E L PA P I O L
La maledicció del Castell
Seràs capaç d'obrir la gàbia
i trobar les set pedres?
JOC DE PISTES

Idea original: Miquel Rico
Disseny: Aina Pongilupi · d-aina.com
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El Castell del Papiol està en perill i us necessitem! El malefici del dimoni
provoca que cada any caiguin 7 pedres del castell, i tan sols podreu evitar el seu esfondrament si aconseguiu resoldre tots els enigmes d’aquest
joc! En els propers 60 minuts haureu de posar a prova els vostres coneixements del Papiol i la vostra agilitat mental, per aconseguir acabar
amb la maledicció del Castell.
Una gran concentració i un bon treball en equip seran fonamentals
per aconseguir resoldre els reptes i misteris que us trobareu pel camí.
En aquesta aventura us acompanyaran en Toni i la Laia, disposats a
guiar-vos i a donar-vos pistes perquè no defalliu i, entre tots, aconseguir acabar amb la maledicció del diable.
r L’objectiu: obrir la gàbia i trobar les set pedres abans que el diable se’n surti amb la seva i acabi provocant l’esfondrament del castell.
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El castell del Papiol, en perill

Fa molt i molt de temps, el castell va patir un gran terratrèmol
i va ser enderrocat. Va ser l'any 1448. El senyor del castell del
Papiol no va tenir més remei que fer un pacte amb el diable
amb la finalitat d’aixecar ràpidament un castell en el territori
que el rei li havia atorgat. El diable va acceptar el pacte, i va
ser convingut que els treballs es farien en tan sols set nits, amb
l’única condició de no ser mai vist per ningú. A la nit que feia
set, un sastre, vassall del senyor del Papiol, va descobrir, de matinada, la pedra que el diable duia al cap i que era precisament
la darrera. El diable, en veure que havia estat descobert, renegant com un condemnat, es va fer fonedís i se’n va tornar cap a
l’infern, deixant una maledicció per al castell: la caiguda de set
pedres cada any.
Mentre el diable creava la gran catàstrofe, per la seva boca
anomenava unes paraules que podrien ser clau per resoldre la
investigació i poder desfer el malefici. Les paraules deien:

"Pedrus Lunmardi Alta Çarda Arguru
Gretas Armare Uni Dia Ínvoco"

© Oriol Sastre

El monumental castell del Papiol està
a punt d’esfondrar-se a causa d’una
maledicció provocada pel mateix diable.
Les autoritats demanen solidaritat i ajuda
per evitar l'enderrocament de la fortalesa.

El diable, després del seu
malefici, va deixar una nota
a la porta del castell que les
autoritats locals han pogut
recollir i l’han feta pública:
"Si el malefici voleu
desfer, i les set pedres
voleu trobar, comenceu
trobant el primer lloc, que
en les meves paraules he
anomenat"
Demanem màxima
difusió i compromís
per poder salvar el gran
i monumental castell
del Papiol.
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Enhorabona! Ja us trobeu davant de l’Hotel Palacios, i de la plaça principal del poble. Per poder continuar amb la missió heu de completar aquests
mots encreuats. Llegint la columna taronja de dalt a baix, descobrireu el
següent lloc on heu d’anar.
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
r 10
r 11
r 1Estil arquitectònic d’aquest edifici r 2 Gentilici dels habitants del Papiol r 3 Mes en què
se celebra la Festa Major del Papiol r 4 Estem a la plaça d’Antoni… r 5 Nom popular amb
què es coneix aquesta plaça r 6 Recurs natural del Papiol famós per l’escalada r 7 Ermita situada a la muntanya r 8 Puig on està situat el Papiol r 9 Nom de l’hotel que tenim
davant r 10 Polític i escriptor considerat un dels pares del catalanisme (el seu cognom).
r 11 Músic i compositor del poble de cognom italià (el seu cognom).

El primer número per obrir
el cadenat és la primera
xifra de la data que marca
la façana que teniu davant.
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Fantàstic! Ja heu trobat el molí del Roig. Però ha bufat fort el vent, i tot
se’ns ha regirat: els colors, els números, les lletres…! Per descobrir el següent
lloc on heu d’anar, haureu d’ordenar aquestes lletres, segons els colors que
us indiquen. Fixeu-vos-hi bé, i molta paciència!
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Molt bé! Ja heu arribat al local dels Diables i del Cavall armat del Papiol.
Actualment, se celebren correfocs en algunes de les tradicions i festes populars del poble; ara descobrirem les festes del Papiol. Per això, haureu de
relacionar cada festa amb el seu mes de celebració i així esbrinar quin és el
següent punt on heu d’anar.
GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

r Festa Major del Papiol r Setmana Cultural r Festa Major d’Hivern del Papiol
r Aplec de la Salut r Fira de la Cirera

Soc una casa molt gran, i estic feta
amb el material d’allò que esteu buscant.
Però, ep!, no les tinc jo; les meves venen d’un
lloc natural on la gent hi va a escalar. Encara
no ho sabeu? Aixequeu la vista i em veureu…

Enigma per a la
següent prova
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Seguim! Can Bou va ser construïda l’any 1914 amb pedres de les escletxes. És el número 17 del carrer Llibertat. Observeu la façana i trobeu
alguna cosa que sumi 17.

Molt bé!
Ara observeu
atentament
i descobrireu
una cara de
tristesa.

La segona
xifra del cadenat
es correspon
amb la quantitat
de balcons
arrodonits.
Fàcil, no?

Enigma per a la
següent prova

Va de màscares!
Per continuar la recerca de
les pedres, heu d’aconseguir
trobar tot tipus de
carotes! Sabeu a on trobar
desenes d’expressions
captivadores i centenars
d’ulls enigmàtics?
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Fixeu-vos-hi bé! En aquesta casa hi va viure ja fa molts anys un gran artista de nom Joan Faura. Entre les increïbles carotes que feia, també ens va
deixar frases de gran interès. Si observeu i llegiu atentament, descobrireu
quin era per ell l’art més digne.

El Papiol de principis del segle XX vivia
principalment d’un cultiu. Va ser tan important
que, al poble, hi ha un monument dedicat al
producte que se’n feia. Sabeu quin és i a on
es troba? Ràpid que el temps s’acaba!

Enigma per a la
següent prova
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Fantàstic! Ja sou davant del monument al vi i queda poc per trobar les
pedres, però el diable cada cop ens ho posa més difícil! Per tal que els papiolencs i les papiolenques no puguin produir vi, ha enviat una plaga de
fil·loxera; un insecte capaç d’acabar amb tots els camps de vinyes.
Per sort, des de l’antic Egipte, ens han fet arribar un remei natural; l’únic
problema és que necessitem que algú el desxifri. Ho aconseguireu abans
no sigui massa tard?
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Molt ben resolt! Algú ha sortit ràpidament de l’església i ha perdut un antic
escrit a on no s'aconsegueixen llegir algunes de les paraules. Sou capaços
d’omplir el text?

La nostra parrò
quia fou conegud
a primerament
el nom de Sta.
amb
Eulàlia de Madro
na a causa que
església de la
l’antiga
:
famós exemplar
de l’arquitectura
romànica del nos
tre terme, es
trobava situada
a la falda del Pu
ig
Els sants patro
.
ns de la parròqu
ia són: santa
, patrona princip
l’església parroq
al i titular de
uial, la festa de
la qual se celebr
10 de desembre;
a el
i sant
copatró, la festa
,
del qual, el poble
c
e
lebrava com
a sa festa majo
r
, el 13 de juny,
data que ha ana
t variant al llarg
del temps.
Perfecte! Ja us queda molt poc!

Observeu
atentament la
façana i el seu
rellotge, un dels
números no és
del tot correcte
i aquest serà la
tercera xifra de
la combinació
del cadenat!

Enigma per a la
següent prova

Per arribar a l’última prova us
heu de situar a sobre de la tapa
del clavegueram que hi ha just
acabar de pujar les escales de
l’església. I, sense descomptarvos, camineu 27 passes direcció
oest i, seguidament, 23 passes
i mitja direcció sud.
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Ja ho teniu! Tan sols heu de superar l’últim entrebanc!

Rebuscant entre els diaris
locals, trobareu una data,
l’últim número de la qual
correspon a la darrera xifra
de la combinació del cadenat!

Ha arribat el moment de trobar, en qualsevol
racó d'aquest indret, la gàbia que el diable ha
amagat. Per obrir-la, heu de posar la combinació
de 4 xifres que heu trobat al llarg de les proves.
Només així, acabareu amb la maledicció del diable.
Ràpid! La teniu a tocar!

7

Proveu d’ordenar les
següents paraules en
el text: r Antoni de
Pàdua r Madrona
r Eulàlia de Mèrida
r D’estiu r La Salut
Enigma: la porta
de l’església està
mirant a l’est.

Les lletres per les quals
passeu per sortir del
laberint, formen la paraula
de la següent destinació.

Compteu totes les obertures que té la façana.
Enigma: Busqueu o demaneu per la casa de les mascares o Can Faura.
4

r La festa major d’estiu
se celebra el mes del mig
del calendari més un
r La setmana cultural
coincideix amb la diada més
literària r La festa major
d’hivern es commemora
durant el mes de l’any
en que acaba la tardor i
comença l’hivern r L’aplec
de la Salut se celebra el
cap de setmana abans de
començar el curs escolar r
Fira de la Cirera, es festeja el
mes que dona inici a l’estiu.

Fixeu-vos amb les majúscules del malefici que va
pronunciar el diable per descobrir la propera destinació.

Mots encreuats. r 1 És un estil arquitectònic de principis
de segle xx. r 2 Persona que viu al Papiol. r 3 És a l’estiu.
r 4 Gran arquitecte modernista. r 5 Fa molts anys hi
havia un cinema que tenia un nom molt florit. r 6 Sinònim
d’esquerdes. r 7 Contrari de malaltia. r 8 Una gran mare.
r 9 Busca-ho en el cartell informatiu del costat de la façana.
r 1 0 La biblioteca del Papiol porta el seu nom.
r 11 L’escola municipal de música i dansa porta el seu nom.
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Barrejant els colors primaris
que se superposen, sabreu el
color resultant. Els números
indiquen l’ordre en el que
heu de col·locar la lletra.
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Consulteu el
Papiol News!

Prové de l’últim fruit que
mengeu abans no s’acabi
l’any. Seguiu el carrer
recte amunt i hi arribareu!
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E L PA P I O L
La maledicció del Castell
Seràs capaç d'obrir la gàbia
i trobar les set pedres?
JOC DE PISTES

Joc de pistes pel Papiol a on podreu posar a prova
el vostre coneixement del poble i la vostra agilitat
mental, per aconseguir acabar amb la maledicció
del Castell. Sereu capaços de trobar les set pedres
i obrir la gàbia a on el diable les té amagades?

Idea original: Miquel Rico
Disseny: Aina Pongilupi · d-aina.com

Durada aproximada d'una hora.
Edats: de 8 a 99 anys.

