
Normes de joc

1. Estar de bon humor i disposats a caure dins el pou. Si hi juguen fillets petits, convé

que els pares els expliquin que només es tracta d'un joc.

2. Poden jugar-hi tantes persones com es vulgui, sempre que siguin un mínim de cinc i

tenint en compte que com més jugadors hi hagi més divertit i més llarg resultarà el

joc.

3. S'hi juga amb una baralla de cartes espanyola.

4. El tauler de joc és un paper amb una sèrie de cercles concèntrics el nombre dels quals

pot variar segons les cases o les ocasions.

5. Cada jugador o jugadora posa una moneda (del valor que hagin acordat prèviament

entre ells) sobre el cercle més allunyat del centre, i ja pot començar el joc.

6. Per donar les cartes, primer s'escartegen i a cada nova tirada les repartirà un jugador

diferent.

7. Es reparteixen tantes cartes com jugadors h ihagi, començant per la dreta de qui les

dóna, però sempre hi ha d'haver, entre aquestes, una sota (que serà la cuca) i un rei.

Per exemple, si hi ha vuit jugadors, repartirem de l'1 al 5, la sota i el rei del mateix

pal.

8. Quan tothom té la seva carta, la persona que té el rei diu: “El rei mana que la cuca

canti”, i qui tengui la cuca ha de contestar: “La cuca cantarà i es... ho pagarà” i pot

dir el nombre que vulgui de les cartes que hi ha en joc.

9. El jugador o la jugadora que tengui la carta que ha cantat la cuca ha de fer avançar la

moneda un cercle més amunt, i es tornen a repartir les cartes.



10. Així, tots aniran avançant les seves monedes fins que caiguin dins el pou que hi ha al

bell mig del tauler.

11. Quan un jugador cau dins el pou continua rebent la carta que li correspon a cada

tirada, i si la cuca canta el nombre que té, ha de dir: “Com que el (nombre que

tengui) no té per pagar, que ho pagui ...” i diu un altre nombre.

12. El darrer que queda en joc és qui guanya la partida i s'endu totes les monedes que hi

havia al tauler.

13. En aquest joc també val fer trampes si l'objectiu és que el més menut sigui qui guanyi

la partida; açò sí, sense ser descoberts. 


