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Els jugadors formen equips de
2 ó 3 i seuen alternativament.

Hom distribueix 4, 5 ó 6 cartes 
per hom, començant pel 
jugador que farà de mà
(i que distribuïrà en la següent 
ronda).

Hom destapa 1 carta,
que farà de mostra,
per a saber de quin coll seran 
el perico i la perica.

Cadascú es descarta
fins a tenir 3 cartes.

Valor de les cartes per al Truc

Perico

Perica

As d'espases

As de bastons

7 d'espases

7 d'oros

Els 3

Els 2

As d'oros i copes

Els Reis

Els Cavalls

Les Sotes

Els 7 de copes i bastons

Els 6

Els 5

Els 4

El Perico és el Cavall del coll de la carta de mostra.

La Perica és la Sota del coll de la carta de mostra.

Quan la carta de mostra és Cavall o Sota,

el Rei del mateix coll farà de Perico o Perica

Ordre de les jugades

(i a l'hora de comptar)

Envit

(si no hi ha Flor)

Flor

Secança

Ali

Truc

Reis



Envit

L'Envit són 2 cartes del mateix coll, o 1 amb el perico o la perica.
Es pot envidar en fals.
L'Envit s'atura si cap altre jugador canta Flor
El valor de l'Envit és 20 + xifra de les cartes (Perico = 8, Perica = 7, Sota, Cavall i Rei = 0)

Envit

Envide Vull Qui guanye l'envit suma +2

Envide No vull Qui ha envidat suma +1

Envide Torne Vull Qui ha envidat suma +4

Envide Torne No vull Qui ha tornat suma +2

Envide Torne La falta Vull Qui guanye l'envit suma els punts 
que falten per a acabar la cama a l'equip que té més punts

Envide Torne La falta No vull Qui ha fet la falta suma +4

La falta Vull Qui guanye l'envit suma els punts que falten per a acabar la cama a l'equip que té més punts

La falta No vull Qui ha fet la falta suma +1



Flor

La Flor són 3 cartes del mateix coll, o 2 amb el perico o la perica.
El valor de la Flor és 20 + xifra de les cartes (Perico = 8, Perica = 7, Sota, Cavall i Rei = 0)
Cada Flor compta 3 punts

Flor

Passe Passe Qui guanye suma les flors del seu equip

Passe Envide (es pot contestar)

Envide Vull Qui guanye suma totes les flors en la taula

Envide No vull Qui ha envidat suma les flors del seu equip

Envide Al resto Vull Qui guanye suma totes les flors en la taula
i els punts que falten per a acabar la cama a l'equip que té més punts

Envide Al resto No vull Qui ha envidat suma totes les flors en la taula



Secança
La Secança és una seqüència de 2 ó 3 cartes amb xifres consecutives, sense importar-ne el coll.
La Secança de 3 cartes sempre guanya a la secança de 2 cartes.
Una Secança de 2 cartes compta 1 punt
Una Secança de 3 cartes (Secança correguda) compta 3 punts.

Secança

Passe Passe Guanya qui tinga la secança més alta

Passe Envide (es pot contestar)

Envide Vull Qui guanye suma les secances del seu equip i +1 

Envide No vull Qui ha envidat suma les secances del seu equip

Envide 3 val Vull Qui guanye suma les secances del seu equip i +2

Envide 3 val No vull Qui ha cantat 3 val suma les secances del seu equip i +1

Envide 3 val 4 val Vull Qui guanye suma les secances del seu equip i +3

Envide 3 val 4 val No vull Qui ha cantat 4 val suma les secances del seu 
equip i +2

Envide 3 val 4 val 5 val Vull Qui guanye suma les 
secances del seu equip i +4

Envide 3 val 4 val 5 val No vull Qui ha cantat 5 val suma les 
secances del seu equip i +3

Envide 3 val 4 val 5 val 6 val Vull

Envide 3 val 4 val 5 val 6 val No vull

Es pot continuar cantant X val (augmentant d'un en un) fins a acabar la cama, si es vol suma 1 menys del val, si no es vol 2 menys del val



Ali
L'Ali són 2 ó 3 cartes iguals, per tant, de colls diferents.
L'Ali de 3 cartes sempre guanya al de 2 cartes.
Un Ali de 2 cartes compta 1 punt, llevat de l'Ali de 2 asos, que compta 3 punts.
Un Ali de 3 cartes (Ali corregut) compta 3 punts, llevat de l'Ali de 3 asos, que compta 6 punts.

Ali

Passe Passe Guanya qui tinga l'ali de més valor

Passe Envide (es pot contestar)

Envide Vull Qui guanye suma els alis del seu equip i +1 

Envide No vull Qui ha envidat suma els alis del seu equip

Envide 3 val Vull Qui guanye suma els alis del seu equip i +2

Envide 3 val No vull Qui ha cantat 3 val suma els alis del seu equip i +1

Envide 3 val 4 val Vull Qui guanye suma els alis del seu equip i +3

Envide 3 val 4 val No vull Qui ha cantat 4 val suma els alis del seu 
equip i +2

Envide 3 val 4 val 5 val Vull Qui guanye suma els alis del 
seu equip i +4

Envide 3 val 4 val 5 val No vull Qui ha cantat 5 val suma els 
alis del seu equip i +3

Envide 3 val 4 val 5 val 6 val Vull

Envide 3 val 4 val 5 val 6 val No vull

Es pot continuar cantant X val (augmentant d'un en un) fins a acabar la cama, si es vol suma 1 menys del val, si no es vol 2 menys del val



Truc

El Truc consisteix en destapar d'una en una les cartes de cada 
jugador en l'ordre que cadascú vulga, comparant-les.
Abans de destapar es pot cantar truc.
Guanya el truc l'equip amb dos bases guanyades.
Si s'empaten la 1ª i la 2ª, guanya el truc el jugador mà.
Si s'empaten la 2ª i la 3ª, guanya el truc qui ha fet la primera basa.

Valor de les cartes per al Truc

Perico

Perica

As d'espases

As de bastons

7 d'espases

7 d'oros

Els 3

Els 2

As d'oros i copes

Els Reis

Els Cavalls

Les Sotes

Els 7 de copes i bastons

Els 6

Els 5

Els 4

El Perico és el Cavall del coll de la carta de mostra.

La Perica és la Sota del coll de la carta de mostra.

Quan la carta de mostra és Cavall o Sota,

el Rei del mateix coll farà de Perico o Perica

Truc

(Si ningú 
parla)

Qui guanye el truc suma +1

Truc Vull Qui guanye el truc suma +3

Truc No 
vull

Qui ha trucat suma +1

Truc Retruc Vull Qui guanye suma +6

Truc Retruc No vull Qui ha retrucat suma +3

Truc Retruc Vale 9 Vull Qui guanye el truc suma +9

Truc Retruc Vale 9 No vull Qui ha cantat Vale 9 suma +6



Reis

L'equip del jugador que està de mà s'enduu 1 punt per cada Rei que tinguen,
llevat que algun jugador de l'altre equip tinga dos o més Reis.

Puntuació de la partida

Una partida de sarangollo està composada per cotos, l'equip que en guanye dos ha guanyat la partida.
Al seu torn, cada coto està composat per dos cames.

3 contra 3: Un coto = Dos cames de 40 punts
2 contra 2: Un coto = Dos cames de 30 punts

1 contra 1: Un coto = Dos cames de 5 punts (Cinquet o Palillada)



Senyes
Els jugadors del mateix equip es coordinen entre ells oralment o mitjançant senyes.
També valen les senyes falses per a despistar els rivals o les senyes diferents prèviament convingudes.

Perico (Cavall del coll de la carta de mostra) Es tanca l'ull dret
Perica (Sota del coll de la carta de mostra) Es tanca l'ull esquer

As d'espases S'alça el muscle dret
As de bastons S'alça el muscle esquer
7 d'espases Es trau la llengua cap a la dreta
7 d'oros Es trau la llengua cap a l'esquerra

Flor (Tres cartes del mateix coll, amb el perico i la perica com a comodí)    Es mou el cap a la dreta
Março (Flor i secança correguda) Es mou el cap a ambdós costats
Março real (Flor i secança correguda de Sota, Cavall i Rei)       Es mou el cap a ambdós costats i es mira amunt

Secança (Dos cartes de número o figures consecutives) Es mou el cap a l'esquerra
Secança correguda (Tres cartes de número o figures consecutives) Es mou el cap a l'esquerra passant la llengua pels llavis

Secança real (Sota, Cavall i Rei)        Es mou el cap a l'esquerra  i es mira cap amunt o s'alcen les celles

Ali (Dos cartes iguals en número o figura) Es mouen els llavis
Ali corregut (Tres cartes iguals en número o figura) Es mouen els llavis tot passant-hi la llengua
Ali real (Tres reis) Es mouen els llavis i es mira cap amunt

Sarangollo / Pasqual / Cec (Cap jugada) Es tanquen els ulls


