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Introducció 
L'Eliot és un programa informàtic de codi lliure, d'origen francès, que permet jugar a escrable en 

diverses modalitats a l'ordinador (Windows, Linux i Mac). No és una aplicació per a jugar en línia, 

sinó que permet jugar contra l'ordinador, o contra altres jugadors humans que es trobin al nostre 

costat, davant la mateixa pantalla. 

L'Eliot és un bon recurs per a fer duplicades i entrenar aquesta modalitat. També permet la gestió 

de les duplicades de campionat. Gràcies a l'Eliot el director disposa de tot allò que necessita 

durant el desenvolupament d'una partida, fins i tot si hi participen un bon nombre de jugadors. 

Aquest manual només cobreix la creació i gestió d'una duplicada arbitrada. El programa permet 

múltiples modalitats i variacions del joc. Animem als jugadors a experimentar amb l'Eliot i 

descobrir-ne totes les característiques que ofereixen les diverses opcions. 
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Baixada del programa i diccionari 
En la pàgina web www.nongnu.org/eliot/ es pot baixar el programa i el diccionari a través de 

l'opció «Télécharger» (si visiteu el web en francès) o «Download» (si ho feu en anglès). 

 

Per a baixar el programa cal tenir en compte el sistema operatiu que es fa servir en l'ordinador en 

el qual es farà servir, per exemple Windows. L'Eliot és un programa portable, no cal instal·lar-lo. 

Per exemple, en el cas del Windows només cal descomprimir l'arxiu ZIP que us baixeu en un 

carpeta de treball per a poder-lo usar. 

 

Els menús de l'Eliot es mostren en català si teniu correctament configurat l'ordinador en aquesta 

llengua. Si els menús de l'Eliot us apareixen en castellà, anglès o francès, la forma més senzilla i 
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ràpida d'adreçar el vostre equip és usant el Catalanitzador de Softcatalà. Si no voleu, o no podeu, 

canviar la configuració d’idioma del sistema operatiu, no patiu. Independentment de la llengua 

dels menús, podeu jugar amb l'Eliot en català (la llengua de les partides) sense cap dificultat. 

Configurar el diccionari en català 
Baixeu l’última versió publicada del diccionari català fent clic al següent enllaç: 

http://diccionari.totescrable.cat/versio/eliot.zip 

Descomprimiu l’arxiu zip i deseu el fitxer del diccionari (amb extensió .dawg) a la mateixa carpeta 

de treball on teniu l'Eliot, o en alguna carpeta on sigui fàcil localitzar-lo. 

Per  a carregar el diccionari obriu l'Eliot, feu clic al menú «Configuració» i seleccioneu «Carrega un 

diccionari». Heu de tenir ben clar on heu desat el fitxer del diccionari al punt anterior per a 

poder-lo trobar ara.  

 

Podeu comprovar la versió del diccionari que teniu instal·lada fixant-vos en la cantonada inferior 

de la dreta de la finestra principal de l’Eliot. Al web del Diccionari Informatitzat de l’Scrabble en 

Català (DISC) podeu comprovar si és la darrera versió publicada. I fer els passos anteriors per 

instal·lar la darrera versió. 
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Configuració de partida 
Abans d'iniciar cap partida cal configurar l'Eliot per tal de crear totes les condicions per les quals 

volem que es regeixi la nostra partida. Anem, doncs, a «Configuració» i escollim «Preferències»: 

 

Dintre del menú de «preferències» hi ha tres pestanyes: «Interfícies», «Modes de partida» i 

«Confirmacions»: 

Interfície 
S'estableixen les següents condicions: 

● Temps total del rellotge: temps de durada per jugada, que sol anar entre els 120 i 180 

segons. 

● Temps d'alerta: si es vol que hi hagi un avís per quan quedi poc temps i de quan ha de ser 

aquest temps. Normalment es posa l'alerta en els darrers 30 segons. 

● Sons del rellotge: en funció de si es desitja sentir l'alerta del temps que queda 

● Inicia el rellotge automàticament si el faristol principal canvia: aquesta opció no és 

aconsellable per si es vol donar temps per agafar fitxes noves, fer algun comentari o 

qualsevol altra cosa. És recomanable deixar aquesta opció desmarcada i iniciar el rellotge 

en el moment que l'àrbitre ho consideri convenient. A més a més, és probable que l'àrbitre 

hagi de recular a alguna ronda anterior per completar les jugades d'algun participant, i si 

es manté l'opció marcada, el rellotge comença de nou cada vegada que es canvia de 

ronda. 

● Lloc web de definicions: es recomanable usar l'adreça 

http://diccionari.totescrable.cat/cercador/?mot=%w 

així podrem consultar ràpidament l'origen d'un mot i consultar-ne la definició en diversos 

diccionaris. 

● En un dels camps següents, hi ha la direcció del diccionari que es fa servir en la partida. 

● Les darreres opcions («mostra el valor de les fitxes», «alineació de faristol i la solució a 

l'historial» i «comprova periòdicament si hi ha noves versions») s'aconsella tenir-les 

marcades. 
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Modes de partida 
Dels diferents modes que hi ha omplirem només els paràmetres de «Mode d'arbitratge». Hi 

trobem les següents opcions: 

● «Selecciona una jugada de referència automàticament»: es recomana marcar-la si volem 

que la jugada de referència de cada ronda sigui la de més puntuació. 

● «Proposa un faristol nou automàticament»: cal marcar-lo. 

● «Copia el faristol a l'eina de diccionari Més 1». No és necessari perquè normalment no es 

fan servir les eines de diccionari. Per tant, si es vol marcar tampoc hi ha cap inconvenient. 

● «Gestiona les bonificacions per jugada magistral automàticament»: cal marcar-lo. 

● «Nombre de jugadors mínim per a bonificar una jugada magistral»: a cada ronda, només 

es bonificarà el jugador que faci l'única millor jugada quan el nombre de participants sigui 

igual o superior al nombre indicat. Per exemple, 16. 

● «Bonificació per jugada magistral»: hi posem el valor de bonificació que vulguem, per 

exemple 10. 

● «Valor de penalització»: si es vol se n'hi pot posar, però també es pot decidir deixar-ho en 

0. 

● «Límit d'avisos»: en funció de la serietat de la partida. 

● «Límit de resultats de cerca»: si es marca amb “0” vol dir que apareixeran totes les 

possibilitats de jugada. És convenient, sobretot a mesura que la partida avança i la 

combinació de jugades es fa més gran. 
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Confirmacions 
Les confirmacions són útils per assegurar que les accions que s'emprenen són les adequades. Això 

no obstant, la repetició de les confirmacions poden arribar a entorpir l'agilitat del 

desenvolupament de la partida. Per tant, cada àrbitre haurà d'escollir les que li han de ser més 

útils, i obviar aquelles que no li han d'aportar cap valor. Si no s'és molt experimentat, es recomana 

marcar-les totes. 

● Durant una partida es demana confirmació: 

○ Abans d'iniciar una nova partida. 

○ Abans d'obrir una partida. 
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○ Abans de carregar un diccionari. 

○ Abans de tornar a jugar una ronda 

○ Abans de sortir de l'Eliot 

 

● En el mode arbitratge, demana confirmació: 

○ Abans de canviar la jugada de referència seleccionada. És útil perquè la tenim 

assignada automàticament. Si, per error, l'estem canviant, aquest missatge ens 

posa en alerta. 

○ En seleccionar una jugada de referència no òptima. Es pot mantenir marcada, però 

si hi ha l'assignació de jugada de referència automàtica, no cal. És útil si es vol fer 

una partida preparada i que la jugada de referència no sempre hagi de ser 

forçosament la de més valor. 

○ En seleccionar una jugada de referència que usa més escarrassos dels necessaris. 

Aquesta opció es pot deixar desmarcada. 

○ Abans de retirar una jugada assignada.  

○ Abans de canviar la jugada d'un jugador. És útil perquè potser l'àrbitre està 

introduint una jugada a un jugador pensant que ho està fent en un altre. 

○ Abans de perdre una jugada assignada (en canviar el faristol). D'aquesta manera la 

partida pot anar avançant i recuperar jugades de rondes anteriors sense perdre 

l'assignació de jugada de cap jugador. 

○ En finalitzar una ronda incompleta. És útil si l'àrbitre no és conscient que hi ha 

algun jugador sense assignar-li jugada. 
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Creació de la partida duplicada 
Una vegada s'han definit les opcions de configuració és l'hora de seleccionar les opcions per a una 

partida duplicada arbitrada. En la pestanya «Partida» escollim «Nova»: 

 

L'acció següent és marcar el mode «Arbitratge (duplicat)». Per defecte, surten com a jugadors el 

programa Eliot i un altre. Hem d'esborrar tots els jugadors que apareixen, i només afegir els que 

realment jugaran la partida: 
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Desenvolupament de la partida 

Finestres obertes 
Durant el desenvolupament de la partida, l'àrbitre ha de tenir present que necessita controlar el 

temps i les assignacions de jugada per cada jugador. Al mateix temps, els jugadors necessiten tenir 

en pantalla el tauler i també el temps que va transcorrent.  

 

Per tant, calen tres tipus de finestres obertes: 

● Finestra de control per a l'àrbitre, en la qual ja hi ha els jugadors introduïts i el faristol per 

fer la primera jugada: 

 

● Finestra del rellotge. Cal anar a la pestanya «Finestres» i escollir «Rellotge». 
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Apareix un rellotge digital amb el temps que s'ha seleccionat 

prèviament per jugada. 

 

Per activar el rellotge, només cal fer un clic amb el ratolí, i per aturar-lo 

també. En canvi, si el que es vol és posar-lo al temps inicial cal fer un 

doble clic: 

 

Per a un millor control per part de l'àrbitre, es poden adaptar les mides de les finestres del tauler i 

el rellotge de forma que ambdós estiguin a la vista en la pantalla de l'ordinador: 

 

● Tauler extern. És el tauler que visualitzaran els jugadors. En aquest tauler hi apareix el 

faristol, el temps que va transcorrent i les jugades que s'han anat succeint. Per activar-lo, 

cal anar a «Finestres» i escollir l'opció «Tauler extern». Per a fer-lo visible a través del 

projector, cal moure’l fora de la pantalla de l'ordinador, de manera que es vegi a la 

pantalla del projector: 
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● Sac de fitxes. Aquesta és una opció que va bé si es vol tenir el 

control de les fitxes que es van gastant i les que encara són a la 

bossa. Cal anar a «Finestres» i activar «Sac». S'hi poden 

observar les fitxes gastades, les que romanen al sac i les del 

faristol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Historial: És un resum de les jugades de cada jugador i del màxim de partida, que 

correspon a la jugada de referència de cada ronda. Per exemple, iniciada una partida nova 

i en la tercera ronda apareixeria així: 

 

La pestanya que està marcada com a «Partida» correspon a la de la jugada de referència 

de cada partida, és a dir, la màxima. Si s'anés a les pestanyes dels jugadors, es veurien les 

jugades i les puntuacions que ha fet cadascú amb els mateixos faristols. 

 

● Estadístiques: aquesta opció és 

ideal per veure al final de la 

partida tot el quadre 

d'estadístiques, amb 

classificacions finals, jugades 

magistral, bonificacions... Aquest 

és un tall després de la ronda , 

per exemple: 
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● Eines de diccionari: aquest menú ens permet fer consultes avançades al diccionari. No és 

útil durant una partida duplicada de competició, però en un entrenament, per a preparar 

una duplicada, és un recurs interessant. 

Assignacions de jugada 
En cada ronda hi ha un faristol nou i múltiples combinacions que han de generar un grapat 

d'opcions de jugada. El programa genera totes les combinacions possibles i la de màxima 

puntuació, que esdevé la jugada de referència. Tot això es fa a través del botó «Cerca» que hi ha 

just al costat del faristol. Quan s'activa aquest botó, automàticament apareixen en una finestra 

situada en la part inferior esquerra totes les combinacions de jugada possible, amb la coordenada i 

la puntuació. La jugada de màxima puntuació es visualitza en color vermell, que tant pot ser una 

jugada única com algunes combinacions més amb la mateixa puntuació. Les altres jugades de 

menys puntuació ja surten en color negre: 

 

En aquest cas, el faristol «NSARBIE» té com a jugada de màxima puntuació ESBRAONI en M7, que 

fa un total de 78 punts i que apareix en vermell. Aquesta jugada esdevé la jugada de referència 

que apareix automàticament al costat dret del botó «Cerca». Recordem que els jugadors estan 

veient el tauler extern, on només hi ha el faristol, el tauler sense la jugada d'aquesta ronda i el 

rellotge amb el temps que va transcorrent. 

 

Una vegada cada jugador ha anotat la seva jugada i ha arribat a mans de l'àrbitre, ha arribat l'hora 

d'assignar les jugades a cada jugador. Posem pel cas que les propostes dels jugadors han estat 

aquestes: 

▪ PEPET: BESARIEN en K6 

▪ MARIETA: ENRABIES en 10B 

▪ SISCU: ESBRAONI en M7 

▪ CESCA: ENRABIES en K6 
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Per assignar les jugades, cal seguir un ordre d'accions: 

1. Cal seleccionar el jugador al qual volem assignar la jugada, i es fa des de la finestra situada 

en la part inferior dreta de la pantalla de control de l'àrbitre. 

 

2. Cal cercar la jugada que ha proposat el jugador en les coordenades que ha anotat el propi 

jugador. S'ha de tenir en compte que en moltes ocasions una mateixa paraula pot tenir 

diverses ubicacions en el tauler, per això és molt important seguir fil per randa les 

coordenades que el jugador ha indicat. 
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3. El darrer pas consisteix en activar el botó «Assigna la jugada». Una vegada s'ha fet, en els 

camps del jugador hi ha d'aparèixer la paraula proposada, la coordenada i els punts 

obtinguts. Si l'àrbitre s'ha equivocat de jugador, pot comprovar com s'ha activat el botó 

«Retirar la jugada» i procedir d'aquesta manera per esmenar l'error. 

 

4. Encara falta un darrer pas. Quan s'han acabat d'introduir totes les jugades de tots els 

jugadors, donar per finalitzada la ronda tot prement el botó «Fi de la ronda», que està 

situat en la part més inferior i dreta de la pantalla de control de l'àrbitre. Només quan s'ha 

activat aquest botó es mostrarà la jugada de referència que tots podran veure en el tauler 

extern, juntament amb el nou faristol. 

 

Per guanyar temps: És important saber que per activar el botó «Fi de la ronda» només cal 

tenir assignada la jugada de referència de la ronda. Així, mentre els jugadors van 

confeccionant la jugada de la ronda que els pertoca, l'àrbitre pot recular a rondes 

anteriors i assignar jugades que encara estan pendents. Si l'àrbitre pretén assignar totes 

les jugades de tots els jugadors abans d'acabar la ronda, la partida es pot fer eterna. Tot 

dependrà, és clar, del nombre de jugadors per partida i de l'habilitat del director en 

introduir les dades. 
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Errors coneguts i preguntes freqüents 
Us oferim un recull de preguntes, problemes i solucions que hem detectat en l'ús de l'Eliot. 

Vull introduir una jugada vàlida, però que no és al llistat de jugades 

generades i, en fer-ho, l'Eliot assigna 0 punts a la jugada. 

Això és un error conegut de l'Eliot i se n'ha informat al desenvolupador de l’Eliot. Mentre no se 

soluciona assegureu-vos que l'Eliot genera totes les jugades possibles. Per a fer-ho indiqueu el 

valor 0 (zero) a l’opció «Límit de resultats de cerca» en el mode de partida que estigueu fent 

servir. Torneu a cercar les jugades possibles del torn i ja podreu seleccionar la jugada. 

El llistat de jugades disponibles que genera L'Eliot és buit en alguna de les 

rondes. 

Això és un error conegut i se n'ha informat al desenvolupador de l'Eliot. Com a solució temporal, 

quan no tingueu cap jugada al llistat de les calculades, filtreu amb un caràcter d'espai i després 

esborreu el filtre (l'espai). Les jugades apareixen i podeu seguir el desenvolupament de la partida 

amb normalitat. 

Com puc indicar el valor de l'escarràs en una jugada? 

Encercleu la lletra o dígraf que representa l'escarràs entre parèntesis. 

Com puc introduir els dígrafs i la Ç? 

La fitxa «Ç» la podeu introduir fent servir la tecla de la ce trencada o, alternativament, amb la K. 

La fitxa «L·L» la podeu introduir així, amb una ela seguida d’un punt volat i d’una altra ela o, 

alternativament, amb qualsevol d'aquestes formes: L.L, L-L i W. 

La fitxa «NY» la podeu introduir amb la ena seguida d’una i grega o, alternativament, amb la Ñ. 

La fitxa «QU» sempre l'heu d'escriure amb dos caràcters, una cu seguida d’una u. 

Amb la partida duplicada començada es presenta un jugador nou, com el 

puc afegir a la partida? 

No es pot fer. Com a solució temporal, us recomanem que en el moment de crear la partida afegiu 

uns pocs jugadors «titella». En les rondes no els assigneu cap jugada. Si apareix algun jugador amb 

la partida començada podreu usar un dels jugadors «titella» (sí que podreu canviar-li el nom) i a 

partir de la ronda d'incorporació assigneu-li les jugades del nou jugador. 
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Com puc saber la versió del DISC que estic usant en una partida? 

L'Eliot mostra el número de versió a la part inferior de la finestra. També podeu anar a: 

«Finestres > Eines del diccionari… > Informació del diccionari». 

He fet una partida duplicada i vull obtenir un fitxer amb la taula de jugades 

i estadístiques. Com ho faig? 

La generació de la taula encara no s'ha incorporat al programa. Poseu-vos en contacte amb 

l’AJUSC (contacte@ajuscrabble.cat) i adjunteu el fitxer XML amb la partida finalitzada. En funció de 

la disponibilitat es generarà la taula tan aviat com sigui possible. 

Vull usar un diccionari català a l'Eliot, diferent del DISC, com ho puc fer? 

Al web de l'Eliot podeu baixar el DISC en el format adient per a l'Eliot. Si voleu usar el vostre propi 

diccionari només us cal un fitxer de text amb totes les paraules i un altre fitxer per definir la 

distribució de fitxes. Teniu els instruccions al web de l'Eliot (en francès). 

Puc fer partides en altres llengües? 

Sí, al web de l'Eliot podeu trobar diccionaris per a jugar en anglès, bambara, català, espanyol, 

francès, italià, malgaix, noruec, polonès, romanès, serbi i txec. Només cal que baixeu el diccionari 

desitjat i configureu l'Eliot per a fer-lo servir. 

Hi ha cap altre programa per a jugar a l'escrable duplicat? 

Per a jugar duplicat en espanyol, de forma gratuïta, teniu l'excel·lent programa Dupmaster. 

Per a jugar duplicat en francès, de pagament, i només disponible per als clubs i jugadors afiliats a 

la FFSC, hi ha el Duplitop. 

Enllaços d'interès 
● Lloc web de l'Eliot: http://www.nongnu.org/eliot 

● Scrabble duplicat a la Viquipèdia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Scrabble_duplicat 

● Catalanitzador de Softcatalà: http://catalanitzador.softcatala.org 

● Lloc web del Dupmaster: http://dupmaster.wordpress.com/ 

● Lloc web del Duplitop: http://www.ffsc.fr/duplitop.php 

● Reglament de duplicades de l’AJUSC: http://www.ajuscrabble.cat/documents/ 

● Reglament de duplicades de la FISC: 

http://www.fiscrabble.cat/wp-content/uploads/2012/03/Reglament-de-les-partides-dupli

cades.pdf 
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Historial de canvis del manual 
versió 1.0, agost 2014 --- Basat en el text d'Albert Rodríguez per a l'Eliot 2.1 

versió 1.1, gener 2017 --- Retocs menors. 

versió 1.2, gener 2019 --- Retocs menors. 

versió 1.3, febrer 2019 --- Correccions i millores en la maquetació. 

versió 1.4, abril 2020 --- Millores en l’explicació per configurar l’idioma i retocs menors. 
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