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LES CA:::LAMENT I 
Se separen de la barallaels reis, ca val Is 

sotes, els dosos i els asos d'or i copes, 
quedant nomes 22 cartes ,que son: 

ORS: 3-4-5-6 i 7 ,que es lamanillad'or 
(quarta) 

COPES: 3-4-5-6 i 7. 
ES PASES: As, 3-4-5-6 i 7, que es la 

manillad'espases (tercera). 
BASTOS: As,3-4-5-6i 7. 
El valord'elles es com seguix: 
AS D'ESPASES: La major , o siga la 

queguanyaatotes. 
AS DE BASTOS: El basto o la segona 

que, com indica, guanya a totes manco a la 
major. _ 

EL SET D'ESPASES: La manilla t 
d'espases ,o siga la �';:rnen valo� 



'#'!':":� r EL SET DORS: La manilla d'ors que ¡ ocupaelquartlloc. 
� Seguixen en valor els TRES OS, que 

· valen els quatre igual. 
Les atres cartes ,pel numero que tenen. 
En estes 22cartes es potjugar ,maama, 

dos pera dos ,que es lo mes corrent i tres per 
a tres. 

Pot donar-se el cas de ser huit amics i 
valer fer partida tots. En este cas, o se fan 
dos taules de dos a dos, o ha ver 
competencia i aixina s'unixen en els huits i 
els nous que tenen el mateix valor que la 
numeracio per als envits, perlo que s'ha de 
tindre molt en canten que sumen 17 
l'unflada. 

Lo mes encertat en estos casos, es 
ad verti-ho abans , pera evitar discusions . 
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MANERA D'ASENTAR-SE 
DONAR. 

Cas de no haver desafiu entre dos ' 
equips, se tira a tresos i els que ixen van en 
contra dels a tres. 

S'assenten rodant la taula (u si i u no) i 
per quansevol procediment, dona el que li 
toca, tenint en conte de mesclar be les 
cartes, puix la noblea d'este joc ha de ser el 
principal element. 

Hi ha per ahi cada penyora que se diu 
truquer, que sap engrillaries molt be i dona 
a qui vol, lo que vol...! ¡ No feu mai partida 
en ells ... ! Tant es aixina que quand se creu 
es tracta de valor o estracta de desafiu 
serio sos, campeonat, concurs, etcetera, se 
deu buscar a un imparcial pera que mescle, 
repartixca les cartes i pinte les pedres que 
tambre en aixo pot ha ver martingala.¡ Molt l 
d'ull .. .! 

_,_ __J 
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LES SENYES 
Este es u delspunts mes necessaris per l\. 

al bon truquer, saber fer les senyes sense ·' 
que Ji les vegen els contraris i procurar vore 
les d'ells tambe desimuladament. Aixina, 
sabent a on es tan les cartes de valor, es mes 
facil combinar les jugades i fins fer 
fallanques o dir mentires pera fer fugier als 
al tres, pero en prevensio, puix tambe solen 
fersenyes falses. ¡N'hihad'atrevits ... ! 

Les sen yes correctes se fan aixina: 
AS D'ESPASES, o vulgarmen dit , la 

majar ,mirantcap a dalt. 
EL BASTO: Tancant un ull (fent 

l'ullet). 
MANILLAD'ESPASES:(ElSet).Una 

llenguada a la dreta. 
MANILLA D'ORS: (El Set). Lo 

mateixal'esquerra. ¡ 
ELS TRES OS: Mosegant-se el llavi de 

baix -10- 

Se Ji dona a alear al de )'esquerra, que 
sempre partirá la baralla cap ad ell i des pres 

y de totes les cartes en monto, se dona una a 
una, comencant pel que es ma. Es 
convenient donar de damunt per ser mes 
ciar i vore's lo que se dona. Pot variar-se la 
forma de donar. Cap avant i arrere ,dos a dos 
jugadors o trasbordats. Pero evitant donar 
dos cartes seguides al mateix i repartint-les 
de manera que la primera que se dona siga 
peral ma i l'ultima peral que dona, o siga el 
peu. 

Una vegada tenen les tres cartes 
cadas cu, se deixen les que han sobrat a ma 
dreta, per a que sapia a qui li toca donar 
després. 

I en esta disposicio .comenca la partida 
eixintelma. 

L ; --�. . 
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Quan no se te ninguna pe<ra, se tanguen 
els ulls, que es CEGO. Pero repetim que 

y sempre disimulant pera evitar que ho miren 
els contraris. 

La sen ya d'ENVIT ,es una cabotejada i 
quandse te tren ta tres, unflant les galtes. Si 
l'envit es gros i lligaen algunamanilla,se li 
fa la llenguadeta i es juga la carta que nugue 
en ella a fi de que el company o comprenga 
lo quehiha,sensedir-li que envide. 

Les senyes se fan quasi sempre al peu 
per a que este combine millor les bases, 
pero si algu porta eljoc, a ell sempre obeint- 
lo en lo que ell indique. ¡ Al peu una carta 
fluixa! .Píca lapecaque se tínga. 

Tambe hi ha unes altres classes de 
sen yes i es poden combinar entre dos o tres, 
desorientant als contraris. Pero no deixa de 
ser una ratería que no es deu d'usar d'ella 

i encara que está permesa. 
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LESPEDRES � !; A la fi de saber a tota hora qui guanya i � 
qui pert per cada jugada se rallen o pinten · 
unes pedres que en acabant explicarém la 
quantia, segons com s'ha desenrrollat eljoc 
a cada donada. 

A prevensio, se posa en mig de la taula, 
un grapadet de dacsa, garrofins, fesols o 
una atra cosa pareguda i sempre tenint-lo a 
la vista, se confronta a tota hora l'estat de la 
partida per si fa falta apretar per a alcancar 
al contrari. No recomanem posar armeles 
torrades, ni cacau o cosa mengivola, per 
que sempre hi ha fartons que pesiguen i a 
estepas ,no s'acabariamailacama. 

Recomanem mol ta vigilancia en lo que 
pinta cada un, puix hi ha pinta que te les 
ungles llargues i se'n pinta de mes. Per aixo 
expliquem ben ciar, mes avant, les pedres 
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�¡ pertoquen a cada jugada. ¡A 

J ��ascu, lo d'ell ... ! 1 CAMAICOTO 
Es potjugar a les pedres ,que se vullga, 

apostant-hoprimer ,pero lo mes correntes a 
vintiquatre pedres, dotze roins i dotze 
bones. El que primer les fa te cama. Se diu 
de tres o de dos, per lo tant el que fa dos 
carnes ,haguanyat el coto o siga la partida. 
ELSENVITS 

Nugat es tindre dos cartes del mateix 
palo. Quan mes alt siga el numero d'elles, 
millor. 

Un set de bastos per eixemple, no te 
mes valor que el set d'envit. Pero si nuga en 
un atre bastet, se n'afigen vint punts a la 
suma de les dos cartes. 

Posem percas: Si se te un 4, i un 6 del 
mateix pal, sumen 10, mes vint que se 
n'afigen per ser nugat son 30 d'envit; el 4 i 

-14- 

el 7, fan 31; el 5 i el 7, natural 32; que 
arriben el 6 i el 7, que son 13 o 33, que es el ·� 
mes alt, o siga l 'unflada. 

Encara que siga un 1 i un 3 del mateix 
pal que sumen 4, sumen mes els 20 del 
nugat, li guanya a un 7 si esta a soles. Esta 
ciar?. 

A punts iguals, guanya el que es ma per 
ordedeljoc. 
MANERA D'ENVIDAR 

L'envit es primer que el true, perlo tant 
se deu fer abans de jugar cap de carta, puix 
si s'envida despres de deixar la carta 
damunt de la taula ,no es valit. 

Hi ha costum de fer senya al peu, per a 
que este envide i aixina creuen els contraris 
que l'envit está a peu i volen .Pero com se va 
de guilopo a guilopo tambe els atres poden 
fer lo mateix i es quan ve la competencia, o ¡ 
ser fallan ca ,a on guanya el mes atrevit. 
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acabar la cama al que mes ne tinga, ; 
puix encara que se n'envide quaranta per \,': 
fanfarronada no se pot pintar mes que les 
que falten 

En el cas de que sois els en falten una, 
es precis voler, per que de totes maneres 
acaben, si guanyen. 
VEUS I PEORES DEL 'ENVIT 

Les veus mes corrents son, la falta 
envide, envide, torne a envidar, la falta 
envide "X" pedres i contestant a es tes veus, 
vullc o no vullc. La falta envide es una veu 
de desesperats o fallanquers i de mals 
jugadors, perque s'acaba mes pronte la 
cama, no te lluita i no fa elegant, mes, quan 
se pot aplegar al final pedra a pedra 
prolongant la distraccio. 

Tampoc se deu ensenyar cartes i 
manco l'envit, no s'ha acabe la jugada. A l 
ningu li importa si era de veres o n:_J . ., r -17- · 

·,, � -�· .� 

Una volta haj a envidat u de tots, poden 
fermesjoc els atres; encara que hagenjugat 
I a carta, per aumentar pedres. 

Lo que no es deu dir es truque, abans de 
tirar cap de carta, perque si els contraris 
contesten vul le, ya no es pot envidar. Es deu 
d'envidar abans de trucar. 

Lo que es pot dir es truque i passe i el 
que seguix per ma pot envidar o passar 
tambe, aixina fins al que estiga a peu en 
acabant se vol o no el true, pero si xse diu 
truque i passe i els contraris volen el true, 
queda tancat el joc pera l'envit, com hem 
disades. 

Tampoc deu dir-se mai envide una 
pedra que es vici que el te nen molts ,per que 
si els a tres saben, li han de voler per 
precisio , perque si guanya, no se'n pintaran 
mes que una,que es la que s'hanjugat,com 
si n'envidara quatre, quatre que se'n 
rallaria. Per als envits, s'ha de tindre 
sempre en conte les pedres que falten per 
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- A, envide; B, torne a envidar; A, la 
falta; B, no vullc. Quatre pedres pera A. Si ·l\ 
B, vullc,guanyaelquemesenvittinga,com ,' 
hem explicat ades. 

Tambe se sol di r: 
Envide; yo tambe, que es lo mateix. 

Aci no existix norma, podent-se desafiar 
les que vullguen. A, envide 6 pedres; si B no 
vol, 1 pedra pera A; si B vol sis pedres peral 
que mes tinga; B 1 O mes, si A no vol son sis 
pedres pera B, i si vol, 16 peral que guanye. 

Tambe se pot tirar la falta pera fer mes 
jocelenvit. 

Com haureu vist per lo expost, hi ha 
molles maneres i veus pera envidar, pero hi 
ha una que volem destacar aci per a evitar 
que se puga discutir sobre ella, quan la 
paraula ho diu clarament, es; fins igualar, 
envi!e�onotevoltadefulla.SiA::J ·Bvan . 

a 

.. 
( 
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Les pedres que se rallen les indiquem 
pera mes claritat en forma de A uns; i B els 

, atres,i se diu abans de comencar la basa. 
Tant si se diu la falta envide com, si 

des pres de fer joc en l'envit se tira la falta i 
se vol se rallaran les pedres segons la 
següent forma: 

- Si A va davant de B, si guanya A, 
cama per a A, si guanya B se'n rallaran les 
que li falten aA per acabar. 

- A, envide; B, no vullc. Una pedra per 
a A. Si B, vullc; dos pedres pera el que mes 
punts tinga. 

-A,envide;B ,la falta; A,novullc.Dos 
pedres pera B. Si A, vullc; guanya el que 
mes envit tinga ,comhem explicat ades. 

- A, envide; B, torne a envidar; A, no 
vullc. Dos pedres pera B. Si A vullc; quatre 
pedres pera el que mes envit tinga. 



roins i la diferencia es poca, se'n pinta 
una el desafiador, si els a tres no vol en, o si 
vol en, s 'iguala a les pedres que s 'hanjugat. 

A ( que esta 6 pedres roins, desafía a B 
que te una bona) igualar ,envide,al voler ,si 
guanya A, se'n pintara 7, que son les sis que 
li falten per a entrar a bo, mes una que 
sobrepassa B. En el cas de guanyar B, se 
pinta les mateixes que li han envidat, i ne 
tindra 8 bones, i en cas contrari, igualen a 
una bona. 

Est eixemple, que es cama de 24 
pedres, que es lo corrent (12 bones i 12 
roins) es lo mateix, sempre que no 
sobrepasse les que falten per acabar la 
cama. 

Un altre cas: A, 8 pedres roins i B, 8 
bones. Suponent que guanye B, no se pot 
pintar mes que quatre pedres que li falten 
per acabar la cama, perlo tant en el supost 
de que guanye A, se pintara les mateixes 
pedres ,no podent igualar encara que baja 
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volgut. Aco es llogic i just que siga , 
aixina. � 

l-1 DELTRUC 
Encara que s'escrigueren deu volums 

sobre este noble joc no se podrien explicar 
les moltissimes combinacions a que se 
presta. Pero expondrem aci les mes 
sobreixents i dubtoses, esperant que la 
practica fara lo atre. No oblidem que en 
quatrecartes de valori els tresos ,s'hade fer 
tot. 

Pera ser bon truquer s'ha de jugar mes 
en les cartes deis contraris que en les 
propies. Estar molt alerta a les sen yes. 
Saber a qui con ve sentar basa, fer el joc a 
temps i les fallanques quand deuen fer-se, 
tantejar a l'enemic en paraules i confondre 
per a que crega que se te carta, quan a lo 
millor no se te pe�a, etc. En fi, com tot joc 
d'engany, i fets pera uanyar les mes pedres 
possibles, aprofitant-se deis dubtes i 
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El que de les tres bases ne guanya dos �1 
es el que se pinta les pedres segon aljoc que"< 
s'hajafet. 

VEUSIPEDRES 
Les veus per al true son: Truque, 

retruque, quatre val, i el joc fora. Pero s 'ha 
de anar molt atent en el joc fora per que 
guanya a tot. Vol dir que encara que l'envit 
se considere com lo primer, havent-se tirat 
la falta i tot, si es fa el joc fora guanya a la 
falta, i no solament que la guanya sino que 
val per DOS CAMES o siga tot el coto, puix 
ja ho diu la paraula: mes ciar encara, si en 
una jugada fa el joc fora i el volen, el que 
guanya les dos carnes o siga el coto. 

Hi ha molts que diuen que la falta es lo 
primer, pero no es veritat puix per aixo se 
diu el joc del true a on el joc fora domina a 
tot, aixina com en unes a tres veus se pot 
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deis contraris, sernpre tenint en conte 
queels atres no son faves. 
MANERA.DEJUGAR-LO 

Com s'ha dit, se donen tres cartes a 
cadascu, que se miren de seguida per a fer 
les sen yes al que duga el joc, tenint en con te 
que ni les sen yes ni cartes, les veja el 
contrari, puix hi ha qui menja coll de tito, 
que vol dir que n'hi ha qui allarga el coll per 
avore. 

Ix el ma quan li dona ordens el peu o qui 
duga el joc, i si aquell diu a peu, es juga la 
carga mes ·fluixeta. Una volta en taula la 
primera carta de tots ,es mira qui es el que ha 
sentat basa o siga el que ha morta o ha jugat 
cartamajor ,i este es elqueixper alasegona 
basa, igualment se fa en la tercera, com el 
que senta basa es el que ix en acabant, ahi 
esta el secret de que tenint bones cartes se 
perta lo millor pera guardar-se les gros ses 
pera darrere . 



pera el que ho ha dit i si se vol, finalisa 
lapartidaiesperalguanyador. 
PARDES 

Vol dir que van pardes quan en una 
basa juguen les dos parts una carta del 
mateix valor, be dos tresos, dos sets, etc. 
Naturalment si A juga un tres i B un atre 
tres, la basa no es de ningu i se diu que van 
pardes. 

Pot pasar de varíes mane res. A saber: 
Si van pardes la primera basa, guanya 

les dos el que mata a la segona. Si per 
casualitat(o fent-ho aposta) van les dos 
primeres tambe pardes, guanya el true, el 
que es madels que han empardatl'ultima. 

Lo millor es sentar basa la primera i si 
van pardes la segona no hi ha discusio, son 
les dos bases del que senta la primera, per 
aixo se diu que la primera val per dos. i 

Se sol fer la treta de, tenint la major, se � 
R -25- : 
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-.·- 
� .t���sigir,enestano,perserllei�ejoc,i 

, el que diga lo contrari, ho diu per 
conveniencia o no sap jugar. Es la ventaja 

l queteeltruc. 
La costum mes corrent, com he dit 

ades, per a les veus, son: truque, retruque, 
quatre val ijoc fora. 

A truque, B no vullc. Una pedra per aA 
A truque, B vull. Dos pedres per a el 

queguanye. 
A truque, B retruque, A no vull. Dos 

pedres per a B. 
A truque, B retruque, A vullc. Tres 

pedres peral que guanye. 
A truque, B retruque, A quatre val, B 

no vullc. 3 pera A, i si vol en quatre pera el 
guanyador 

També es pot dir des pres de quatreval, 

L
FORA. Si no se vol, quatre pedres 
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deixien pardes la primera i fuig la 
segona, pera trucar a la tercera. Es natural 
que se truque i aixina es fa mes joc, encara 
no tenint res se deu trucar a la tercera, se veu 
clarament que han fet llit. (A lo millor no, 
pero ho porta aixinaeljoc). 

Lo mateix que si senten uns una basa i 
els atres una atra, en !'ultima se deu trucar, 
mol tes voltes ala aventura.¿ Qui sap ... ? 
FALLANQUES 

Son fallanques les mentires que se 
diuen pera fer fugir als contraris , i per tant 
si es envit o true ,no s'ensenyenles cartes si 
no se vol, ciar esta que el que se'n va no sap 
si es de veres o no. 

El fallanquer ha de tindre valentia, 
gracia i mol ta guiloperia ,per que a lo millor 
(o pijor) els atres se fan els moixos com si 
no tinguerenres i les tenen totes esperant-lo e 

Es un atreviment molt compromes ,, 
pero el creem precisen este joc, puix sens; ; 
fallanques no te alicients. ¡Ahi els .. 
truquers ... ! 
MARRULLERIES 

Aixina com les fallanques son jugades 
d'estrategia del joc, les marrulleries diuen 
poc bo en favor de qui les practica. 

Estos, quan els toca envidar o tenen 
nugatfluix i els falta pit per afer lafallanca, 
solen dir entre dents: envi-u-de. Si els atres 
volen o fan mes joc creent que han envidat, 
repleguen ve les cartes, aclarint que ells no 
han envidat sino envi-u-dat per lo tant la 
jugada no te validea. Pero si els a tres no 
te nen nugat i diuen no vullc, pass a com que 
ha envidat de veres i se pinten una pedra 
sense ha ver expost res. La broma la fan de 
veres. 

Atta paraulaq:::•slaes :J 

- 
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falta, fent-se-la valdre o no 

· segons la reacció deis a tres. 
En el true tambe seguixen el mateix 

[ procediment i diuen tu-que en lloc de 
truque. Si els contraris no volen, se pinten 
la pedra i si ells vol en o fan mes joc, aleguen 
que no han trucat, es que li preguntaven al 
company, tu que ... ?. Per a saber lo que 
tenía. 

Tambe so len dirdes-truque i unes atres 
paraules similars per a desorientar a 
l'enemic. 

Ttotal, quan s'entropeca en jugadors 
aixina, lo millor es no fer partida en ells o 
fer-los aclarir cada volta que fan joc pera 
que no tinguen escapatoria. Se donen de 
molt sabuts ,pero s'els veu enseguida lamai 
nofade bonsjugadors. 

La marrulleria es inadmissible en este 

e maten, se truca. 

-29- _J, ' 
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VARIESJUGADES _,.,.,�� lj, Despres de fer-se senyes i sabent que { 
se te la major i el basto, no cal cavilar mes, X 
puix no hi ha qui puga guanyar a estos dos. 
Encara que s'han vist casos de perdre en 
elles, perno saber senyes o guardar-se-les 
pera ultima hora. 

Deu de ficar-se el casto cara a tots i 
deixar-los sentar la segon basa,per a vore si 
truquen i se guanyen mes pedres. 

En la major i la manilla d'espases o 
d'ors, es convenient fer-se peu. O se te un 
tres, ficar-lo a la primera. Aixina, si fan 
peca, se queden mes lliures pera les atres 
bases i en les que se pot trucar ben 
descansat. 

Cas de caure en diferents mans estes 
peses, a la segon se fica la manilla i si no la 



nr - � te la majo, ; un tres, se tira a 
empardar i se guanya. 

. , Si son dos tresos i la major, se sentara la 
j 1 primera basa si pot ser,_matant una peca. Es 

di fici I que els a tres les tmguen to tes. 
En el basto i un tres o dos, se pot fer el 

mateix joc encara que es mes compromesa 
la jugada, per si dansa la major. 

En la manilla i el basto, con ve jugar el 
basto cara a tots i si no el maten, aventurar la 
segona basa en un tres, per a que bote si 
tenen peca i reservar-se el cas de que els 
atres tinguen la major fent igual jugada. 
Ara si la manilla esta a peu, se truca, ficant 
esta i aixina queda la major. 

En les dos manilles, s'ha de jugar una, 
pero si se tenen a peu anar a elles. La 
colocaco de les cartes decidix moltes 
voltes. 

Totes es tes jugades son quan la partida 

.1 ,... es de tres pera tres. Quan es dos a dos, com 
\ ne dormen mes ,els tresos valen molts. 

1, -30- �p 
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.. � Quan se te un envit gros I es mase diu 1: 
truque i pase. Van dient els atres passe i ¡ 
quan aplega al peu contrari, es facil que¡ 
envide i aixina se fan mes pedres, puix 
creuen que hi ha true i no envit. Per lo 
general els 33 ma, se passa, aventurant-se a 
fermesjoc. 

Si se te la manilla d'espases i lamajor ,i 
els contraris posen el basto ,no es deu matar 
en la major, a la segona se posa la manilla i 
se truca en mes facilitat. 

Tindre les dos majors i deixar-los 
sentar basa la primera als a tres, tambe se fa, 
pero es molt coneguda la jugada i precisa 
trucar a la seg o na basa, per aixo aconsellem 
que se fique a la primera el basto per si 
cauen en l'engany. Com si no setenen mes 
tresos i se sap que els atres es tan igual, be al 
cas fer la fallan ca. 

Tambe quan van pardes la primera, se 
pot aventurar a trucar a la segona, si no 
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ixen lladres al cami. Pot pass ar que els 
atres pensen lo mateix i retruquen a lo 
millor en fals, o de veres, i se reforma la 
fallancaen valen tia o s'arreplegen veles. 

Com hem dit, lo essencial es com 
caiguen les carges en uns i en atres i saber 
aprofitar les vacilacions en guiloperia. 

LAPROV A DELES TRES BASES. 
Se combinen tres bases en la forma 

següent: 
Ma jor idos qua tres. 
Basto ,manilla i quatre. 
Tres cines o sis. (Lo mateix dona en ser 

mes de quatre). 
Es deixen les bases cara cap avall i es 

dona a triar la que vullguen i se'ls dona 
l'eixida tambe. 

Si trien el basto i la manilla, s'agarra la 

C
or i quatres. Si ix per un quatre, 
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s'emparda i en la major se guanya. Si ix 
basto, se mata en la la major l com l'ultima 
van pardes tambe. 

Si trialadels cines ,s'agafala de basto i 
manilla, i se guanya. Tot consistix en saber 
agarrar la basa contraria. 

Aco es una demostracio de les moltes 
combinacions que se poden fer si se 
practica el be i se te el cap en el joc. 

Lo essencial en tots els casos es 
tantejar be a l'enemic, per a saber de quin 
peu coixeja. Prendre-li el pols i receptar-li 
be. 

Resumint, es com els toreros que per 
moltes Ilicons que se donen en el salo 
davant del bou ,cadas cu fa lo que pot. 

Tornem a recomanar serenitar, 
correcio i no guardar rencors per res del 
mon, puix pareix que alguns te nen interes 
en desacreditar un joc tan notable, franc i 
alegre com el nostre caracter rialler i fem ¡ 
que perdure la frase del poeta: º .:J L TRUC a .. 

• . 

ALCEL. ¡- � 
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