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LA TELLA  
 

 

DE QUÈ EL CONEIXEM? 

 

També anomenat Shove ha’ penny, és on joc originari i molt concorregut a tavernes 

irlandeses. Degut, potser, al fet que era un joc on hi havia gran quantitat d’apostes era 

perseguit i prohibit per les autoritats.  Va ser un joc molt popular a l’Anglaterra de 

William Shakespeare i va tenir el seu declivi amb l’aparició del billar. 

 

MATERIAL 

 

1 tauler amb nou franges dibuixades.  
10 monedes 

Un guix o 54 llumins o mogetes per comptar les puntuacions 

 

COM S’HI JUGA? 

 

 L'objectiu d'aquest joc és fer saltar una moneda, de manera que caigui entre les 

línies divisòries d'una de les nou franges horitzontals. 

 EI joc de tella es un joc per a dues persones que tenen, per torns, cinc peces. El 

jugador que aconsegueix col·locar primer tres monedes a cadascuna de les nou 

franges, guanya. La forma de fer lliscar les monedes es senzilla. Es col·loca 

cadascuna, a l'extrem del taulell, de manera que surti una mica del marge. Aleshores 

es pica una mica el tros que sobresurt amb el palmell de la ma o amb la gema del dit 

polze, de manera que la moneda llisqui i s’aturi dintre d'una de les franges.  

Una moneda que caigui més enllà de la zona de joc es considera perduda i 

immediatament apartada del taulell, així com la que cau més de la meitat en una 

casella de puntuació.  

Una moneda que cau en una línia divisòria entre dues franges, ha de quedar-se sobre 

el taulell fins que no sigui empesa a una franja per una altra moneda.  

Una moneda que caigui al marge de la línia de sortida pot tornar a ser tirada. Per 

puntuar, una moneda ha d'estar totalment dins de la franja, sense tocar cap línia. Al 

final de cada torn, el jugador col·loca les monedes que hagin puntuat en les 

corresponents caselles de puntuació. Si un jugador col·loca més de tres monedes en 

una franja, l'excés de punts s'afegeix al puntuació de l'altre jugador, si a aquest li 

falten punts en aquesta franja. 

 El punt final o guanyador ha de ser obtingut pel jugador i no venir del seu oposant. 

                                               


