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Breu història

És una de les nombroses variants dels
jocs de sembrar de la família del wari
(vegeu glossari al final del llibre). S’hi
juga amb un mancala de dues files,
com l’awalé. Però el wari és més fàcil
que l’awalé i en poden 
gaudir els més petits.

WARI
Per jugar-hi et calen

• Un mancala de dues files de sis
forats amb un graner a cada
extrem. Pots fer servir el tauler
d’awalé i afegir-hi dos bols o dos
forats que et faran de graners.
• Quaranta-vuit llavors.

JOC D’ESTRATÈGIA PER A 2 JUGADORS

MOLT FÀCIL, DES DE BEN PETITS

graner

graner
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COMENÇA LA PARTIDA

Els jugadors posen quatre llavors a
cadascun dels dotze forats del wari.
Els graners estan buits.
La fila situada davant del jugador i el
graner situat a la seva dreta són el seu
camp.

SEMBRAR

Quan li toca, el jugador agafa totes les
llavors d’un dels forats del seu camp i
les sembra d’una en una a tots els
forats que hi ha a continuació en
sentit contrari de les agulles del
rellotge. No ha de passar pels graners
tret que pugui emmagatzemar.

EMMAGATZEMAR

Es pot emmagatzemar si quan el
sembrador ha sembrat a l’últim forat
de la seva fila, a la dreta, només li
queda una llavor a la mà. Aquesta no
se sembra, sinó que s’emmagatzema
directament. Si no és així, el jugador
no pot deixar cap llavor al graner i
continua sembrant al camp contrari.

En resum

• Sembrar i emmagatzemar són les
dues etapes principals d’aquest joc.
• Per poder emmagatzemar t’ho has
de rumiar abans.

FI DE LA PARTIDA

La partida s’acaba quan un dels jugadors ja
no pot jugar més. Qui ha emmagatzemat
més llavors guanya.

LA VARIANT AFRICANA

Tradicionalment, per poder
emmagatzemar s’ha de dir un refrany 

o una dita escaient. Si al públic li
agrada la frase del jugador, pot
emmagatzemar la llavor; si no, l’ha de
sembrar al camp contrari.
Aquesta versió és difícil; te’n proposo
una variant: per poder emmagatzemar
una llavor, cal dir un nom relacionat
amb un tema que s’hagi fixat abans de
la partida. Per exemple, un ofici, una
ciutat o el nom d’un animal... O
paraules que comencin per una lletra
determinada. Està prohibit repetir una
paraula. Si un jugador no en sap cap,
o s’equivoca o en diu una que ja ha
sortit, ha de sembrar la llavor al camp
contrari.

Les regles

POSICIÓ DE SORTIDA

LA COLLITA

NORD

SUD Graner 
sud

Graner
nord

El jugador del sud sembra les llavors
d’aquest forat i emmagatzema una
llavor al graner.

OBJETIU DEL JOC:  
emmagatzemar com més 
llavors millor
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