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Llegiu atentament aquest text. 
 

EL JOC DE LA MENEGHELLA 
 
 La meneghella (pronuncieu “meneguel·la”) és un joc de cartes particular de Venècia 
que no es jugava enlloc més. La carta que dóna nom al joc és el dos d’espases i és la més 
important. Després de la meneghella vénen, per ordre d’importància, asos, reis, cavalls, sotes, 
etc. 
 S’hi juga per parelles. Cada jugador se situa al costat de la seua parella per poder 
confrontar les cartes i establir l’estratègia de la partida. Fan caixa comuna amb els diners que 
es juguen i, al final, se’ls reparteixen. Es posa un platet per a les monedes al centre de la taula. 
La quantitat que es juga es decideix abans de començar la partida. 
 Per saber qui reparteix la primera vegada, un jugador qualsevol barreja les cartes i en 
dóna una de descoberta a cada un dels jugadors, fins que apareix la meneghella. El jugador a 
qui li toca és el primer de donar. Barreja les cartes i les dóna al veí de la dreta perquè les 
escapce. Si aquest trau la meneghella guanya directament tot el que hi ha al plat i tothom ha 
de tornar a posar-hi monedes. Si això no passa, el que reparteix va servint les cartes de tres 
en tres per la seua esquerra. Les cartes es van passant per sobre la taula de mà en mà, és a dir 
que les tres primeres van a parar al jugador de la dreta del que dóna. Quan tothom ja té les 
tres cartes amb què jugarà, el qui dóna se’n serveix sis, entre les quals tria les tres millors. 
D’això se’n diu fer la tria. 
 
 
Després de llegir el text, digueu si les següents afirmacions són vertaderes (V) o falses 
(F), marcant amb una creueta la casella adequada. 
 
 V F 
1. La meneghel·la era un joc de cartes venecià que es jugava també en més llocs.   
2. La carta més important en aquest joc és el dos d’espases.   
3. Quan s’hi jugava amb diners, sempre era amb la mateixa quantitat.   
4. Les cartes se serveixen de tres en tres.   
5. Fer la tria és el nom que es dóna, en aquest joc, al fet que el qui hi reparteix les 

cartes té el privilegi, sobre la resta de jugadors, de triar tres cartes entre sis. 
  

 
 
 


