A cagar a la via: instruccions
Inici del joc
La veritat és que el joc és senzill i no té massa secret. Hi ha dos tipus de cartes:
• Cartes vermelles: cartes de pregunta.
• Cartes grogues: cartes de resposta.
Els jugadors comencen amb 7 cartes de resposta (grogues) a la mà, repartides aleatòriament i que
només veuen ells. N’han de tenir 7 sempre, a no ser que s’indiqui el contrari. Les cartes de resposta
restants i les de pregunta (vermelles) s’apilonen cap per avall al centre de la taula, a l’abast de tothom.
El paper de jutge

A cada ronda un dels jugadors fa de jutge del Constitucional, que va rotant en el sentit de les agulles del
rellotge. Això del Constitucional és broma, perquè haurà d’actuar amb honestedat i triar la carta que més
gràcia li faci de les que rebi. El 1r jutge de la partida serà qui més li agradi Espanya.

Mecànica
Les rondes funcionen de la següent manera:
• El jutge treu una carta de pregunta i la llegeix en veu alta.
• La resta de jugadors decideixen quina de les seves cartes de resposta pot quedar millor amb la
pregunta, segons el seu criteri o segons el que ells creguin que serà el criteri del jutge.
• El jutge, sense saber de qui és cada carta, les recull i les llegeix en veu alta. Es pot llegir la pregunta
cada vegada, per a donar més èmfasi. El jutge ha de ser flexible a l’hora de llegir, i ha de “fer quadrar” la
pregunta amb la resposta: temps verbals, singular/plural, articles o el que faci falta.
• El jutge decideix quina de les cartes de resposta és la millor. Això és a criteri exclusivament del jutge i
aquest pot demanar, si vol, explicacions, raonaments, o el que sigui. Això pot fer que el jutge conegui qui
ha tirat cada carta; el jutge ha de decidir de manera honesta.
• El jugador que ha tirat la carta de resposta triada guanya la ronda i s’endú la carta de pregunta.
• S’acaba la ronda i en comença una de nova, amb un nou jutge. I així fins al final dels dies.
Cartes amb un o més buits: “___”

En aquests casos, la carta de resposta representa que emplena aquest buit, i el jutge ha de llegir la
combinació sencera. Quan hi ha més d’un buit, els jugadors posaran les cartes cap per avall EN ORDRE
perquè, quan el jutge les reculli, llegeixi en 1r lloc la 1a, en 2n lloc la 2a, i anar fent. En acabat, els
jugadors han d’agafar tantes cartes de resposta noves com n’hagin jugat.
Finalització de la partida

La partida s’acaba quan els jugadors ho decideixin o quan, després de molt de vici, s’hagin jugat totes
les cartes d’algun tipus. Guanya el jugador amb més cartes de pregunta.
És recomanable jugar amb un mínim de 4 jugadors.
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Un surfista de
Lleida

Aixecar-se tard i
perdre’s els
moments calents
d’una acció
antifeixista
cupaire

Res

Moros dutxant-se
amb els calçotets
posats

Anar a missa

El meu futur
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Fumar
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La meva deliciosa
manera de cantar

Anar a passejar el
gos per la
muntanya i caure
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d’ETA ple d’armes

Un bebè en un
cotxet mirant-te
fixament

“La ciutat que
porta el nom del
nostro club”
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Bruts

Les obres d'art
del Monestir de
Sixena
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El nou i enèsim
nom de l’antiga
Convergència
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l’Orient

“El catalán no lo
entiendo,
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español por favor”
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de manifestants
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fundació, extrema
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Què acabarà
portant Catalunya
a la
independència?

Què va causar el
divorci dels avis
després de 80
anys de
matrimoni?

Al carnaval
d’aquest any, sens
dubte, la disfressa
estrella serà de
____.

– Notícia! La
Moncloa canvia el
nom del Valle de
los Caídos pel
Valle de ____.

Quina era
l'activitat estrella
a Raqqa quan era
capital d'Estat
Islàmic?

Què provocarà la
3a Guerra
Mundial?

Què és el que més
troba a faltar
d’Àfrica un negre
després de 15
anys a Europa?

El mossèn es va
escandalitzar
quan, a mitja
missa, va entrar a
l’església ____.

La nova moneda
de la República
Islàmica Catalana
es dirà ____.

– Companys, us
he de dir un
secret: ahir em va
picar ____ i m’he
tornat en
____man.

Quina és la
principal indústria
d’Extremadura?

El pròxim
voluntariat que
faré el dedicaré a
____.
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Quin és el pitjor
malson d'un
alcalde de la
CUP?

Amb la
independència,
Catalunya sortirà
d’Europa i vagarà
per l’espai sideral
abans d’unir-se a
____.

“Decideixen
canviar el nom
d’Andorra la Vella
per Andorra la
____.”

No vaig arribar
mai a jugador
professional
perquè no podia
evitar ____ durant
els entrenaments.

Què conreen ara
al Delta de l’Ebre
en lloc d’arròs,
degut al seu alt
rendiment
econòmic?

Durant
l’enterrament de
l’àvia, no podia
deixar de pensar
en ____.

Com a bon hipster
que sóc, a part de
barba i ulleres de
pasta, sempre
intento ____.

Què va causar
l’atac de cor que
quasi acaba amb
l’avi?

“Me llena de
orgullo y honda
satisfacción
____.”

No hi ha res millor
que una bona
dutxa després de
____.

Què m’agrada fer
tan bon punt
arribo a una platja
nudista?

Què compro cada
vegada que pujo a
Andorra?

Quina és la meva
habilitat estrella?

Què vaig dir en
ple sexe que va
posar ben calenta
la meva parella?

____: el meu vici
secret.

“Estimado señor
Pablo Casado, nos
complace adjuntarle
el título a su nuevo
Máster en ____ por
la Universidad de
____.”
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Què buscava
George Bush a
l’Iraq en comptes
d’armes de
destrucció
massiva?

Què passa pel cap
d’un votant de
VOX quan
introdueix la
papereta a l’urna?

Em volien
condemnar per
____, però un jutjat
popular format
principalment per
____ em va
declarar innocent.
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Quina serà la nova
i trencadora
activitat a la
pròxima Festa
dels Súpers?

Si ____ fos esport
olímpic, jo
guanyaria la
medalla d’or.

“Demà, a les
19.00, inici del
Pregó de les
Festes de ____!”

Què m’emprenya
fins a no poder
més?

“I el Premi Nobel
de ____ se l’endú,
com no podia ser
d’una altra
manera, ____.”
PICK

Sempre solc
acompanyar ____
amb una copeta
de vi.

– I aquí tenen! El
plat estrella del
Celler de Can
Roca:
esferificació de
____.

Quin és el regal
més català que et
pot cagar el tió?
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Quin era el hobby
més secret de
Francisco Franco,
que només feia en
nits de lluna
plena?

Termes d’Us
Gràcies per descarregar-te el joc.
L’us de A cagar a la via és gratuït sota la llicència de Creative Commons
BY-NC-SA 4.0. Pots llegir-ne més sobre aquesta llicència a
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca.
Aquests són els termes del copyright:
Atribució: si distribueixes el joc, ens n’has d’atribuir l’autoria.
No comercial: no pots vendre el joc ni qualsevol derivat del joc i que això

et representi un benefici econòmic o sexual.
Share Alike: si modifiques i/o distribueixes el nostre joc, has d’utilitzar la

mateixa llicècia de Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Aquest és un joc d’humor i, com a tal, les cartes han estat creades amb un
únic objectiu: fer riure. No hi ha intencionalitat política ni ofensiva darrere
d’aquestes. No feu servir aquest joc per coses dolentes, pillos.

Si t’ha agradat, dóna’ns suport i compra el joc! Hi trobaràs
moltes més cartes i més combinacions divertides.

