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Baldufa tradicional mexicana i extesa arreu.

Les baldufes tenen una pila de noms i denominacions, arreu del món.
Aquí n’hi ha uns quants: Akamari, Akonkodee, Ate, Baczek, Baldufa, Baleros,
B a m b a ram, Bhamaido, Bhoura, Bromtol, Búgócsiga, Buguri, Buxaina, Chobita,
C i g ra, Csiga, Danzknöpfli, Dauama, Dawammahh, Dilldop, Dop, Dra ai t o l,
Dreidel, Fer Ferè, Galdrufa, Gan leh, Gasing, Havergeis, Humming top, Hyrra ,
Hyrrä, Kaca, Ka-sing, Kattimann, Kolap, Kreisel, Kåtekall, Latoo, Lattoo, Laulab,
Luke Khang, Musraa, Muziektol, Pamper, Pang-Ih, Peon, Peonza, Pewer klap,
Pfurri, Pião, Piao, Pirinola, Pirulo, Pörgettyu, Porgettyu, Pörgö, Porgo, Potakas,
Pumpal, Refinadera, Sbora, Schnurre, Sevivon, Skopparahringla, Snurra ,
Snurrebass, Snurretop, Snørekall, Sotula, Speril, Spielkreisel, Spinnhurr,
Spinning top, Stehaufkreise, Stubentänzer, Svo u ra, Surrlibutz, Suuri, Svrdlo,
Sylletopp, Titirez, Tol, Toma todo, Too loo, Top, Topac, Toppen, Toupie, Trombia,
Trompa, Trompitxol, Trompo, Trompos, Trottola, Trumpo, Tuoluo, Turbo, Vaca,
Vilcins, Vilkelis, Virolet, Vo l chok, Vurr, Wana, Wendekreisel, Wiirpel, Zara n d a ,
Zvrk, Zwiirbel...
Feu-vos-en una i, a més, que us sigui ben útil per jugar!!!
A Mèxic tenen el “Toma todo”, que és una baldufa-dau. El resultat de cada
llançament els mostra què han de fer en determinats jocs. A l’original, les caselles
diuen “toma todo, “todos ponen”, “toma dos”, “pon uno”, “toma todo” i “pon
dos”. Nosaltres ho podem adaptar amb els números de l’1 al 6, com en els daus
que utilitzem al parxís, a l’oca i a tants d’altres jocs. Amb un llapis mateix o un
escuradents rodó clavat i centrat al cartró, tens un dau ben diferent dels habituals.

Pots enviar crítiques, suggeriments, dibuixos,
poemes i pensaments sobre el muntatge que
has vist ara fa una estona. Paulatinament, ho
podreu anar trobant a internet. Et deixem un
correu electrònic de contacte:

i n f o @ ra h - m o n . c o m
Trobareu més informació a la pàgina web.
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Si les tradicions rondallístiques coincideixen en moltes històries, també
succeeix en continguts de cançons i jocs. És el cas de l’arxiconegudíssim Tres en
ratlla. Tanmateix, hi ha una versió un xic més complexa, coneguda per moltes
t radicions des de temps ben antics. Mil quatre-cents anys abans d’Ovidi, quan
va ser construït el temple de Kurna, a Egipte, ja hi havia gravat en una paret un
tauler del MARRO DE NOU, una de les versions més elaborades i amb més contingut estratègic del TRES EN RATLLA. També es coneix amb el nom de MOLÍ,
NOU EN RATLLA, EL CARRO i, fins i tot, LA JEREZANA.
Aquest joc consisteix a fer tres en ratlla sobre les línies que hi ha marcades al tauler. Com que cada jugador té nou fitxes, això pot aconseguir-se
d iverses vegades, tenint en compte, a més, que és fàcil que un botó formi part
de dos o tres en ratlla al mateix temps. Es comença el joc posant les fitxes al tauler d’una en una, per torns i a les interseccions. Quan els divuit botons ja són al
tauler, els moviments els mar-quen les línies.
Més complicat del que sembla a simple vista, aquest joc té una particularitat essencial: quan un jugador fa tres en ratlla elimina una fitxa del seu oponent (sempre i quan aquest botó no estigui fent tres-en-ratlla). Guanya la partida, doncs, qui deixa sense fitxes el rival, un objectiu que es pot assolir si es té
present que un tres en ratlla es pot desfer i refer després, amb la qual cosa s’acc e l e ra la desaparició dels pius del tauler. Al final, si als jugadors sols els queden
tres fitxes, poden acordar deixar-ho en taules
Podeu utilitzar com a fitxes: pedres, cigrons, mongetes, palets... Això sí;
cal que siguin nou per cada jugador, i que sigui facilment distingible de qui és
cada peça.

Pots enviar crítiques, suggeriments, dibuixos,
poemes i pensaments sobre el muntatge que
has vist ara fa una estona. Paulatinament, ho
podreu anar trobant a internet. Et deixem un
correu electrònic de c ontacte:

i n f o@ ra h - m o n . c o m
Trobareu més informació a la pàgina web.

