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      Un Castell al Papiol 
 

VETLLADA CULTURAL DE SANT JORDI 2001 
 
 
(teló tancat) 
PRESENTACIÓ 
Benvolguts, benvolgudes pares i mares de l'escola Pau Vila, benvinguts i 
agraïts per la vostra presència a la nostra vetllada. 
.......... 
 
ENTRADA (Música) 
 
ESCENA Iª 
(Avi i Bernat, el seu net) 
 
Avi: Bernat, que busques tan atrafagat? 
 
Bernat: Ui, avi! Ara si que estic fotut! He de buscar informació del nostre  
 Castell. 
 
Avi: Ah sí?, i per què Bernat? 
 
Bernat: Doncs mira, a l’escola estudiem els castells, i ens parlen d’una època 
 anomenada... Medi..., Medi.... 
 
Avi: Vols dir Medieval? 
 
Bernat: Sí, sí avi, és un nom tan difícil... Que en saps quelcom? 
 
Avi: I tant que sí. Vine, vine! Veus aquest llibre? Doncs és de Història; de  
 Història de Catalunya. Aquí hi trobarem tot el que necessites. 
 
Bernat: Oh avi!, ets perfecte!  
 Saps què? Vaig a buscar els meus companys i començarem a investigar 
 el nostre tema. 
 
ENTREMIG (Música) 
 
Escena IIª 
(torna el Bernat amb els seus companys d’escola) 
 
Narrador 1: En Bernat va tornar amb els seus companys i ajudats per l’avi, van  
 començar a cercar la informació en el llibre de “Història de Catalunya.        
 Van trobar moltes coses d’aquell període de la Història, i van arribar a la  

Informació que desitjaven; la part del llibre on es podia llegir la història  
del Papiol. 

 I deia així: 
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Narrador 2: “El Castell del Papiol és d’origen medieval. 

El comte de Barcelona, Ramon Berenguer III el va cedir als germans 
Arnau, Bernat i Ramon Pere cap a l’any 1116. Els germans, a canvi, es 
van comprometre a ajudar al comte en època de guerra. 
Al llarg dels segles, ha anat passant a d’altres propietaris, per venda, 
matrimoni o successió familiar, fins arribar al senyor Valentí Almirall i 
Llozer, que fou Baró del Papiol, encara que mai va utilitzar aquest títol. I, 
actualment, La seva neboda, la senyora Adela, n’és la Baronesa. 

 
 
Narrador 1: El castell, s’aixeca al punt més alt de la vila. La part més antiga és  
 una sala o corredor rectangular del segle X. Una part del castell va  
 caure el 1448 degut a un terratrèmol. Hi ha una masmorra medieval. 
 Hi ha també una torre rectangular del segle XIII. Al castell s’hi conserven  
 armes i vestuari militar. 
 Avui en dia, fins i tot es fa servir pels Festivals de Música del Papiol i  
 altres actes culturals. 
 
ENTREMIG (Música) 
 
Escena IIIª 
 
Avi: Ja veieu, ha estat ben interessant buscar la informació en aquest llibre, oi? 

I això, és una breu història, però jo voldria també explicar-vos una 
llegenda. Sabeu que és una llegenda,...? 

 
Bernat: Sí que ho sabem, a l’escola, ara parlem de la Llegenda de Sant Jordi,  
 tu la saps, també? 
 
Avi: I tant que sí, però ara us explicaré la del nostre castell, la del Castell del  
 Papiol. 
Tots: Sí, sí, vinga explica, explica!... 
 
Avi: Fa molts i molts anys, es va construir el castell del Papiol. Ens diu la lle- 
 genda que un dia el senyor del Papiol va fer una juguesca al Banyut, que 
 era el dimoni. Li va proposar que li construís el castell en el tros de terra 
 que el rei li acabava de donar. Havia de construir el castell en set nits i  

sense que  ningú sabés que ho feia ell. L’última nit, la número 7, un 
sastre va descobrir, de matinada, qui era qui construïa el castell. El 
dimoni quan va veure el sastre, va rebotir la pedra que duia a la mà i que 
era l’última que faltava i dient-li una maledicció va marxar allà on mai 
hauria d’haver sortit. Hi ha qui diu, que per efecte de la maledicció, cada 
any cauen set pedres del castell del Papiol. 

   
(uns fantasmes fan caure les pedres de la paret) 
 
ENTREMIG (Música) 
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Narrador 3: I els anys van anar passant i el castell sempre era igual. No hi ha- 
via mostres de la seva destrucció. Quin misteri! 
I la gent ho celebrava. Anaven al peu del castell i dansaven i cantaven 
amb gran alegria... 

(TELÓ) 
 

Ball del Patatuf (P-3) 
 
ENTREMIG (Música) 

 
Narrador 7: En aquella època llunyana, la gent, ignorant, creia que en llocs  

amagats i desconeguts de la muntanya hi havia dracs, bèsties ferotges, 
monstres,... i d’ells s’explicaven històries esgarrifoses que han 
esdevingut llegendes, contes o cançons. Encara avui, el drac és una 
bèstia present en els correfocs i festes; conegut de tothom i admirat pels 
nens i nenes, i per això, ara no en podia faltar un... o més. 
 “Puff el drac màgic”, amb tots vosaltres 
. 

Puff era un drac màgic (1r.) 
 
ENTREMIG (Música) 

 
Narrador 4: Us he parlat dels castells de Catalunya, però n'hi havia a d’altres 

contrades, com a Escòcia. Jo sé que allà també tenen danses molt  
boniques. Diuen que són per espantar els fantasmes que de tant en tant  
surten a passejar... 

 
(Corren uns fantasmes) 

 
Dansa escocesa (P-4) 

 
ENTREMIG (Música) 
 
Narrador 5: I al voltant dels castells van néixer els pobles. Allà  vivia la gent 
 que treballava pel senyor del castell. Tenien cura de les terres, el 
 bestiar..., també ajudaven en la conquesta de noves terres o en la pro- 
 tecció les seves. Eren els cavallers. Ei! ei!, em sembla que els sento... 
 
              Els cavallers de la guerra (P-5) 
 
ENTREMIG (Música) 
 
Narrador 8: Els enemics es trobaven i lluitaven a mort amb les seves armes, 

El camp de batalla quedava tenyit de vermell. Sang i fetge arreu. 
Molts homes morien a causa de les ferides. Els que tornaven a casa, 
sobretot si vencedors, eren rebuts amb mostres de gran alegria i ells  
desfilaven orgullosos i satisfets tot rebent honors, glòries i gratificacions. 

 
    Els tres tambors (2n.) 
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ENTREMIG (Música) 
 
Narrador 9: No tot eren alegries i festes. També els castells eres símbols de  
 Poder, i qui no hi estava d’acord, era fet presoner. 
 
Narrador 10: Un castell és com un gegant poderós, com un guerrer, alt i ben 
 plantat. De vegades, fins i tot és bonic: 
 
Narrador 9: Torres, barbacanes, merlets, banderoles, 
 
Narrador 10: Portalades, el pont llevadís, 
 
Narrador 9: El finestral de la princeseta, 
 
Narrador 10: L’escalinata del baró, amb l’espasa, la barba i el bigoti. 
 
Narrador 9: I la gent que els cau la baba... 
 
Narrador 10: I es moren de por, 
 
Narrador 9: Per què a dins, a més de les grans sales on nosaltres cantem 

cançons i fem gresca, 
 
Narrador 10: Hi ha la presó 
 
Narrador 9: Els temps, molt sovint són dolents, i els barons demanen, 

demanen, demanen, i rebenten de feina els pagesos 
 
Narrador 10: I els pagesos es revolten i cremen la Garriga, Conflent i Rosselló 
 perquè volen ser més ben tractats. 
 
Narrador 9:Peró el baró no perdona. 
 
Narrador 10: I penja els qui gosen plantar-li cara. 
 
Narrador 9: Us cantarem la cançó de la presó de Lleida 
 
Narrador 10: Allà hi tenim alguns amics que segurament coneixereu 
 
Narrador 9: Veureu que en aquesta presó no hi ha ni pa, ni llum, ni aigua. 
 Però de sobte, hi ha consol. Qui ho diria? 
 
Narrador 10: Allò en que no pensen els rics i els poderosos i que es capaç de 

trencar qualsevol cadena. 
 
Narrador 9: I fa més forts que ningú els que semblen més febles. 
 
Narrador 10: No s’ho imaginen perquè és cosa d’estimar, d’enamorats. 
 
Narrador 9: Una aroma, una flor, que deixa encantada la filla del Baró 
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Narrador 10: I el noi de4l barretet negre i els pagesos més sorruts i rabiosos. 
 
Narrador 9: Aquí teniu la història que ens han explicat. Nosaltres joglars la 

cantem de poble en poble, 
 
Narrador 10: Perquè a la gent se li encengui l’espurna d’aquí dins i faci flama i 
 llum. 
 
Narrador 9: I endolceixi i il·lumini qualsevol castell per més ferreny que sigui. 
 

La presó de Lleida (3r) 
 
ENTREMIG (Música) 
 
Narrador 6:I la gent, no tenia gaire hores d'esbarjo, però quan les tenia,                            
 les gaudia celebrant festes populars.  
 He llegit que la majoria de la gent, vivia al camp treballant la terra i  
 cuidant dels animals. Eren els pagesos. Però els centres de la vida tant  
 polìtica com social, eren les ciutats. 
 
Narrador 12: Què vol dir que eren centres de vida social? 
 
Narrador 6:  Doncs que la gent es relacionava d’alguna manera. Per exemple  
 els pagesos acudien a la ciutat a vendre els seus productes obtinguts del 
 conreu de la terra i amb els diners que obtenien, es compraven coses  
 que ells no podien fer, com les eines. 
 
Narrador 12: O sigui que feien un mercat. 
 
Narrador 6: Exacte! Aquells mercats es devien assemblar als nostres  
 “mercadillos” perquè es feien a l’aire lliure. I..., estaven plens d’animació! 
 
Narrador 12: Mira, per tal que ens fem una idea de com eren, aquests nens de  
 5è., representaran un mercat medieval, com ells l’han imaginat. 
 

Mercat  Medieval (5è) 
 
ENTREMIG (Música) 
 
ESCENA IIIª 
 
(dos nens busquen informació sobre l’època medieval) 
 
Nen1: Què t’ha semblat el que ens ha explicat l’avi sobre l’organització social          
de l’època medieval? 
 
Nen 2: Doncs... no sé si ho he entès gaire. Ens ha dit que era una societat     
gerarquitzada, però no sé ben bé que voldir. 
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Nen 1: Si, home! És molt fàcil!, Mira, vol dir que, qui estava a dalt de tot, és a 
dir qui manava més, era el rei. El rei com que no podia protegir tot el seu regne, 
buscava l’ajuda en els nobles i així el defensaven en cas de guerra i... 
 
Nen 2: Ah si! Ja ho recordo! Llavors, el rei, a canvi, donava terres als seus 
nobles i així li juraven fidelitat... 
Nen 1: Si, si, això mateix! Mira que explica aquest llibre (fa veure que llegeix) 
Els reis encarregaven l’administració de comtats o marques a diversos delegats 
(comtes o marquesos), que vivien dels impostos que els pagaven els pagesos 
de la zona i aquests senyors al seu torn, si no podien administrar tot un comtat 
o en tenien més d’un donaven part del seu territori a una altra persona, familiar 
o amic, que rebia el títol de vescomte o baró. 
 
Nen 2: Feien un pacte, oi? 
 
Nen 1: Si (segeuix llegint) Els senyors oferien terra a perpetuitat a un altre 
noble de rang inferior perquè en visqués i l’administrés, a més, es comprometia 
a protegir-lo sempre que en tingués necessitat. 
Qui rebia la terra es comprometia a ser fidel al seu senyor i a prestar-li ajut 
militar i consell sempre que li demanés. 
Cada noble, senyor o vassall, tenia els seus cavallers que es dedicaven a fer la 
guerra, o sigui a lluitar. 
 
Nen 2: Els cavallers eren com una mena de soldats, oi? 
 
Nen 1: Si. Ells i els seus senyors tenien com activitats importants, la caça i 
entreanar-se per la lluita. 
 
Nen 2: Jo sé que en els castells s’organitzaven tornegs, que consistien en 
lluites entre cavallers. 
 
Nen 1: Mira que explica aquí, sobre els troneigs. (llegint): -Espectacle 
cavalleresc que consistia en una lluita de cavallers que combatien en una lliça, 
agrupats en bàndols o quadrilles. Els combatents convenientment armats, 
lluitaven a cavall amb la finalitat de fer descavalcar al contrari. En la lluita es 
feien servir masses, espases i llances amb la punta romba per a no ferir 
l’adversari. 
 
Nen 2: Ostres, que “güai”! S’ho debien passar molt bé! Saps que els alumnes 
de cinquè, ara ens representaran un torneig? 
 
Nen 1: Que interessant! Els vols presentar? 
 
Nen 2: Si, si!  
           Senyores i senyors, a continuació els nostres alumnes de cinquè ens 
presentaran un gran torneig medieval! 
 

Un Torneig  (5è) 
 
ENTREMIG (Música) 
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Avi: Ah! I no oblideu que en acabar els torneigs, se celebraven grans festes als 
 castells. 
 ... I el nostre Castell del Papiol, no va ser diferent... 
 En aquella sala tan gran, que tots coneixeu... els nostres nobles  
 dansaven al so de boniques melodies, com les que ara sentireu. 
 Fixeu-vos!, fixeu-vos, ja entra la cort a la sala... 
 
(Apareixen uns Trompetistes) 
MÚSICA (Fanfaria) 
 
(Diàleg del bufó i els barons) 
 

Dansa del Castell  (4rt) 
 
ENTREMIG (Música) 
 
COMIAT (Presentador) 
L’escola espera que la representació hagi estat del vostre grat, si més no, ha 
estat un reflex de l’esforç de alumnes i mestres. 
I ara , per acabar, tots junts cantarem el CANT DE L’ALEGRIA , pensant en 
que la nostra festa és un motiu de  trobada,  joia  i  alegria. 
 
CLOENDA 

Cant de l'Alegria (Tota l'Escola) 
 
TELÓ 
 
final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Jordi 2001 
Escola Pau Vila 

El Papiol 
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MÚSIQUES 
 
ENTRADA 

The Iron Mask 
 
Dansa Popular  
 Ball del Patatuf 

Pàrvuls 3 anys 
 
El Drac 

Puff  era un drac màgic 
Primer de Cicle Inicial 

  
Dansa escossesa  

Gordon Mooney 
Pàrvuls 4 anys 

  
Els Cavallers 
 Els cavallers de la guerra 

Pàrvuls 5 anys 
 
Els Soldats 
 Els tres tambors 

Segon de Cicle Inicial 
 
La Presó 
 La presó de Lleida 

Tercer de Cicle Mitjà 
 
El Mercat 
 Irish Jig 

Cinquè de Cicle Superior 
 
El Torneig 
 The ace of swords 

Cinquè de Cicle Superior 
 
Anunci dels soldats 
 Fanfàrria 
 
Dansa del Castell 
 Dances italianes del Renaixement 
 (Schiarazula Marazula/Ungarescha/Saltarello/Saltarello) 

Quart de Cicle Mitjà 
 
Cloenda 
 Cant de l'Alegria 

L'Escola 
Final 


