl·laba a cada cara, ha de triar la
que li vagi millor.
Un cop s’han ocupat quinze arbres d’una
franja, es poden col·locar síl·labes als arbres
de les franges veïnes.
Posar la síl·laba és obligatori. Si un jugador
creu que amb la síl·laba o síl·labes que té no
es pot formar cap paraula, ha de mostrar la
fitxa als altres jugadors. Si hi estan d’acord,
la torna al sac i n’agafa una altra per intentar
posar-la al tauler.
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Un cop posada la síl·laba i anotada la puntuació, el jugador agafa una nova síl·laba i
passa el torn al jugador de la seva esquerra.

mà dues o tres fitxes en lloc d’una per disposar de més possibilitats a l’hora de col·locar
síl·labes al tauler. Són ben lliures de fer-ho, si
es posen d’acord abans de la partida.

Puntuació

Preparació

Regles

Les paraules de més de dues síl·labes s’han
de poder llegir en l’ordre natural.

2 síl·labes
3 síl·labes
4 síl·labes
5 síl·labes
6 síl·labes
Exemple
Si es posa la síl·laba DA es poden formar les
paraules ALADA, DARÉ, DAVEN i VENDA, però
no PODARÉ, perquè les síl·labes no estan en
aquest ordre. Aquesta jugada dóna 6 punts.
Les paraules que es poden llegir en els dos
sentits, donen punts les dues (com DONA
i NADÓ). Així mateix, dues síl·labes iguals
que formen una paraula donen punts dues
vegades (com RARA). Una síl·laba no pot
formar dues vegades part de la mateixa
paraula (per exemple, amb les síl·labes CA
i SA es poden construir CASA i SACA, però
no CASACA). La síl·laba que es posa ha de
seguir sent una síl·laba a les noves paraules
formades, tot respectant les normes de partició sil·làbica.

1 punt
3 punts
7 punts
15 punts
25 punts

El total es multiplica pel valor de la franja de
l’arbreda en què s’ha col·locat la síl·laba (x1, x2, x3).

Final de la partida

La partida s’acaba quan hi ha com a mínim
quinze arbres ocupats a totes les franges.
Després de la jugada en què això ocorre se
segueix jugant fins al jugador anterior del primer jugador, perquè tothom jugui igual. Qui
té més punts guanya.

Exemple
Si es posa la síl·laba REN es poden formar les
paraules RENTA, RENTI, TIREN, TAREN, ESTIREN, RETIREN, COTAREN, ESCOTAREN i ACOTAREN, que fan un total de 27 punts (quatre
paraules de dues síl·labes: 4x1=4, tres paraules de tres síl·labes: 3x3=9 i dues paraules de
quatre síl·labes: 2x7=14). Com que REN s’ha
col·locat en una franja que dobla els resultats,
el valor total de la jugada és de 54 punts.
No està gens malament!

Llargada de les partides

Si es volen fer partides més llargues o més
curtes, només cal escurçar o augmentar el
nombre d’arbres ocupats en cada franja.

Per jugar amb més facilitat

Alguns grups de jugadors preferiran tenir a la
17

Buguigrama

2a4

JUGADORS

30

Material

MINUTS

El tauler de la plaça.
Les lletres.
Els marcadors.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Preparació

S’omple tot el tauler amb lletres cara amunt,
posades a l’atzar. Les lletres sobreres es
deixen dins del sac. Es tria qui comença.

Regles

En el seu torn, cada jugador té trenta segons
per trobar la paraula més llarga possible (com
a mínim de cinc lletres), formada per lletres
adjacents ortogonalment o diagonalment.
Les paraules s’han de poder llegir en ordre.
Una lletra no pot formar part d’una paraula més d’una vegada. Quan la té, el jugador
anuncia la paraula que ha trobat i en tapa les
lletres amb marcadors (és igual el color), de
manera que ja no es podran tornar a utilitzar
en la ronda. Les paraules han de tenir com a
mínim cinc lletres i valen:
5 lletres
6 lletres
7 lletres
8 lletres
9 lletres
10 lletres
11 lletres
12 lletres o més
18

1 punt
2 punts
4 punts
6 punts
9 punts
12 punts
15 punts
20 punts

Si un jugador no troba cap paraula, passa el
torn al jugador següent. Quan els jugadors
estan d’acord que no es poden formar més
paraules o quan ja no queden marcadors,
s’acaba la ronda. Es tornen les lletres al sac, es
remenen bé i es forma un nou tauler. La nova
ronda la comença el jugador de l’esquerra
del jugador que ha començat l’anterior. Es
fan tantes rondes com jugadors hi ha. Al final
guanya el jugador que té més punts.

Exemple
En aquest fragment de plaça hi ha com a mínim les paraules ARRAULITS (9 punts) i DANTESCA (6 punts). N’hi veus més?

VerBàlia
comença
amb V

2a5

JUGADORS

20MINUTS
a 40

Vailetosíl·laB

Velosíl·laB

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

Les fitxes amb una síl·laba.
Un sac de tela.

Preparació

Es posen les fitxes al sac. Es decideix si es fa
una partida curta o llarga. Es treuen 36 o 49
fitxes del sac a l’atzar i es forma un quadrat
de 6x6 o 7x7 síl·labes respectivament, amb
les síl·labes cara avall. Es tria el primer jugador.

Regles

Per torn, cada jugador gira dues síl·labes. Si
pot formar una paraula, se les queda i en
gira dues més. Si no, les torna a girar al mateix lloc i passa el torn al jugador següent.
Quan no queden síl·labes damunt la taula
o quan els jugadors estan d’acord que amb
les síl·labes que hi ha no es podran formar
més paraules, s’acaba la partida. Guanya el
jugador que té més síl·labes.

2a5
30

El tauler de l’arbreda.
Les síl·labes.
Marcadors.
Un sac de tela.

Preparació

Es posa el tauler al mig de la taula. Cada jugador agafa a l’atzar deu fitxes de síl·labes.
Es tria qui comença.

Regles

Tots els jugadors juguen al mateix temps,
cadascun en una franja del tauler, de la
qual només utilitzaran una fila d’arbres. Començant per un costat, han d’anar posant
síl·labes d’una en una, de manera que cada
síl·laba formi una paraula amb l’anterior. Per
cada síl·laba posada pot agafar una nova
síl·laba del sac o del pot comú, si n’hi ha.

Quan un jugador arriba amb la seva fila a
l’altre costat de l’arbreda, s’acaba la ronda.
Els jugadors agafen tants marcadors com
síl·labes hagin col·locat, tenint en compte
que cada paraula incorrecta en treu un. El
guanyador de la ronda agafarà a més tants
marcadors com la diferència entre ell i
l’últim jugador de la ronda.
Es fan tantes rondes com jugadors hi ha.
Guanya qui té més marcadors.

Si a un jugador no li interessen les síl·labes
que té, les pot deixar al costat del tauler, a
la vista de tothom i agafar-ne de noves del
sac, fins a tenir-ne deu.

20
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2a6

JUGADORS

30

MINUTS

Vermigrama

Vermisíl·laB

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

El tauler de la plaça.
Les lletres.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Preparació

S’omple tot el tauler amb lletres cara
amunt, posades a l’atzar. Les lletres sobreres es deixen dins del sac.

Regles

Durant dos minuts tots els jugadors han
d’anotar el màxim de paraules formades
per lletres adjacents ortogonalment o diagonalment, com a mínim de cinc lletres.
Les paraules s’han de poder llegir en ordre.
Una lletra no pot formar part d’una mateixa
paraula més d’una vegada, però sí que pot
formar part de diferents paraules. Quan
acaba el temps, els jugadors llegeixen les
paraules que han trobat.

1 punt
2 punts
4 punts
6 punts
9 punts
12 punts
15 punts
20 punts

Es tornen les lletres al sac, es remenen bé i
es forma un nou tauler. Es fan tantes rondes
com jugadors hi ha. Al final guanya el jugador que té més punts.
Recomanem als jugadors més experimentats que provin de jugar a un sol minut
cada jugada: tastaran l’estrès lingüístic.
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30

El tauler de l’arbreda.
Les síl·labes.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Les paraules que ha escrit més d’un jugador s’anul·len. Les altres valen:
5 lletres
6 lletres
7 lletres
8 lletres
9 lletres
10 lletres
11 lletres
12 lletres o més

2a6

Preparació

S’omple tot el tauler amb les síl·labes,
col·locades a l’atzar, una en cada arbre. Les
fitxes amb una sola síl·laba s’han de posar
cara amunt. No té importància que el tauler no s’ompli del tot, però sí que cal que no
quedin arbres buits entre síl·labes.

Regles

Durant dos minuts tots els jugadors anoten
totes les paraules que trobin (com a mínim
de dues síl·labes) formades per síl·labes adjacents. Les síl·labes s’han de poder llegir en
ordre. Una síl·laba no pot formar part d’una
mateixa paraula més d’una vegada, però sí
que pot formar part de paraules diferents.
Quan ha passat el temps, els jugadors llegeixen les seves llistes.

Les paraules que ha escrit més d’un jugador no valen res. Per a les altres, els jugadors cobren els punts següents:
2 síl·labes
3 síl·labes
4 síl·labes
5 síl·labes
6 síl·labes

1 punt
3 punts
7 punts
15 punts
25 punts

No es té en compte el factor multiplicador
de les franges.
Es tornen les síl·labes al sac, es remenen bé
i es forma un nou tauler. Es fan tantes rondes com jugadors hi ha. Al final guanya el
jugador que té més punts.
Recomanem als jugadors més experimentats que provin de jugar a un sol minut
cada jugada: tastaran l’estrès lingüístic.
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2a6

JUGADORS

30

MINUTS

Vestengrama

Vistagrama

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

El tauler de Verbàlia.
Les lletres.
Dos sacs de tela.

Preparació

Es posen les vocals en un sac i les consonants a l’altre. Es col·loquen a l’atzar cinc
lletres cara amunt a cada comarca del país,
menys a la comarca marítima. Les cinc lletres han de ser dues vocals i tres consonants o dues consonants i tres vocals.

Regles

Tots els jugadors juguen alhora. Durant un
minut han de pensar la paraula més llarga
que acabi a la comarca marítima. Les paraules han de tenir com a mínim quatre lletres, poden començar a qualsevol comarca
i han d’estar formades per lletres de regions
adjacents. Per fer una paraula es pot entrar
més d’una vegada a la mateixa comarca,
però no es pot agafar més una lletra més
d’una vegada. S’entén que a la comarca
marítima hi ha un escarràs que val per qualsevol lletra.
Quan acaba el temps, els jugadors diuen
les paraules que han creat. S’emporta la jugada el que proposa la paraula més llarga.
En cas d’empat guanya la paraula que va
davant per ordre alfabètic.
24

45

Les lletres.
Paper i llapis.

El jugador que l’ha proposada cobra per la
llargada de la paraula:
4 lletres
5 lletres
6 lletres
7 lletres
8 lletres
9 lletres
10 lletres o més

2a6

1 punt
2 punts
4 punts
7 punts
10 punts
15 punts
25 punts

Les lletres utilitzades es treuen del tauler.
Es va jugant fins que els jugadors creuen
que no hi ha més paraules a formar. Com
a màxim es fan cinc jugades en una ronda.
Quan acaba la ronda, es treuen totes les lletres i es tornen als sacs. S’agafen noves lletres dels sacs i es comença una nova ronda.
Es fan tantes rondes com jugadors. Guanya
qui té més punts.

Regles

Es posen les lletres cara amunt a l’abast de
tots els jugadors. Es tria el primer jugador,
que agafa quatre lletres i forma una paraula al mig de la taula. Cobra els punts de la
seva paraula i passa el torn al jugador de la
seva esquerra.
Cada jugador té cinc segons per formar una
nova paraula, amb les lletres de la paraula de
la taula i la que vulgui de les que encara queden. Les lletres de la paraula formada sempre
es poden canviar d’ordre per formar paraula
nova. Si no ho aconsegueix, queda eliminat
de la ronda. El jugador cobra els punts corresponents i se segueix jugant. A partir del
moment en què es forma una paraula de deu
lletres, el jugador que té el torn disposa d’un
minut per trobar la nova paraula.

Puntuació

Els jugadors anoten els punts que han fet
per les paraules formades:
4 lletres
5 lletres
6 lletres
7 lletres
8 lletres
9 lletres
10 lletres
11 lletres
12 lletres
13 lletres
14 lletres
15 lletres o més

1 punt
2 punts
4 punts
7 punts
10 punts
15 punts
25 punts
35 punts
50 punts
65 punts
80 punts
100 punts

Quan tothom passa, s’acaba la ronda. Les
lletres utilitzades es deixen de banda. En
cada nova ronda, comença el jugador assegut a l’esquerra del que ha començat
la ronda anterior. Agafa quatre lletres per
formar una nova paraula. Es fan tantes rondes com jugadors hi ha. Guanya el jugador
amb més punts.
25

2a5

JUGADORS

30

MINUTS

Vocaligrama

Votagrama

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

El tauler de Verbàlia.
Les cinc vocals per a cada jugador i totes les consonants.
Un faristol per a cada jugador.

Regles

Es posa el tauler al mig de la taula i
s’escampen les consonants al voltant. Cada
jugador posa les cinc vocals al seu faristol.
Es tria qui comença.
Per torn cada jugador posa una paraula
pentavocàlica (és a dir, amb les cinc vocals diferents) amb les seves vocals i les
consonants que vulgui. Cada lletra ha de
col·locar-se en una comarca adjacent,
sense passar dues vegades per la mateixa
comarca en la mateixa paraula. Només si
la paraula té més d’onze lletres es poden
repetir comarques, després d’haver passat
per totes onze. Es comença per la comarca
més propera al mar i després de la primera paraula se segueix des de la comarca on
s’ha deixat l’última consonant. El jugador
següent haurà de començar la seva paraula
amb aquesta consonant.

26

Després de posar una paraula, el jugador
recull les vocals, enretira les consonants
menys l’última i cobra punts segons la llargada de la paraula:
6 lletres
7 lletres
8 lletres
9 lletres
10 lletres
11 lletres
12 lletres
13 lletres
14 lletres
15 lletres o més

4 punts
7 punts
10 punts
15 punts
25 punts
35 punts
50 punts
65 punts
80 punts
100 punts

Guanya el primer jugador que arriba a 200
punts.

3 a10
45

Les lletres.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Regles

Es treuen deu lletres del sac i es posen cara
amunt al mig de la taula, són les lletres
“bones”. Se’n treuen quatre més, les lletres
“dolentes”, que es posen també cara amunt
separades de les altres.
Cap jugador no pot tocar les lletres. Durant
un minut tots els jugadors han d’escriure
una paraula que no contingui cap de les
lletres “dolentes” i que contingui com més
lletres “bones” millor. Poden escriure tantes
paraules com vulguin, però quan acaba el
temps només en poden dir una.
Les paraules amb una o més lletres dolentes s’anul·len i no valen cap punt. També
s’anul·len les paraules que no tenen com a
mínim la meitat de lletres “bones”.

Cada jugador cobra tants punts com lletres “bones” hi ha a la seva paraula. Si hi ha
lletres repetides, es tracten com si fossin
diferents, per exemple: si hi ha una A a les
lletres “bones” i cap a les “dolentes” i un jugador escriu ARMARI cobra una A; si hi ha
dues E a les lletres “bones” i cap a les “dolentes” i un jugador escriu FONAMENTAL
cobra una E, no dues. A més, el jugador
que ha inclòs més lletres “bones” en la seva
paraula guanya 3 punts extra. Si dos o més
jugadors han utilitzat el mateix nombre de
lletres, guanya el que hagi escrit la paraula
més curta.
Les lletres utilitzades es deixen de banda i
se n’agafen catorze més del sac. Quan un
jugador arriba a 50 punts guanya la partida.
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4a6

JUGADORS

40

MINUTS

XaVograma

ZomBigrama

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

El tauler de Verbàlia.
Les lletres.
Un marcador per a cada jugador.
Un faristol per a cada jugador.
Dos sacs de tela.
Paper i llapis.

Preparació

Es posa el tauler al mig de la taula. Es posen les vocals en un sac i les consonants en
l’altre. Es posa a l’atzar una lletra cara amunt
a cada comarca del tauler. Les lletres han
de ser totes diferents. Cada jugador agafa
vuit lletres entre els dos sacs i les posa al
faristol. Es juga simultàniament.

Regles

Durant dos minut els jugadors pensen la
millor paraula que poden formar amb les
seves lletres i la lletra que hi ha en cada comarca. Quan passa el temps, tothom posa
les lletres de la paraula que ha triat juntes
en la comarca on creu que farà la paraula
més valuosa. Per estalviar-se problemes,
quan acaba el temps tothom posa alhora el
seu marcador en la comarca on vol formar
paraula. Si en una comarca hi ha més d’una
paraula només cobrarà punts la paraula de
més valor.
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30

Les lletres.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Les paraules formades han de tenir quatre
lletres com a mínim. Cada jugador cobra
per la llargada de la paraula:
4 lletres
5 lletres
6 lletres
7 lletres
8 lletres
9 lletres
10 lletres o més

4 a10

1 punt
2 punts
4 punts
7 punts
10 punts
15 punts
25 punts

Les paraules tenen un bonus de cinc punts si
la paraula és de la categoria de la comarca. Els
punts es multipliquen pel valor de la comarca.
Es posen totes les lletres al sac i es torna a jugar.
Guanya el primer jugador que arriba a 300
punts. Si més d’un jugador passa de 300
punts en la mateixa jugada, guanya el que
té més punts.

Preparació

Quan ha passat el minut, els jugadors llegeixen les paraules que han escrit. Anoten
un punt per cada paraula que ha dit algú
altre i tres per cada paraula que no hagi dit
ningú més.

Regles

Es deixen de banda les tres lletres utilitzades. La lletra de categoria es torna a girar i es
remena amb les altres. S’agafen tres noves
lletres del sac, es gira una lletra de categoria
i es torna a jugar.

S’agafen dues N, dues V i una A i es posen cara avall. Són les lletres de categoria:
N=nom, V=verb, A=adjectiu. La resta de lletres es posen al sac.
S’agafen a l’atzar tres lletres del sac i es posen cara amunt al mig de la taula. També es
gira una de les cinc lletres de categoria gramatical. Durant un minut, tots els jugadors
han d’escriure paraules que continguin les
tres lletres i que pertanyin a la categoria gramatical que toqui. Els verbs han d’estar en
infinitiu, els adjectius han d’estar en masculí
i singular i els noms no poden ser plurals ni
femenins, a no ser que signifiquin coses diferents (es pot posar SASTRE o SASTRESSA,
però no les dues paraules).

Guanya el primer jugador que arriba a 100 punts.
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3a6

JUGADORS

30

MINUTS

ABocagrama

ABraçagrama

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

Les lletres.
Vint marcadors.
Un sac de tela.

Regles

Es posen totes les lletres al sac. Per torn,
cada jugador n’agafa cinc i les posa damunt
la taula cara amunt en el mateix ordre en
què les ha tret del sac. Ha de dir immediatament una frase correctament construïda
que contingui paraules que comencin per

les lletres que ha tret del sac, en el mateix
ordre en què han sortit. La frase pot tenir
més de cinc paraules. Qui no pugui formar
una frase agafa un marcador. Un jugador
queda eliminat quan té tres marcadors.
Guanya l’últim jugador a ser eliminat.

45

Les lletres.
Un sac de tela.
Un faristol per a cada jugador.
Paper i llapis.

Regles

Tots els jugadors agafen a l’atzar vuit lletres
del sac i les posen al faristol. Es tria qui comença. El primer jugador forma una paraula
de quatre lletres amb les seves vuit lletres, la
posa al centre de la taula i n’agafa quatre per
tornar a tenir-ne vuit. Cobra els punts de la
seva paraula i passa el torn al jugador de la
seva esquerra. En cada torn, el jugador té un
minut per afegir una nova lletra de la seva
mà i formar una nova paraula o passar. Les
lletres de la paraula formada sempre es poden canviar d’ordre per formar paraula nova.
Cobra els punts de la paraula formada i agafa una nova lletra.
Quan tothom passa, s’acaba la ronda. Es
tornen totes les lletres al sac. Cada jugador
n’agafa vuit i es fa una nova ronda, que la
comença el jugador de l’esquerra del que

30

2a6

ha començat l’anterior. Es fan tantes rondes
com jugadors hi ha. Quan acaba la partida,
guanya el jugador que té més punts.

Puntuació

Els jugadors anoten els punts que han fet
per les paraules formades:
4 lletres
5 lletres
6 lletres
7 lletres
8 lletres
9 lletres
10 lletres
11 lletres
12 lletres
13 lletres
14 lletres
15 lletres o més

1 punt
2 punts
4 punts
6 punts
9 punts
12 punts
15 punts
20 punts
30 punts
45 punts
65 punts
90 punts
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2a8

JUGADORS

30

MINUTS

Aparellasíl·laB

BaBalagrama

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

Les síl·labes.
Marcadors.
Un sac de tela.

Regles

Es treuen a l’atzar dues síl·labes del sac i es
posen al mig de la taula a la vista de tothom.
Tothom intenta fer mentalment una paraula
formada per les dues síl·labes i les dues lle-

tres que vulgui, amb l’única condició que
una de les lletres ha d’anar entre les dues
síl·labes. El primer jugador que digui una paraula agafa un marcador. Guanya la partida
el primer que arriba a cinc marcadors.

40

Les lletres.
Un sac de tela, o dos.

Preparació

Se separen sis lletres A, D, E i U. La resta es
posen al sac. Es tria qui comença.

Regles

El primer jugador treu a l’atzar una lletra del
sac i diu una paraula que comenci per aquella
lletra i la deixa girada. Començant per la seva
esquerra, els jugadors per torn treuen una
nova lletra i afegeixen una nova paraula (nom,
adjectiu o verb) que comenci per la lletra a les
ja dites, de manera que sempre es formi una
seqüència o frase correcta sintàcticament.
Sempre es poden afegir articles, conjuncions
i pronoms, per donar-li sentit a la seqüència
o frase. Totes les partícules afegides s’han de
continuar usant durant tota la partida.
Quan un jugador s’equivoca per primera vegada agafa una A i se la posa davant cara amunt.
És el primer jugador de la nova ronda. Quan
una persona s’equivoca per segona vegada
agafa una D, la tercera una E i la quarta una U.
Quan ha acabat la paraula ADÉU s’acomiada
de la partida. Guanya l’últim jugador que queda viu.
Si així ho acorden els jugadors, es posen les
vocals en un sac i les consonants en un altre,
i qui té el torn tria de quin sac agafa la paraula.
32
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Exemple
Juguen l’Albert i la Bruna.
Surt una C. L’Albert diu LA CARMANYOLA...
Surt una A. La Bruna diu LA CARMANYOLA
ABSTRACTA...
Surt una NY. L’Albert diu LA CARMANYOLA
ABSTRACTA DEL NYU...
Surt una C. La Bruna diu LA CARMANYOLA
ABSTRACTA DEL NYU CATALANITZA...
Surt una L. L’Albert diu LA CARMANYOLA ABSTRACTA DEL NYU CATALANITZA EL LLIBRE...
Surt una R. La Bruna diu LA CARMANYOLA
ABSTRACTA DEL NYU CATALANITZA EL LLIBRE
DE RECLAMACIONS...
Surt una G. L’Albert diu LA CARMANYOLA
ABSTRACTA DEL NYU CATALANITZA EL LLIBRE
DE RECLAMACIONS DE LA GENERALITAT...
Surt una I. La Bruna diu LA CARMANYOLA
ABSTRACTA DEL NYU CATALANITZA EL LLIBRE
DE RECLAMACIONS DE LA GENERALITAT ITALIANA...
Surt una N. L’Albert es confon en dir la frase,
agafa una A i se la posa davant cara amunt.
Comença la ronda següent.
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2a5

JUGADORS

45

MINUTS

Baixagrama

Bananasíl·laB

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

El tauler de Verbàlia.
Les lletres.
Dos sacs de tela.

Preparació

Es posen les vocals en un sac i les consonants
a l’altre. Es col·loquen a l’atzar set lletres cara
amunt a cada comarca del país, menys a la
comarca marítima. Les set lletres han de ser
quatre vocals i tres consonants o quatre consonants i tres vocals. Es tria qui comença.

Regles

Per torn, els jugadors han de formar durant
un minut la paraula més llarga possible que
acabi a la comarca marítima. Les paraules
han de tenir com a mínim quatre lletres,
poden començar a qualsevol comarca i han
d’estar formades per lletres de comarques
adjacents. Per fer una paraula es pot entrar
més d’una vegada a la mateixa comarca,
però no es pot agafar una lletra més d’una
vegada. S’entén que a la comarca marítima
hi ha un escarràs que val per qualsevol lletra.
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30

Les síl·labes.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

El jugador cobra per la llargada de la paraula
i passa el torn al jugador de la seva esquerra.
4 lletres
5 lletres
6 lletres
7 lletres
8 lletres
9 lletres
10 lletres o més

4 a10

1 punt
2 punts
4 punts
7 punts
10 punts
15 punts
25 punts

Les lletres utilitzades es treuen del tauler.
Es va jugant fins que tots els jugadors han
pogut formar una paraula. Quan acaba la
ronda, es tornen les lletres als sacs corresponents i es fa una nova ronda, que comença
el jugador de l’esquerra del primer jugador
de la ronda anterior. Se’n fan tantes com jugadors. Guanya qui té més punts.

Regles

Es treuen a l’atzar set síl·labes del sac i es posen una darrere l’altra, també a l’atzar. Tots
els jugadors han d’escriure en un minut una
frase completa que contingui les síl·labes
en l’ordre en què estan a la taula (per exemple, si les síl·labes són TA, EX, COM, LLA, MA,
RA, DES, la frase pot ser “TA mare EXplica al
COMte una rondaLLA mentre MAta la RAta
DEScarada”).
Un cop fet, un jugador agafa tots els papers
i llegeix les frases dues vegades. Els jugadors
han d’escriure en un altre paper a quines frases donen 3, 2 i 1 punt. Els criteris per fer-ho
són lliures, és clar, però es pot valorar que
la frase sigui curta, que tingui gràcia, que
tingui pocs connectors, que rimi. Un pot
donar sempre 3 punts a la seva frase, però
si tothom ho fa no hi haurà joc, per l’empat
múltiple reincident i si només ho fan un o
dos, serà tant lleig que els altres jugadors no
voldran jugar amb ells.

Els jugadors diuen a qui correspon cada frase i anoten els punts guanyats. A més, els
jugadors que han donat punts a la frase o
frases guanyadores, cobren també els punts
que li han atorgat.
Els papers amb les frases escrites es donen
a jugadors diferents a cada ronda, per evitar
que els jugadors reconeguin la lletra fàcilment. També es poden utilitzar papers molt
petits que es descarten en cada ronda.
Es deixen de banda les síl·labes utilitzades
i es fa una nova ronda, que comença el jugador a l’esquerra del jugador que ha començat la ronda anterior.
La partida acaba quan s’han fet tantes rondes com el doble de jugadors, o quan un
jugador arriba al nombre de punts acordat
prèviament.
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4 a10

JUGADORS

30

MINUTS

Barrejagrama

Barrinagrama

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

Les lletres.
Dotze marcadors per a cada jugador.
Paper i llapis.

Preparació

Es posen totes les lletres cara amunt en un
costat de la taula, a l’abast de tots els jugadors. Cada jugador agafa dotze marcadors.
Es tria qui comença.

sat el jugador que ha triat les lletres o una
altra paraula que es pugui formar amb les
mateixes lletres (en l’exemple, cal escriure
MERAVELLA).

Tots els jugadors posen un marcador al centre de la taula. El jugador que té el torn pensa
una paraula entre vuit i dotze lletres i n’agafa
en secret les lletres corresponents. Les posa
en desordre cara amunt (per exemple, posa
les lletres AAEELLMRV). Cap jugador no pot
tocar les lletres.

Fins a cinc jugadors, si només un jugador
descobreix la paraula amagada, ell i qui l’ha
pensat es reparteixen els marcadors del
centre de la taula. Amb sis o més jugadors,
si només un o dos jugadors descobreixen
la paraula amagada, ell/s i qui l’ha pensat
es reparteixen els marcadors. Si més d’una
persona (o més de dues, a partir de sis jugadors) descobreixen la paraula amagada,
es reparteixen els marcadors del centre de
la taula, però qui ha l’ha pensat no n’agafa
cap. Si ningú descobreix la paraula, el jugador que l’ha pensat posa un marcador més
al centre de la taula i passa el torn al jugador
de l’esquerra. El pot queda per a la jugada
següent.

Durant un minut, tots els jugadors han de
descobrir i escriure la paraula que ha pen-

Segons el nombre de jugadors es fan tants
torns com jugadors hi ha o el doble de torns.

Abans de començar la partida, els jugadors
s’han de posar d’acord sobre quines paraules es poden utilitzar i quines no. Per a jugadors poc experimentats és preferible que no
es facin servir verbs conjugats ni plurals de
noms o adjectius.

Regles
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2a5
45

Les lletres.
Marcadors.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Regles

Es posen les lletres cara amunt a l’abast de
tots els jugadors. El primer jugador agafa
la lletra que vulgui i diu una paraula que la
contingui. El jugador de la seva esquerra tria
una nova lletra i diu una paraula que contingui les dues lletres en l’ordre en què han
sortit o passa el torn al jugador següent.
Quan un jugador passa el torn no pot tornar
a jugar en la ronda. Es juga fins que ningú
pot formar una nova paraula. L’últim jugador
a fer-ho guanya un marcador.

No es pot repetir una mateixa paraula en una
ronda de joc.
Les lletres utilitzades es deixen de banda.
Quan un jugador arriba a cinc marcadors
guanya la partida.
Els jugadors més experimentats preferiran
que les lletres estiguin dins del sac en lloc
de ser a la vista de tothom. El joc, esclar, serà
més complicat.

A partir del moment en què es forma una
paraula de vuit lletres, el jugador que té el
torn té un minut per trobar la nova paraula.
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3a6

JUGADORS

30

MINUTS

Baulasíl·laB

Bigrafosíl·laB

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

El tauler de l’arbreda.
Les síl·labes.
Vint marcadors d’un mateix color per a cada jugador.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Preparació

Com que cada carrera de síl·labes no pot
sortir de la seva franja, s’acabaran formant
cinc llargues sèries de paraules encadenades. Quan es tanqui cada una de les carreres
de síl·labes, els jugadors cobraran els punts
següents: 5 el que tingui més marcadors en
la carrera, 3 el segon que en tingui més i 1 el
tercer. Si hi ha empat, els jugadors es reparteixen els punts de les dues o tres posicions.

Regles

Posar una síl·laba és obligatori. Si un jugador
creu que no en pot posar cap i els altres jugadors així ho accepten, pot tornar les tres
síl·labes al sac i agafar-ne tres de noves sense perdre el torn.

Es posa l’arbreda al mig de la taula. Es posen les síl·labes al sac. Se’n treuen cinc a
l’atzar que es posen en una de les caselles
de l’esquerra de cada una de les franges del
tauler. Cada jugador agafa els marcadors
d’un color i treu tres síl·labes del sac, que
deixa davant seu a la vista dels altres jugadors. Es tria qui comença.
En el seu torn, cada jugador afegeix una
síl·laba al costat d’un arbre que ja en tingui
una i en la seva mateixa franja, de manera
que es formi una nova paraula. No es poden posar síl·labes en arbres anteriors a la
síl·laba més a la dreta de la franja. Col·loca
un marcador seu sobre la síl·laba que acaba
de posar i agafa una nova síl·laba del sac, per
tornar a tenir-ne tres. Passa el torn al jugador
de la seva esquerra.
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2a8
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Les síl·labes.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Regles

Es treuen a l’atzar dues síl·labes del sac i es
posen al mig de la taula a la vista de tothom.
Durant un minut tothom escriu paraules
formades per les dues síl·labes i les dues
lletres que vulgui, amb l’única condició que
una de les lletres ha d’anar entre les dues

síl·labes. En acabar el minut tothom cobra
tants punts com paraules ha escrit més un
punt més per cada paraula que ningú més
hagi escrit. Guanya el primer que arriba a la
quantitat de punts acordada, per exemple a
50 punts.

La partida s’acaba quan es tanquen quatre
carreres de paraules encadenades (o tres, si
es vol fer una partida més ràpida i tensa). Qui
té més punts guanya.
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2a8

JUGADORS

20MINUTS
a 40

Bimemosíl·laB

Blufigrama

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

Les síl·labes.
Dos sacs de tela.

Preparació

Es posen les fitxes d’una síl·laba en un sac i
les de dues en l’altre. Es decideix si es fa una
partida curta, mitjana o llarga. Es treuen 36,
49 o 64 fitxes del sac a l’atzar i es formen
dos quadrats de 6x6, 7x7 o 8x8 síl·labes respectivament. En un hi haurà les fitxes d’una
síl·laba cara avall, amb els dorsos buits a la
vista. En l’altre les síl·labes del color triat estaran cara avall. Les síl·labes que queden a
la vista han de ser totes del mateix color: el
color no triat. No comptaran pel joc.
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Regles

Per torn, cada jugador gira una síl·laba de cada
quadrat. Si pot formar una paraula, se les queda i en gira dues més. Si no, les torna a girar al
mateix lloc i passa el torn al jugador següent.
Quan no queden síl·labes damunt la taula
o quan els jugadors estan d’acord que amb
les síl·labes que hi ha no es podran formar
més paraules, s’acaba la partida. Guanya el
jugador que té més síl·labes.

3a6
30

Les lletres.
Vint marcadors per a cada jugador.
Un faristol per a cada jugador.
Un sac de tela.

Preparació

Es posen les lletres al sac. Cada jugador
agafa vint marcadors. Cada jugador agafa
quatre lletres i les posa al seu faristol. Cada
jugador posa un marcador al mig de la taula.
Es tria qui comença.

Regles

El jugador que té el torn agafa cinc lletres
a l’atzar i les deixa damunt la taula cara
avall. Els jugadors no poden tocar ni remenar aquestes lletres, llevat del moment
en què es giren. Es fa una primera ronda
d’apostes, per ordre, a partir del primer jugador assegut a l’esquerra del jugador que
té el torn. Es pot apostar fins a tres marcadors. Quan les apostes estan igualades, es
destapen a l’atzar tres de les cinc lletres
que hi ha al mig de la taula. Els jugadors
tornen a apostar, sempre començant pel
jugador que seu a l’esquerra del jugador
que té el torn. Es destapa una lletra més i
es fa una altra ronda d’apostes. Es destapa
l’última lletra i es fa l’última aposta. Quan
un jugador no vol apostar més es retira i
perd tot el que havia apostat en el torn. Si
només hi ha una persona que aposta, es
queda tots els marcadors.

Quan s’han fet les quatre rondes d’apostes,
els jugadors que no s’han retirat tenen 30 segons per pensar la paraula més llarga amb les
seves quatre lletres i les cinc lletres comunes.
Sempre s’ha de fer servir com a mínim una
de les lletres pròpies. El guanyador es queda
els marcadors que hi ha al mig de la taula. Si
hi ha més d’una persona amb la paraula més
llarga, guanya el que ha fet servir més lletres
de les seves quatre. Si encara hi ha empat,
els guanys es reparteixen. Si no es pot fer un
repartiment exacte, els marcadors sobrers es
deixen com a pot per a la jugada següent. Les
lletres utilitzades es deixen de banda.
Si un jugador es queda sense marcadors al
mig d’una jugada, es fan dues piles de marcadors, una que contingui els marcadors fins
al moment que aquest jugador s’ha quedat
sense i una segona amb els nous marcadors
dels jugadors que encara no s’han retirat. Si
la jugada la guanya el jugador que s’ha quedat sense marcadors només es queda la pila
en què ell ha participat i la resta de marcadors es queden com a pot per a la jugada
següent. Si la guanya un dels altres jugadors
es queda les dues piles de marcadors.
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Si un jugador es queda sense marcadors en
acabar una jugada no juga més.
Les cinc lletres de la taula i les quatre de
cada jugador es deixen de banda. Tots els
jugadors tornen a posar un marcador al mig
de la taula i agafen quatre noves lletres del
sac. El nou primer jugador és el que està assegut a l’esquerra del jugador que té el torn.
Agafa cinc noves lletres del sac i les posa
cara avall al mig de la taula.
Es fan tants torns com jugadors hi ha o el
doble. Guanya qui té més marcadors al final
de la partida.
Exemple
Al mig de la taula hi ha cinc lletres cara avall. Juguen quatre persones amb els faristols següents:
Anna L C E S
Berta R O G L
Carles O A R S
Diana Z N U U
Tots els jugadors posen un marcador al centre de la taula. L’Anna comença l’aposta amb
tres marcadors més, perquè està convençuda
que amb les lletres que té alguna paraula
bona traurà. La Berta i el Carles no s’espanten
i també posen tres marcadors. La Diana, en
canvi, creu que amb una Z i dues U no té cap
possibilitat i abandona.

li sembla bé, però en Carles creu que ara és ell
qui té avantatge, de manera que aposta tres
marcadors. L’Anna també els posa, perquè
creu que si acaba sortint una vocal té moltes
possibilitats. La Berta abandona. Només queden l’Anna i el Carles.
Es gira una nova lletra, una E. L’Anna veu que
pot formar paraules com CLEDES i DELMES i
que val la pena jugar fort per veure si el Carles
es retira. Posa dos marcadors al centre de la
taula. Però el Carles confia en les seves lletres
i iguala l’aposta. Ara hi ha 23 marcadors al
centre de la taula.
Es gira l’última lletra, una I. L’Anna diu que ja
li està bé i no aposta res més. Al Carles també
li està bé. Ara tenen 30 segons per trobar la
paraula més llarga i que contingui el màxim
possible de lletres pròpies. Un cop ha passat
el temps, l’Anna anuncia una paraula de set
lletres, quatre de les quals són les del seu faristol. En Carles també ha trobat dues paraules
de set lletres, però cap de les dues utilitza tot
el faristol. O sigui que l’Anna guanya 23 marcadors amb MESCLEM. En Carles havia trobat
EMMARIS i MIMADES, les dues de set lletres.
Però no són les millors paraules, perquè no
utilitzen les quatre lletres del faristol. El que
no sap és que hauria pogut guanyar amb un
magnífic SOMIAREM, de vuit lletres.

Brodagrama

JUGADORS

Material

MINUTS

4 a10
30

Les lletres.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Regles

Es posen totes les lletres al sac. Per torn, cada
jugador n’agafa cinc i les posa damunt la
taula cara amunt en el mateix ordre en què
les ha tret del sac. Durant un minut, tots els
jugadors escriuen una frase que contingui
paraules que comencin per les lletres que
que hi ha a la taula i en el mateix ordre. La
frase pot tenir més de cinc paraules.
Un cop fet, un jugador agafa tots els papers
i llegeix les frases dues vegades. Els jugadors
han d’escriure en un altre paper a quines frases donen 3, 2 i 1 punt. Els criteris per fer-ho
són lliures, és clar, però es pot valorar que la
frase sigui curta, que tingui gràcia, que tingui pocs connectors, que rimi. No es poden
donar punts a la pròpia frase.

Els papers amb les frases escrites es donen
a jugadors diferents a cada ronda, per evitar
que els jugadors reconeguin la lletra fàcilment. També es poden utilitzar papers molt
petits que es descarten en cada ronda.
Es deixen de banda les lletres utilitzades i es
fa una nova ronda, que comença el jugador
a l’esquerra del jugador que ha començat la
ronda anterior.
La partida acaba quan s’han fet tantes rondes
com el doble de jugadors, o quan un jugador
arriba al nombre de punts acordat prèviament.

Els jugadors diuen a qui correspon cada frase i anoten els punts guanyats. A més, els
jugadors que han donat punts a la frase o
frases guanyadores, cobren també els punts
que li han atorgat.

Es destapen tres lletres de les cinc que hi havia
cara avall. Són: M, M, D. Ara l’Anna ja no està
tan segura i diu que no aposta res. A la Berta
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2a8

JUGADORS

30

MINUTS

Brodasíl·laB

Buguisíl·laB

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

Les lletres.
Les síl·labes.
Els marcadors.
Un sac de tela.

Regles

S’escampen les lletres cara amunt a l’abast
de tots els jugadors. Es posen les síl·labes al
sac. Cada jugador n’agafa sis a l’atzar. En un
minut, els jugadors han de formar una paraula amb cada una de les síl·labes que tenen i una lletra més que agafen de les que
hi ha disponibles. Les síl·labes no es poden
partir ni utilitzar-se al revés, però no cal que
una síl·laba també sigui essent la mateixa
síl·laba en la paraula formada (per exemple:
amb la síl·laba RAN i la lletra G es poden fer
les paraules GRAN i RANG, encara que en
cap d’aquests monosíl·labs RAN ja no sigui
cap síl·laba).
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Un cop acabat el temps, cada jugador
guanya un marcador per paraula formada.
En cada nova jugada, les paraules han de
créixer amb una lletra més. Les lletres no es
poden canviar de paraula, però sí que poden tenir un ordre diferent en cada nova
paraula. Quan un jugador no pot fer créixer
una paraula, no guanya cap marcador i
deixa de banda la síl·laba i les lletres que no
han crescut.
Quan cap jugador por formar una nova paraula acaba la ronda. Es fan tantes rondes com
jugadors hi ha. Qui té més marcadors guanya.

2a5
30

El tauler de l’arbreda.
Les síl·labes.
Els marcadors.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Preparació

S’omple tot el tauler amb les síl·labes,
col·locades a l’atzar, una en cada arbre. Les fitxes amb una sola síl·laba s’han de posar cara
amunt. No té importància que el tauler no
s’ompli del tot, però sí que cal que no quedin
arbres buits entre síl·labes. Es tria qui comença.

Regles

En el seu torn, cada jugador té trenta segons
per trobar la paraula més llarga possible
(com a mínim de dues síl·labes), formada
per síl·labes adjacents. Les síl·labes s’han de
poder llegir en ordre. Una síl·laba no pot formar part d’una paraula més d’una vegada.
Quan la té, el jugador anuncia la paraula que
ha trobat i en tapa les síl·labes amb marcadors (és igual el color), de manera que ja no
es podran tornar a utilitzar en la ronda.

Puntuació

El jugador cobra els punts per la paraula trobada:
2 síl·labes
3 síl·labes
4 síl·labes
5 síl·labes
6 síl·labes

1 punt
3 punts
7 punts
15 punts
25 punts

No es té en compte el factor multiplicador
de les franges.
Si un jugador no troba cap paraula, passa el
torn al jugador següent. Quan els jugadors
estan d’acord que no es poden formar més
paraules o quan ja no queden marcadors,
s’acaba la ronda. Es tornen les síl·labes al sac, es
remenen bé i es forma un nou tauler. La nova
ronda la comença el jugador de l’esquerra del
jugador que ha començat l’anterior. Es fan tantes rondes com jugadors hi ha. Al final guanya
el jugador que té més punts.
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JUGADORS

30

MINUTS

ByeByegrama

Cavalcagrama

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

El tauler de Verbàlia.
Les lletres.
Les síl·labes de dues lletres.
Marcadors.
Dos sacs de tela.

Preparació

Es posen les síl·labes de dues lletres en un sac.
Cada jugador n’agafa cinc a l’atzar i les posa
davant seu cara amunt. Si un jugador agafa
una fitxa que té una síl·laba a cada costat,
pot triar quina farà servir, sempre que sigui
una síl·laba de dues lletres. Es buida el sac i
les síl·labes que no es fan servir es deixen de
banda. Es posen les vocals en un sac i les consonants a l’altre. Es posen a l’atzar una vocal i
una consonant cara amunt a cada comarca
de Verbàlia. Es tria qui comença.

Regles

Per torn, els jugadors trien amb quina síl·laba
faran cada ronda. En la primera jugada d’una
ronda, cada jugador ha de formar la paraula
més llarga amb la síl·laba que ha triat i les
lletres de qualsevol de les quatre comarques
més allunyades del mar. La síl·laba no es pot
partir. Anota la paraula, deixa la síl·laba a la
comarca i hi apila les lletres utilitzades a sobre. En cada ronda, cada lletra només pot
ser utilitzada una vegada.
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2a4
30

El tauler de la plaça.
Les lletres.
Els marcadors.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Un cop tots els jugadors han fet la seva paraula, els jugadors que han fet la paraula
més llarga agafen tants marcadors com lletres té la paraula.

Preparació

En les rondes següents, cada jugador arrossega la síl·laba i les lletres de la paraula formada a una comarca adjacent, agafa una
nova síl·laba i intenta fer la paraula més llarga amb totes les lletres i síl·labes que hi ha a
la nova comarca. Torna a fer una pila amb les
lletres i síl·labes de la nova paraula formada.
Cada nova paraula ha de contenir com a mínim una lletra i una síl·laba. No es pot repetir
una paraula en una mateixa ronda. Amb la
cinquena jugada s’ha d’arribar a la comarca
marítima. Després de les cinc rondes guanya qui té més marcadors.

Regles

S’omple tot el tauler amb lletres cara amunt,
posades a l’atzar. Les lletres sobreres es deixen
dins del sac. Es tria qui comença.
En el seu torn, cada jugador té trenta segons
per trobar la paraula més llarga possible, formada per lletres que es trobin a salt de cavall
una de l’altra (és a dir, dues caselles en línia recta en una direcció i una casella en línia recta en
una altra, formant una L). Les paraules s’han de
poder llegir en ordre. Una lletra no pot formar
part d’una paraula més d’una vegada. Quan la
té, el jugador anuncia la paraula que ha trobat
i en tapa les lletres amb marcadors (és igual el
color), de manera que ja no es podran tornar a
utilitzar en la ronda. Les paraules han de tenir
com a mínim cinc lletres i valen:
			

5 lletres
6 lletres
7 lletres
8 lletres
9 lletres
10 lletres
11 lletres
12 lletres o més

1 punt
2 punts
4 punts
6 punts
9 punts
12 punts
15 punts
20 punts

Si un jugador no troba cap paraula, passa el
torn al jugador següent. Quan els jugadors estan d’acord que no es poden formar més paraules o quan ja no queden marcadors, s’acaba
la ronda. Es tornen les lletres al sac, es remenen
bé i es forma un nou tauler. La nova ronda la
comença el jugador de l’esquerra del jugador
que ha començat l’anterior. Es fan tantes rondes com jugadors hi ha. Al final guanya el jugador que té més punts.

47

2a8

JUGADORS

30

MINUTS

Cleptosíl·laB

DoBlograma

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

Les síl·labes.

Regles

Es reparteixen les síl·labes entre els jugadors,
que en fan una pila. Simultàniament, tots
posen una síl·laba al centre de la taula. Les
síl·labes bicolors no es poden girar.
El primer jugador que diu una paraula que
es pot formar amb una o més de les síl·labes
que hi ha al mig de la taula, se’n queda les
síl·labes i les afegeix per sota a la pila de
síl·labes que ja té. Si passats deu o quinze
segons, cap jugador sap dir una paraula,
els jugadors tornen a posar simultàniament
una síl·laba al centre de la taula. Això es va
repetint fins que un jugador es queda sense
síl·labes o durant un temps determinat acordat prèviament. Guanya qui té més síl·labes.

Si dos jugadors canten al mateix moment la
mateixa paraula de dues síl·labes, se’n queda una síl·laba cadascun. Si la paraula és de
tres síl·labes, cadascun es queda una síl·laba
i l’altra es retira del joc. Si són dues paraules
diferents que comparteixen una síl·laba, es
queda les síl·labes qui canta la paraula amb
més síl·labes. Si són del mateix nombre de
síl·labes, cadascú es queda la síl·laba diferent
i la comuna es retira del joc.
Per fer una partida més curta, es poden deixar
de banda quaranta o cinquanta fitxes de
síl·laba a l’atzar abans de començar la partida.

30

Les lletres.
Paper i llapis.

Regles

S’escampen totes les lletres cara amunt al
mig de la taula. Tots els jugadors juguen a la
vegada. En la primera jugada, un jugador a
l’atzar agafa una lletra, la mostra a tothom i la
deixa a un costat, separada de les altres. Durant trenta segons, tots els jugadors escriuen
la paraula més llarga possible que contingui
una sola vegada la lletra proposada.
Tots els jugadors cobren tants punts com
lletres tenen les paraules que han escrit. El
jugador que ha escrit la paraula més llarga
agafa una segona lletra igual a la primera
separada i una altra més de la paraula que
ha escrit, diferent de les altres dues. Si més
d’una persona ha escrit la paraula amb el
nombre de lletres més alt, tria la lletra qui estigui més a la vora per l’esquerra del jugador
que ha agafat l’última lletra.
Ara s’ha d’escriure la paraula més llarga
possible que contingui exactament dues
vegades la primera lletra proposada i que
també contingui una o més vegades la segona lletra. Mentre un jugador hagi escrit
una paraula que compleixi les condicions,
se segueix jugant.

48

1a8

Es va jugant de la mateixa manera fins que
cap jugador escriu una paraula vàlida. El
jugador a l’esquerra del primer jugador tria
una nova lletra i es fa una altra ronda. Es fan
tantes rondes com jugadors. Qui té més
punts guanya.
Exemple
Juguen l’Albert i la Bruna.
Jugada 1. L’Albert tria una A. Escriu DECANTÉSSIM. Guanya 11 punts. La Bruna escriu
SIMULTANI. Guanya 9 punts.
Jugada 2. L’Albert tria una nova A i una D. Escriu CADERNERA. Guanya 9 punts. La Bruna
escriu ATARDÉSSIM. Guanya 10 punts.
Jugada 3. La Bruna tria una nova A i una M.
Escriu DEMANARÀS. Guanya 9 punts. L’Albert
escriu DIAMANTINA. Guanya 10 punts.
Jugada 4. L’Albert tria una nova A i una I. No
troba cap paraula. La Bruna tampoc no troba cap paraula.
S’acaba la ronda, l’Albert té 30 punts i la
Bruna en té 28. La Bruna tria una lletra i comença una nova ronda.
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3a8

JUGADORS

45

MINUTS

EndeVinagrama

Enfilasíl·laB

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

Les lletres.
Vuit marcadors per a cada jugador.
Uns quants marcadors més.
Paper i llapis.

Preparació

Cada jugador agafa vuit marcadors (els colors
no tenen importància, tots tenen el mateix valor). Es posen les lletres cara amunt en un costat de la taula, a l’abast de tots els jugadors. Els
altres vuit marcadors es deixen al costat de la
pila de lletres. Es tria qui comença.

Regles

El primer jugador pensa una paraula entre
vuit i dotze lletres i n’agafa en secret les
lletres corresponents. Posa les lletres cara
avall en la taula, en l’ordre de la paraula. Començant pel jugador de la seva esquerra,
per torn, cada jugador tria una lletra de la
pila de lletres i demana si forma part de la
paraula. Si és així, el jugador que ha pensat
la paraula gira la lletra corresponent. Si no,
deixa la lletra cara amunt sota la paraula secreta i el jugador que l’ha proposat deixa un
marcador al mig de la taula.
Atenció: una paraula pot contenir lletres repetides. En aquest cas, caldrà demanar cada
lletra separadament. Per exemple, si la paraula
secreta és MONUMENTAL i un jugador demana la lletra M, es girarà una M però no les dues.
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En qualsevol moment, un jugador pot
arriscar-se a dir quina és la paraula secreta.
Si l’encerta agafa dos marcadors, més tants
marcadors com lletres de la paraula secreta faltaven per girar i s’acaba la ronda. Si no
l’encerta, deixa dos marcadors al centre de
la taula i la ronda segueix com si no hagués
passat res.
Quan s’acaba una ronda, cada jugador anota tants punts com marcadors té. El jugador
que ha posat la paraula secreta guanya tants
punts com la diferència entre el jugador que
en té més i el que en té menys. (Per exemple, si el primer en té 8 i l’últim 3, el que ha
pensat la paraula secreta en guanya 5.)

2a6
30

Sis lletres A, D, E, U per a cada jugador.
Les síl·labes.

Regles

S’escampen les síl·labes a la taula a l’abast de
tots els jugadors. El primer jugador tria una
síl·laba, diu una paraula que comenci per
aquella síl·laba i la deixa cara amunt a la vista
de tothom. Si la fitxa té dues síl·labes tria quina fa servir. Després passa el torn al jugador
de la seva esquerra. Cada jugador tria una
nova síl·laba, la posa al darrere de les altres
síl·labes i diu per ordre totes les paraules que
s’han dit fins llavors i al final una paraula que
comenci amb la síl·laba que ha tret.

Quan un jugador s’equivoca per primera
vegada agafa una A i se la posa davant cara
amunt. És el primer jugador de la nova ronda. Quan una persona s’equivoca per segona
vegada agafa una D, la tercera una E i la quarta una U. Quan ha acabat la paraula ADÉU
s’acomiada de la partida. Guanya l’últim jugador que queda viu.

Es reordenen els marcadors perquè tots
els jugadors en tornin a tenir vuit. El jugador que està a l’esquerra del primer jugador
pensa una nova paraula. Es juga fins que
tots els jugadors hagin proposat una paraula secreta. Al final, qui té més punts guanya.
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2a6

JUGADORS

45

MINUTS

EnVoltagrama

EsBartigrama

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

Les lletres.
Marcadors.
Un sac de tela.

Regles

Es posen les lletres en un sac. Es tria el primer jugador, que agafa una lletra a l’atzar i
diu una paraula que la contingui. El jugador
de la seva esquerra tria una nova lletra i diu
una paraula que contingui les dues. Es va jugant de la mateixa manera fins que ningú
pot formar una nova paraula. L’últim jugador
a fer-ho agafa un marcador.

A partir del moment en què es forma una
paraula de nou lletres, el jugador que té el
torn té un minut per trobar la nova paraula.
No es pot repetir una mateixa paraula en
una ronda de joc.
Les lletres utilitzades es deixen de banda. El
primer jugador que arriba a cinc marcadors
guanya la partida.

45

Les lletres.
Dos sacs de tela.
Paper i llapis.

Preparació

Se separen les lletres en dos grups amb exactament les mateixes lletres i es posen en dos
costats de la taula cara amunt. Es juga per
equips d’un mínim de tres persones.

Regles

Durant cinc minuts, els jugadors de cada
equip agafen la lletra que vulguin de la seva
pila i apunten una paraula que la contingui. En
trien una altra i apunten una nova paraula que
contingui les dues lletres. Van jugant de la mateixa manera fins que no poden formar una
nova paraula. Deixen la paraula formada a un
costat i en comencen una altra. Quan s’acaba
el temps, puntuen per les paraules acabades.
No es pot repetir una mateixa paraula en una
ronda de joc.
Cada equip destaca un controlador a l’altre
equip per evitar-los temptacions de fer paraules “massa” llargues.
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6 a12

Els jugadors més experimentats preferiran
que les lletres estiguin dins de dos sacs en
lloc de ser a la vista. Com és lògic, el joc es fa
més complicat.

Puntuació

Cada equip anota els punts que ha fet per les
paraules formades:
4 lletres
5 lletres
6 lletres
7 lletres
8 lletres
9 lletres
10 lletres
11 lletres
12 lletres
13 lletres
14 lletres
15 lletres o més

1 punt
2 punts
4 punts
6 punts
9 punts
12 punts
15 punts
20 punts
30 punts
45 punts
65 punts
90 punts
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2a6

JUGADORS

30

MINUTS

Grafosíl·laB

GraVagrama

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

Les síl·labes.
Marcadors.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Regles

Es treuen a l’atzar dues síl·labes del sac i es
posen al mig de la taula a la vista de tothom.
Durant un minut tothom escriu paraules formades per una de les síl·labes, qualsevol lletra i l’altra síl·laba. No cal que les síl·labes siguin també síl·labes en les paraules creades.
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En acabar el minut tothom agafa tants
marcadors com paraules ha escrit més un
més per cada paraula que ningú més hagi
escrit. Guanya el primer que arriba a vint-icinc marcadors.

4 a10
30

Un diari.
Un retolador fosforescent.
Marcadors.
Paper i llapis.

Regles

Es juga per parelles. Una persona de cada
parella subratlla trenta paraules en una pàgina de diari. Les deixa veure a la seva parella
durant trenta segons. Després va dient una
paraula que tingui relació amb cada una de
les paraules subratllades. Pot dir antònims,
sinònims, paraules associades, el que vulgui.
No pot fer gestos, ni mímica ni assenyalar
res amb els dits. I només pot dir una paraula
per cada paraula subratllada. Guanyen tants
punts com paraules encertades. Ho fan totes
les parelles i després es torna a jugar inter-

canviant els papers dels membres de cada
parella, amb les mateixes paraules o amb una
sèrie de trenta paraules noves.
Guanya la parella amb més punts.
Si es vol fer una partida més llarga, després
que totes les parelles hagin jugat, es canvien
les parelles fins que tothom hagi tingut tots
els altres jugadors com a parella. Les dues
persones de cada parella cobren els mateixos
punts. La persona que té més punts guanya.
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2a6

JUGADORS

45

MINUTS

LlaVograma

Lligosíl·laB

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

Les lletres.
Les síl·labes.
Marcadors.

Regles

Es posen les lletres cara amunt en un costat de la taula i les síl·labes a l’altre costat,
a l’abast de tots els jugadors. El primer jugador agafa la lletra i la síl·laba que vulgui i
diu una paraula que les contingui. El jugador de la seva esquerra tria una nova lletra i
diu una paraula que contingui les dues lletres i la síl·laba. El jugador següent tria una
nova lletra i diu una paraula que contingui
les tres lletres i la síl·laba. Es va jugant de la
mateixa manera fins que ningú pot formar
una nova paraula. L’últim jugador a fer-ho
guanya un marcador.
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A partir del moment en què es forma una
paraula de deu lletres, el jugador que té el
torn té un minut per trobar la nova paraula.
No es pot repetir una mateixa paraula en
una ronda de joc.
Les lletres i síl·labes utilitzades es deixen de
banda. Quan un jugador arriba a cinc marcadors, guanya la partida.

3a8
45

Les síl·labes.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Regles

Es tria el primer jugador. Durant dos minuts
va treient síl·labes del sac d’una en una i les
deixa damunt la taula cara amunt (les fitxes
d’una síl·laba) o per la cara que vulgui (les fitxes de dues síl·labes). Ho fa al ritme que vulgui, encara que convé que sigui força ràpid,
una cada segon o una cada dos segons. És
convenient que tots els jugadors treguin les
síl·labes a un ritme semblant.
Els altres jugadors van agafant les síl·labes
que vulguin sense girar-les i les posen cara
amunt en una pila davant seu. No poden mirar més les síl·labes de la pila fins que acabi
la ronda. Si els cau la pila o està en desordre,
no guanyaran cap punt. Només valen les
síl·labes que es veuen.

Un cop passat el temps, els jugadors giren la
pila. Tornen a girar les síl·labes una per una,
amb compte, i llegeixen les paraules que han
format. No cal que en cada paraula les síl·labes
estiguin en ordre, però no pot haver-hi paraules barrejades. Les síl·labes que no formen paraula no es tenen en compte. Guanyen punts
segons la llargada de les paraules:
2 síl·labes
3 síl·labes
4 síl·labes
5 síl·labes

3 punts
6 punts
10 punts
15 punts

El jugador que posa les síl·labes guanya tants
punts com el jugador que n’ha guanyat més.
Es juguen tantes rondes com jugadors hi ha.
Guanya el jugador que té més punts.
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2a6

JUGADORS

30

MINUTS

Malasíl·laB

Memosíl·laB

Material

Material

Sis lletres A, D, E, U per a cada jugador.
Les síl·labes.
Un sac de tela.

Regles

El primer jugador treu a l’atzar una síl·laba
del sac, la deixa per la cara que vulgui (si té
dues cares) a la taula, diu una paraula que
comenci per aquella síl·laba i la deixa fora de
la vista de tots els jugadors. Tots els jugadors
per torn treuen una nova síl·laba i diuen per
ordre totes les paraules que s’han dit fins llavors i al final una paraula que comenci amb
la síl·laba que ha tret. Les síl·labes que es
van deixant de banda s’han de mantenir en
l’ordre en què han aparegut.
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Quan un jugador s’equivoca per primera vegada agafa una A i se la posa davant
cara amunt. És el primer jugador de la nova
ronda. Quan una persona s’equivoca per segona vegada agafa una D, la tercera una E
i la quarta una U. Quan ha acabat la paraula ADÉU s’acomiada de la partida. Guanya
l’últim jugador que queda viu.

2a8

JUGADORS

20MINUTS
a 40

Les fitxes sil·làbiques bicolors.
Un sac de tela.

Preparació

Es posen les fitxes al sac. Es tria amb quin
dels dos colors de les síl·labes es juga. Es
decideix si es fa una partida curta, mitjana
o llarga. Es treuen 36, 49 o 64 fitxes del sac
a l’atzar i es forma un quadrat de 6x6, 7x7
o 8x8 síl·labes respectivament, amb les
síl·labes del color triat cara avall. Les síl·labes
de l’altre color no es tenen en compte, són
únicament els dorsos.

Regles

Per torn, cada jugador gira dues síl·labes. Si
pot formar una paraula, se les queda i en
gira dues més. Si no, les torna a girar al mateix lloc i passa el torn al jugador següent.
Quan no queden síl·labes damunt la taula
o quan els jugadors estan d’acord que amb
les síl·labes que hi ha no es podran formar
més paraules, s’acaba la partida. Guanya el
jugador que té més síl·labes.
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2a8

JUGADORS

20MINUTS
a 40

Mésquememosíl·laB

Oscíl·laB

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

Les síl·labes.
Dos sacs de tela.

Preparació

Es posen les fitxes amb una síl·laba en un sac
i les que en tenen dues a l’altre. Es decideix
si es fa una partida curta, mitjana o llarga. Es
treuen 36, 49 o 64 fitxes de cada sac a l’atzar
i es formen dos quadrats de 6x6, 7x7 o 8x8
síl·labes respectivament. En un hi haurà les
fitxes d’una síl·laba cara avall i en l’altre es
col·loquen les fitxes de dues síl·labes tal com
surten del sac, sense tenir en compte quin
color queda amagat i quin queda a la vista.

Regles

Per torn, cada jugador gira una síl·laba de
cada quadrat. Si pot formar una paraula, se
les queda i en gira dues més. Si no, les torna
a posar al mateix lloc i passa el torn al jugador següent. La fitxa d’una síl·laba la deixarà
sempre cara avall, però la de dues síl·labes
la pot deixar amb el color que vulgui cara
amunt. Està clar que la síl·laba que a partir
d’ara estarà en joc és la que queda a la part
de sota. L’altra només fa de dors.

2a8
30

Les síl·labes.
Marcadors.
Un sac de tela.

Regles

Es treuen a l’atzar dues síl·labes del sac i es
posen al mig de la taula a la vista de tothom.
Tothom intenta fer mentalment una paraula
formada per una de les síl·labes, qualsevol
lletra i l’altra síl·laba. No cal que les síl·labes
siguin també síl·labes en la nova paraula.

El primer jugador que diu una paraula guanya un marcador. El primer jugador que aconsegueix cinc marcadors guanya la partida.

Quan no queden síl·labes damunt la taula
o quan els jugadors estan d’acord que amb
les síl·labes que hi ha no es podran formar
més paraules, s’acaba la partida. Guanya el
jugador que té més síl·labes.
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4a8

JUGADORS

10

MINUTS

Quadrisíl·laB

ReBimemosíl·laB

Material

Material

Les síl·labes.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Regles

Cada jugador agafa a l’atzar dotze síl·labes
del sac. Tothom juga alhora. S’han de formar quatre paraules de tres síl·labes. Qualsevol jugador pot deixar al mig de la taula
les síl·labes que no li convinguin i agafar-ne
d’altres que hi hagin deixat els altres jugadors. En cap moment es poden tenir més
de dotze fitxes a les mans. Guanya el primer
jugador que lliga les quatre paraules.

Si al cap de dos minuts cap jugador ho ha
aconseguit, cada un agafa una nova síl·laba
del sac. A partir d’ara, els jugadors pot tenir
un màxim de tretze síl·labes davant, però
l’objectiu és el mateix: formar quatre paraules de tres síl·labes.
En les primeres partides o per anar més
ràpid, es pot jugar igualment amb dotze
síl·labes, però amb l’objectiu de formar únicament tres paraules de tres síl·labes.

2a8

JUGADORS

15MINUTS
a 45

Les síl·labes.
Dos sacs de tela.

Preparació

Es posen les fitxes d’una síl·laba en un sac i
les de dues en l’altre. Es decideix si es fa una
partida curta, mitjana o llarga. Es treuen 36,
49 o 64 fitxes del sac a l’atzar i es formen dos
quadrats de 6x6, 7x7 o 8x8 síl·labes respectivament. En un hi haurà les fitxes d’una síl·laba
cara avall, amb els dorsos buits a la vista. En
l’altre les síl·labes del color triat estaran cara
avall. Les síl·labes de l’altre color no es tenen
en compte, són únicament els dorsos.

Regles

Per torn, cada jugador gira una síl·laba de
cada quadrat. Si no pot formar paraula, les
torna a girar al mateix lloc i passa el torn al
jugador següent. Si forma una paraula, es
pot quedar les síl·labes i girar-ne dues més
o bé pot arriscar-se a fer un repicó. Per fer
un repicó ha de girar una tercera síl·laba del
quadrat que vulgui. Si amb les tres síl·labes
pot formar una paraula se les queda i pot
jugar dues vegades més. Si no aconsegueix
formar cap paraula de tres síl·labes, no guanya res: torna a deixar les tres fitxes girades
cara avall al mateix lloc i passa el torn al jugador següent.
Quan s’acaben les síl·labes d’un quadrat o
quan els jugadors estan d’acord que amb
les síl·labes que hi ha no es podran formar
més paraules, s’acaba la partida. Guanya el
jugador que té més síl·labes.

62

63

2a6

JUGADORS

45

MINUTS

ReVoltagrama

Ruscosíl·laB

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

Les lletres.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Regles

Tots els jugadors agafen deu lletres del sac i
les deixen davant seu a la vista de tothom. El
primer jugador posa una paraula de quatre lletres a la taula i n’agafa quatre per tornar a tenirne deu. Cobra els punts de la seva paraula.
Tots els jugadors juguen al mateix temps.
El jugador que creu que pot formar una paraula d’una lletra més llarga ho diu i té cinc
segons per formar-la, amb les lletres de la
paraula de la taula i una de les de la seva mà.
Les lletres de la paraula formada sempre es
poden remenar. Si no ho aconsegueix, queda eliminat de la ronda. Cobra els punts corresponents i agafa noves lletres per tornar a
tenir-ne deu.
Un jugador no pot formar dues paraules
seguides.
A partir del moment en què es forma una
paraula de deu lletres, el jugador que demana torn té un minut per trobar la nova paraula. Si no ho aconsegueix, queda eliminat
de la ronda.
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2a6
45

Les síl·labes.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Quan tothom passa, s’acaba la ronda. Es posen les lletres al sac. Cada jugador n’agafa
deu i se’n fa una altra, que la comença el
jugador de l’esquerra del que ha començat
la ronda anterior. Es fan tantes rondes com
jugadors hi ha. El jugador amb més punts
guanya la partida.

Es posen les síl·labes dins del sac. Se n’agafen
set a l’atzar i es construeix un rusc: es posa
una síl·laba al mig de la taula i s’envolta amb
les altres sis. Tots els jugadors necessiten paper i llapis.

Regles

Puntuació

Els jugadors anoten els punts que han fet per
les paraules formades:
4 lletres
5 lletres
6 lletres
7 lletres
8 lletres
9 lletres
10 lletres
11 lletres
12 lletres
13 lletres
14 lletres
15 lletres o més

Preparació

1 punt
2 punts
4 punts
7 punts
10 punts
15 punts
25 punts
35 punts
50 punts
65 punts
80 punts
100 punts

Durant un minut, els jugadors han d’escriure
paraules que es puguin formar amb síl·labes
adjacents i seguint un ordre natural (per
exemple, les síl·labes DI, DA i TA si estan en
aquest ordre no poden formar la paraula DITADA). Una síl·laba no pot formar dues vegades part de la mateixa paraula.
Un cop passat el minut, els jugadors llegeixen les paraules que han format. Les

paraules que ha dit més d’un jugador no es
tenen en compte. Les altres guanyen punts
segons la seva llargada:
2 síl·labes
3 síl·labes
4 síl·labes
5 síl·labes

3 punts
6 punts
10 punts
15 punts

Cada jugador anota la puntuació aconseguida. Es juguen tres rondes, la primera amb 7
síl·labes, la segona amb 19 i la tercera amb 37.
El rusc es forma de la mateixa manera que en
la primera ronda. Després de cada ronda, les
síl·labes utilitzades es deixen de banda. Per a
la tercera ronda es disposarà de dos minuts.
Guanya el jugador que té més punts.
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2

JUGADORS

30

MINUTS

SuBBugrama

SVeVograma*

JUGADORS

Material

Material

MINUTS

El tauler de Verbàlia.
Les lletres.
Dos sacs de tela.
Paper i llapis.

Preparació

Es posa el tauler al mig de la taula. Es posen
les vocals en un sac i les consonants a l’altre.
Un jugador agafa deu vocals a l’atzar i l’altre
deu consonants. Es tria qui comença.

Regles

El jugador que té el torn escriu deu paraules
que comencin per les seves deu lletres, cadascuna amb la categoria gramatical, nom,
adjectiu o verb. Els noms s’han d’escriure en
singular, els adjectius en masculí singular i els
verbs en infinitiu.
Posa les lletres d’una en una al mar, a l’angle inferior esquerre del tauler i les va llençant al tauler mitjançant un cop sec amb els dits índex
i polze, amb l’objectiu de fer-les arribar a una
comarca de la categoria gramatical desitjada.
N’hi ha prou que la lletra toqui la comarca per
ser vàlida. El recompte es fa al final dels deu
llençaments. Les lletres que estan totalment
fora del país no donen cap punt. Cada lletra
que està dins del tauler cobra un punt multiplicat pel valor de la comarca, si la categoria
gramatical de la paraula que representa no
es correspon amb la comarca. Si la categoria
es correspon, el jugador guanya quatre punts
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multiplicats pel valor de la comarca. Aquests
punts són provisionals i la tirada de l’adversari
els pot modificar. Un cop anotats els punts,
l’altre jugador tira les seves deu lletres també
des de l’angle inferior esquerre amb l’objectiu
de fer fora les lletres adversàries i que les seves quedin dins del tauler. Si aconsegueix que
després dels deu tirs, hi hagi més lletres seves
que de l’altre jugador al tauler, li reduirà la puntuació a la meitat. Si no ho aconsegueix, l’altre
jugador anotarà el doble de punts.
Si els jugadors volen practicar un joc més
agressiu, poden puntuar les partides d’una
altra manera: el jugador que ha escrit les deu
paraules cobra per les lletres que han quedat
al tauler després dels deu tirs de l’altre jugador.
Es canvien les tornes. El jugador que ha intentat fer fora les lletres de l’altre, ara escriurà deu
paraules amb les seves lletres i intentarà fer el
màxim de punts. Es tornen les lletres als sacs
corresponents i es juga una segona ronda. El
jugador que tenia les vocals, ara jugarà amb
les consonants i el que tenia les consonants,
ara ho farà amb les vocals.
Al final de la partida, guanya qui té més punts.

3a5
30

El tauler de Verbàlia.
Les consonants.
Dos jocs de cinc vocals.
Marcadors.

Preparació

Si un jugador no pot formar una paraula
nova o en construeix una d’incorrecta, perd
el torn i agafa un marcador de penalització.
La consonant que ha afegit es torna al mig
de la taula.

Regles

No es pot repetir cap paraula de cinc o més
lletres en tota la partida. La partida s’acaba
quan els jugadors estan d’acord que no es
poden construir més paraules o quan no
queden més consonants. Es compta un punt
per cada consonant aconseguida i es treuen
quatre punts per cada marcador de penalització. Guanya qui té més punts.

Es posen a l’atzar les deu vocals al país, cada
una en una comarca diferent. S’escampen les
consonants cara amunt al mig de la taula a
l’abast de tots els jugadors. Es tria qui comença.

Per torn cada jugador agafa una consonant
i la col·loca en una comarca on hi hagi una
vocal per formar una paraula. Si les paraules
són de dues, tres o quatre lletres no passa
res. Les paraules que tenen cinc lletres o més
s’apunten. El jugador que ha format la paraula de cinc lletres o més, demana si algú la pot
millorar, començant per ell mateix i seguint
per l’esquerra. Qui l’allarga es queda les consonants de la paraula. Amb la vocal es podran
formar noves paraules.

* L’escriptor Italo Svevo en realitat es deia Ettore Schmidt. Va triar el seu pseudònim perquè era italogermànic i perquè
l’entristia veure la i del seu cognom sola, envoltada de tantes consonants.
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2a8

JUGADORS

45

MINUTS

Llista de recomanacions,
VerBigràcia

TaBugrama

V

Material

Si jugues amb gent que domina poc el català

Les lletres.
Un sac de tela.
Paper i llapis.

Regles

Es treuen deu lletres del sac i es posen cara
amunt al mig de la taula, són les lletres “bones”. Se’n treuen quatre més, les lletres “dolentes”, que es posen també cara amunt separades de les altres.
Cap jugador no pot tocar les lletres. Durant
un minut, els jugadors tantes paraules com
puguin que continguin algunes o totes les
lletres “bones” i que no en tinguin cap de les
“dolentes”. Els verbs han d’estar en infinitiu,
els adjectius han d’estar en masculí i singular
i els noms no poden ser plurals ni femenins,
a no ser que signifiquin coses diferents (es
pot posar SASTRE o SASTRESSA, però no les
dues paraules).
Els jugadors llegeixen i validen les paraules que han escrit i anoten els punts aconseguits. Les lletres utilitzades es deixen de
banda i se n’agafen catorze més del sac.
Quan no queden prou lletres s’acaba la partida. Guanya qui té més punts.
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BaBalagrama
Brodagrama
EndeVinagrama
Memosíl·laB

E

Si saps català però no acabes mai els mots encreuats

Puntuació

Els jugadors anoten els punts que han fet
per les paraules escrites:
4 lletres
5 lletres
6 lletres
7 lletres
8 lletres
9 lletres
10 lletres o més

1 punt
2 punts
4 punts
7 punts
10 punts
15 punts
25 punts

Les paraules que només ha escrit un sol jugador compten com si tinguessin una lletra
més. Les paraules que contenen totes les lletres “bones”, compten com si tinguessin dues
lletres més. Les paraules formades exclusivament amb les lletres “bones” valen 50 punts.

XaVograma
Aparellasíl·laB
Barrinagrama
Grafosíl·laB

R

Si sou molta colla
Bananasíl·laB
EsBartigrama
Lligosíl·laB
TaBugrama

B

Si jugues només amb la teva parella
ABraçagrama
Bimemosíl·laB
Brodasíl·laB
ReBimemosíl·laB

I

Si vols jugar amb nens petits
Vailetosíl·laB
Votagrama
ABocagrama
Enfilasíl·laB
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G

Si tens menys de mitja hora
Velosíl·laB
Vermigrama
Baulasíl·laB
Quadrisíl·laB

R

Si vols jugar sense rellotge
Buscador
ArBredasíl·laB
Buguigrama
Ruscosíl·laB

À

Si tens més memòria que un llapis òptic
GraVagrama
Memosíl·laB
Mésquememosíl·laB
ReBimemosíl·laB

C

Si no tens ni paper ni llapis ni ganes d’escriure
Blufigrama
EnVoltagrama
LlaVograma
Oscíl·laB

I

Si no tens el diccionari a mà ni connexió ni cobertura
Barrejagrama
Brodagrama
Cleptosíl·laB
SuBBugrama

A

Si jugues amb experts i amants dels grans reptes
ByeByegrama
CaValcagrama
DoBlograma
SVeVograma
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