
NOM: EL JOC DE LA XARRANCA 

Nombre de jugadors : Dos com a mínim.  

Material : Una pedra plana i guixos per dibuixar la xarranca al terra.  

Descripció del joc :  

La Xarranca és un joc tradicional català en què es dibuixen una sèrie de caselles numerades al terra per on 
han de saltar els jugadors per ordre després de tirar-hi una pedra plana que caldrà recollir mentre se salta a 
peu coix. 

Per torns es tira una pedra plana a la casella que toca. Es comença per l’1 i es va pujant (1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 
8). Cal que la pedra caigui dins de la casella, sense tocar les vores. Aleshores es fa el recorregut de la 
següent manera: cal passar per totes les caselles, successivament, saltant-se la casella que té la pedra, al peu coix, sense trepitjar les 
línies. A les caselles en creu i si cap de les dues caselles no és la que té la pedra, en arribar a aquestes es posa un peu a cadascuna, 
simultàniament (eixarrancats). En arribar al cel, es descansa i es gira i es torna fins al principi. Quan s'està a la casella anterior a la que 
té la pedra cal ajupir-se i agafar-la i tornar amb ella al principi. Si durant aquest recorregut en algun moment el jugador/a toca amb l'altre 
peu al terra o trepitja una ratlla o en llençar la pedra no encerta bé la casella corresponent li passa el torn. Si fa tot el recorregut continua 
amb la següent casella fins que les ha fet totes. Qui primer fa tot el recorregut guanya. 

El joc pot continuar i el que ja ha fet tot el recorregut, ara pot guanyar habitacions: Es tracta 
de tirar la pedra des de terra però d’esquenes, per sota les cames o per sobre el cap. Si la 
pedra cau en una casella, aquesta es converteix en la seva propietat on pot descansar en 
les següents jugades mentre els altres no hi poden ni passar. (Pot posar el seu nom en 
aquesta casella). 

Faltes que et fan perdre el torn: 

- No encertar el llançament de la pedra al número que pertoca. 
- Posar el peu sobre una línia o a la casella que hi ha la pedra. 
- Recolzar l’altre peu quan estàs a peu coix. 



 

VARIANTS DEL JOC: 

 

 


