
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. 



Mines antipersona Anar al Sud-Est
asiàtic a
redescobrir-se

L'Arare El confinament

Ser perico Posar un hàmster
a la rentadora per
veure què passa

Auschwitz
Birkenau

Una nena fumant
un puro amb un
gintònic a la mà

Florentino Pérez Qui no carda a
Olot no carda
enlloc

Anar d’amagatotis
a Botswana a
caçar elefants i
que t’enxampin

Anar a la Meca en
plena
peregrinació

Les Illes Balears Amputats El meu compte
bancari

Un vol de Ryanair

José Montilla “¡Quieto todo el
mundo!”

Tirant Lo Blanc El jutge Marchena



Les meves
habilitats
culinàries

Menjar sorra “Ponme tres
cañaaaaaaaas”

Parlar català

Anar a la
universitat

Artur Mas Menjar-se la
pròpia merda i
gaudir-ho

Acomiadar la
Guàrdia Civil al
crit de “a por
ellos”

Un entrepà sense
tomàquet

Encobrir
violacions a
menors

Una desena de
negres suats

El 3xl.net

Comprar un negre
a preu de cost

El Tripartit Xupapolles Lleide

La Vall d’Aran,
aquella oblidada

El típic cop d’estat
al Txad

Un gra al cul Picar la dona per
no rentar bé els
plats



El Canto del Loco Pixar sobre algú
mentre s’està
dutxant

Els andalusos Mariano Rajoy

Cagar des d’un
balcó mirant de
tocar algú del
carrer

Roba interior
comestible

Proactiva Open
Arms

Anar a esquiar a
Vaqueira-Beret

Leo Messi Tallar les vies de
l’AVE a Girona

La meva nevera Sopa de Cabra

Tallar caps com
qui no vol la cosa

Els mercats
hipsters d’estiu
que et cobren fins
i tot per respirar

Passar droga per
l’Estret de
Gibraltar

Vendre armes a
les faccions
rebels de Ruanda

Mossos vs.
Guàrdia Civil: La
Batalla Definitiva

Un home que
espera que la
seva dona li cuini

El burkini Adolf Hitler



Una orgia amb
mossens, monges
i nens

Un hipster barbut Punxar la llum i
l’aigua del veí per
plantar maria

Les cançons de
Bola de Drac en
castellà

Portar un jersei de
Rams 23

Un concurs de
doma clàssica de
cavalls

Fisting Tsunami
Democràtic

Un camell sense
gepa

Una merda com
un piano

Tocar un àrab
sense voler i que
exploti

Elaborar
metamfetamina
carinyosament

Demanar almoina
per seguir-se
pagant el viatge

Homes que no
mengen cony

Una cabra Les Festes Majors

Les meves tetes Vagues feministes El magatzem del
Castor

Lesbianes



La Guerra Civil de
Somàlia

Un
micromasclisme

“Los referéndums
solo sirven para
dividir”

Squirting

No saber dir la LL Declarar la
independència en
diferit

Anar a Menorca
per Sant Joan i
tornar amb la
samarreta de
color lila

Matar dos pardals
d’un tret

“Yes, I’ve been to
Mallorca! I went to
Magaluf”

Un penis de 35 cm L’accent de Girona Creure en Déu

Francisco Franco Depilar-se el
nardo amb làser

Un bon
cunnilingus

Black Lives Matter

La República
Democràtica del
Congo

Anar a la platja a
mirar tetes

Tabàrnia La Bíblia



El rei Felip VI Ser andorrà i
estar-ne orgullós

L'exili L’Instagram d’un
gat

Les escoles de
només nens i
només nenes

Disfressar-se
d’àrab i cridar
“Allahu Akbar”
corrent al centre
de Londres

Els màsters de
Pablo Casado

El somriure de
Ronaldinho

Jordi Pujol i el seu
Clan

L’Empordà El Polònia Els braços de
Marc Ribas de Joc
de Cartes

La meva parella El meu poble Seduir un mossèn Follar amb la regla

Els meus estudis Les enganxines
de “Parla en
català o emigra”

Els Gegants i Cap
Grossos

El Campionat
Internacional
Femení
d’Escombrar



Anar de vacances
a Susqueda i no
tornar

Unes eleccions
africanes

La Guerra Civil
espanyola

Dir que mires el
Canal 33 per
donar-te-les
d’intel·lectual

Deixar lliure La
Manada

Casa meva La Santíssima
Trinitat

Distància, mans,
mascareta

Desendollar el
suport vital d’un
vegetal

Una unitat
antidisturbis fent
un examen de
mates

Camps de
concentració

No mantenir la
distància de
seguretat

Un vibrador doble Conills voladors
assassins

En Shin-Chan fent
el monstre del cul

“Puigdemont, a
prisión”

Dinyar-la fent
balconing

Parlar castellà Les seccions del
Barça

Els Mossos
d'Esquadra



“¡Siempre
negativo! ¡Nunca
positivo!”

Anar a la platja
amb eslip

Votar partits que
et roben

Un tio al que no
se li aixeca

Mossens
enrotllats

Tenir polles en
lloc de cames

Un accident d’avió Plats Bruts

L’adoctrinament
de TV3

Que la policia et
registri la casa i
trobi 10.000
plantes de
marihuana

Xutar una gallina Agredir
sexualment un
parell de nens
entremaliats

Dibuixar polles en
apunts aliens

Esborrar els
discos durs del
PP abans d’un
registre policial

Escudella i carn
de polla

L’Alguer

Recollir cotó Déu Un soldat
qualsevol de les
SS

L’equip olímpic
d’esquí alpí de la
República
Centreafricana



Repartir mamades
per quatre
cubates gratis

Testimonis de
Jehovà

Un pixapins anant
a caçar bolets
armat

“Los catalanes
hacen cosas”

Mascaretes
fashion

Tenir una diarrea
tan extrema que et
cagues a sobre al
primer pet

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

Castellers La meva
miserable feina

Un pilot kamikaze
japonès
estavellant-se
contra un castell 3
de 10 amb folre i
manilles

“Ho haveu vist?
Ho haveu vist tots
no? La mare que
els va pariiiiir!”

Un estruç amb
monocle prenent
un cafè

Una xibeca Jugar a petanca Fumar



La Batalla de
l'Ebre

En Suprunaman Una pastera plena
de negres arribant
a la platja de
Salou en ple estiu

La meva deliciosa
manera de cantar

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

Un bebè en un
cotxet mirant-te
fixament

“La ciutat que
porta el nom del
nostro club”

En López de Plats
Bruts

Les obres d'art
del Monestir de
Sixena

Calçots El nou i enèsim
nom de l’antiga
Convergència

Els 3 Reis de
l’Orient

“El catalán no lo
entiendo,
valenciano o
español por favor”

Una bona càrrega
de manifestants
contra policies
indefensos

Jutjar per
rebel·lió, sedició,
fundació, extrema
unció i alguna
cosa més

Dir “però” i “és
que” en castellà

En Krilin, en
Yamsha, en Ten
Shin Han i altres
matats de Bola de
Drac

La meva família Jose Luis
Rodríguez
Zapatero

Atropellar un
cérvol esquiant



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.

PICK 2

Quina és la
principal indústria
d’Extremadura?

El pròxim
voluntariat que
faré el dedicaré a
____.

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
____.”

PICK 2

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.

PICK 2

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 2

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?

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. 


