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Esports

    La  petanca és  un esport  disputat  entre  dos 
jugadors  o  dos  equips  que  consisteix  a  fer  rodar 
unes boles fins a situar-les el més a prop possible 
del bolig.

HISTÒRIA

El joc de boles és tan antic com la civilització del 
lleure,  passant  d'Egipte  a  Grècia  i  hauria  estat 
introduït a la Gàl·lia pels romans. Les boles foren, 
primerament, d'argila, de pedra, després, de fusta i, 
finalment,  d'acer.  Però,  després  dels  jugadors  de 
boles de l'Edat Mitjana, l'Edat d'Or de les boles de 
qualsevol  tipus  fou,  certament,  la  Renaixença.  En 
aquell moment la noblesa s'ampara tant del joc com 
del  bilboquet i del joc de palma (que esdevindrà el 
tennis). Després, no se sap ben bé per quin motiu, 
sembla que el joc de boles fou prohibit a França des 
del 1629 fins a la Revolució Francesa.

L'origen de la petanca es troba en el joc provençal. 
El 1907 durant una partida històrica, un campió de 
joc  provençal,  Juli  Hugues,  dit  'lo  Negre',  en  no 
poder jugar més al seu joc preferit a causa dels seus 
reumatismes, va traçar una rodona, amb l'objectiu 
d'enviar a 5-6 m i, amb els "peus tancats",  les boles 
per acostar-se al bolig. El fet es produí en el terreny 
de boles d'un cafè, els propietaris del qual es deien, 
Ernest  i  Josep  Pitiot.  Aquests  dos  germans 
s'adonaren de seguida de l'interès d'aquest esport, 
especialment, l'Ernest que es posà a tancar-ne les 
regles. Havia nascut la petanca.

Caldrà tanmateix esperar el primer concurs oficial a 
el  1910  perquè  el  mot  siga  oficialitzat.  El  terme 
prové  de  les  paraules  de  l'occità  provençal  pè(s) 
"peus"  i  tanca(ts) "tancats",  que  donà l'expressió 
jogar a pès tancats, és a dir, amb els peus junts i 

clavats a terra, per oposició al joc provençal, en què 
el jugador pot agafar embranzida.

Pista de petanca de Can Costa

NORMATIVA

La  pista  ha  de  tenir  les  dimensions  mínimes 
següents: 4 m d'amplada i 15 m de llargada per als 
Campionats  Nacionals  i  les  Competicions 
Internacionals.  Per  a  altres  competicions,  les 
Federacions  podran  permetre  als  organitzadors 
altres dimensions no inferiors a 12 x 3 m. 

La petanca és un esport que es practica per equips 
amb un mateix nombre de jugadors, que poden ser: 
· de 3 jugadors (triples) amb dos boles cadascun; 
· de 2 jugadors (dobles) amb tres boles cadascun; 
· de 1 jugador (individual) amb tres boles. 

La  petanca  es  juga  amb boles,  les  quals  han  de 
reunir les següents característiques. 
a) Han de ser metàl·liques. 
b) El seu diàmetre ha d'estar comprés entre 7,05 cm 
com a mínim i 8 cm com a màxim. 
c)  El  pes  deurà  estar  comprés  entre  0,650  kg 
(mínim) i 0,800 kg (màxim).
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