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ELS PATACONS 

 
INTRODUCCIÓ HISTÒRICA DE LA JOGUINA_________________________________________ 

 
Els patacons (tazos en castellà) és una de les joguines més representatives de la infantesa  dels 
nens del joc al carrer, de generacions d’avis i àvies nostres. Ha estat una joguina cabdal pels 
nostres infants fins ben entrat els anys seixanta ja que tan podia servir de joguina com de 
moneda per als nens i això feia que el patacó fos una peça de joc amb un alt valor pels infants. 
Moltes vegades era un objecte d’aposta per obtenir-ne més amb el risc de perdre els que 
teníem. 
 
Hi ha una historia molt bonica sobre com feien els patacons els infants i que explica que els 
nens i nenes esperaven que els adults i sobretot els avis llencessin les cartes ja usades de les 
seves partides al cafè. Normalment quan les cartes molt utilitzades o marcades ( per fer 
trampa) dels avis ja no servien, aquests les donaven als infants i a partir d’aquí ells es 
construïen els seus patacons. 
 
ABANS DE JUGAR, CONSTRUÏM-LO !______________________________________________ 
 
LA JOGUINA DEL PATACÓ  
 
Material: cartes usades o de rebuig de qualsevol baralla de cartes espanyola. 
Nombre de jugadors: per la construcció 1 persona, per jugar mínim 2 persones 
Tipus de joc / intensitat: joc de desafiament i/o oposició, d’intensitat baixa. 
 
COM EL CONSTRUIM? 
 
El procediment de construcció l’iniciem partint una carta per la meitat (dibuix 1), quedant-nos 
amb dues parts iguals. Acte seguit posem els dos trossos en forma de un sobre l’altre (dibuix 2) 
i dobleguem el tros en posició horitzontal cap enrere i després el tornem a doblegar cap 
endavant ( dibuix 3). 
Amb el tros vertical fem el mateix i per últim encaixem el tros que ens queda lliure en la ranura 
que formen els altres plecs. Cal tenir en compte que les dues cares del patacó han de ser 
diferents per poder distingir el davant del darrera (dibuixos 4 i 5 ). Els patacons que queden 
són la joguina per poder jugar als jocs de la pàgina següent (dibuix 6). 
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QUE ET SEMBLA SI HI JUGUEM?  A QUE PODEM JUGAR AMB PATACONS? 
 
Hi ha molts jocs de patacons que seguidament expliquem: 
 
1) Un dels més coneguts és el que anomenem “picada” que es tracta de posar el patacó al 

terra de cara enlaire al qual anomenem patacó base. Cada jugador pica amb els seus 
patacons sobre aquest patacó base. Si no aconseguim girar-lo, hem de deixar el nostre 
patacó al terra.  

       Quan algú aconsegueix girar el patacó base, s’emporta tots els patacons que estan al terra     
       excepte el patacó base. 
 
2) Hi ha un altre joc que l’anomenem “pica paret” on es marca una línea a terra separada un 

pam de la paret. Cada jugador té tres patacons i per torns llença un patacó a rebotar 
contra la paret. Si el patacó queda entre la paret i  la ratlla, aquest patacó queda retingut 
mentre que si el patacó queda més enllà de la línea el seu amo el recupera. Quan hi ha 
patacons retinguts i un jugador llença el seu patacó i no cau dins llavors aquest jugador 
s’emportarà el seu patacó i tots els que hi hagi dins retinguts. El joc acaba quan els 
jugadors marquin o quan ja no quedin patacons per jugar a algun dels jugadors. (aquest és 
el joc que jo inclouria en l’espai de carrer com a representant del patacó i que els infants 
es facin un o varis patacons). 

 
3) Un altre joc on podem utilitzar els patacons és el joc del canut o tella, posant els patacons 

sobre una superfície cilíndrica i intentant tombar tants patacons com hi posem en un 
màxim de tres tirades.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) També podem utilitzar els patacons per jugar a la xarranca, o al set i mig. Per jugar al joc 

del 7 i mig es tracta de llençar el patacó a sobre d’un tauler de 7 i ½  ( veure dibuix adjunt) 
tantes vegades com faci falta sense passar-se de 7 i ½ . El jugador pot plantar-se quan 
consideri oportú sempre que no es passi de 7i ½. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Dibuix del joc del 7i ½.   
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