REGLES DE JOC

E

l 21 de desembre de 1913 es van publicar a Nova York els primers mots encreuats.
L’invent va triomfar perquè tenia la virtut de donar una forma nova a un seguit de
mecanismes que ja eren presents en la tradició del joc verbal.
El precedent més clar dels mots encreuats és l’anomenat quadrat màgic que arrenglera
mots bifronts com SATOR i ROTAS o AREPO i OPERA a partir d’un eix central fet pel
palíndrom (mot capicua) TENET.
La primera inscripció amb el quadrat màgic va aparèixer en una excavació al comtat anglès
de Gloucester el 1868, però després se n’han trobat en llocs com Mesopotàmia, Pompeia,
Budapest o els Balcans. Es creu que era un amulet. L’enigmista italià Salvatore Chierchia va
descobrir cinc paraules d’una llegenda en llengua quítxua que en formen un d’idèntic.
L’escriptura jeroglífica dels egipcis també va disparar la imaginació dels desxifradors
d’enigmes. Fins que l’any 1826 Champollion no en va reconstruir el codi els dos primers
textos de la Pedra de Rosetta eren criptogrames com els que Edgar Allan Poe inclou al seu
famós conte “L’escarabat d’or”.
L’any 2000, mentre els uns discutien sobre si començava o
s’acabaven segle i mil·lenni, naixia Verbàlia, el país dels
verbívors. Deu anys més tard Verbàlia es convertia en un
conjunt de jocs reunits verbals basats en la combinació de
síl·labes i lletres. Ara l’Enigmàrius fa un pas més enllà i
permet endinsar-se en el món dels dobles sentits. A banda de
posar a prova el teu enginy amb un munt d’enigmes verbals
de diversos tipus, aquest joc et dóna les eines per resoldre’n
i aprendre a elaborar-ne.
És un joc apte per a verbívors iniciats i també per a gent
que mai no ha aconseguit acabar uns mots encreuats.

Un joc de Màrius Serra i Oriol Comas per jugar-hi de 1 a 6 jugadors
L’objectiu del joc és completar un cartó amb cinc paraules. Les lletres
s’aconsegueixen plantejant i resolent reptes lingüístics com els populars enigmàrius.
No n’hi haurà prou de fer-ho millor que els altres perquè les lletres guanyades
s’hauran de pagar amb admiració i la capacitat d’admirar de vegades és escassa.

material
12 comodins.

216 targetes amb
reptes verbals i lletres
a guanyar, vocals per
un costat i consonants
per l’altre.

6 paravents.

1 dau de repte.
256 lletres. *

72 admiracions.
REGLES DE JOC

Solucionàrius.
20 cartons amb cinc
paraules de cinc lletres
per un costat i de sis
per l’altre.

REGLES DE JOC

Regles.

Cal tenir a la vora un diccionari i un cronòmetre, fixos o mòbils.
Molts jugadors voldran tenir paper i llapis.
* Com en molts jocs sobre la llengua, a “Enigmàrius, El joc” els accents no es tenen en compte. Això sí, les paraules dels cartons
estan ben accentuades. Que s’hagin gastat totes les fitxes d’una lletra no impedeix continuar jugant. Si cal cap lletra concreta
per completar un cartó de l’Enigmàrius es pot agafar de qualsevol altre joc lingüístic, com el “Verbàlia Jocs”, o es poden fer
servir monedes, paperets o altres objectes que la representin.
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PREPARACIÓ
Es remenen els cartons amb les paraules i se’n donen dos a cada jugador. Es
decideix si es vol fer una partida curta o llarga. Hi ha quatre modes. El més llarg
es juga a completar les cinc paraules pel costat del cartó que són de sis lletres.
El més curt es juga a completar tres paraules pel costat del cartó que conté
paraules de cinc lletres.
Per alguns reptes pot anar bé controlar el temps de resposta. Si així s’acorda, un
dels jugadors farà anar el cronòmetre. Caldrà decidir el temps que es donarà per
a cada tipus de repte, perquè per alguns un minut pot ser poc i per altres massa.
Cada jugador escull un dels dos cartons i es desfà de l’altre. També agafa un
paravent, dos comodins i 12 admiracions. Ho posa tot darrere el paravent. Al
mig de la taula es posa la pila de les targetes amb els reptes verbals, les lletres
escampades cara amunt i el dau de repte. Els materials que no es fan servir es
tornen a la capsa. Es tria a l’atzar qui té la primera mà.
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Seqüència d’un torn de joc
1 Qui té la mà demana Vocal o Consonant.
2 Tira el dau de repte.
3 Pren a l’atzar qualsevol targeta de la pila que no sigui la primera i llegeix el
repte que li ha tocat de la cara V o C segons hagi demanat vocal o consonant.

4 Llança el repte que ha sortit al dau. Si és “Tria un repte”, escull el repte que més
li plagui.

5 Tots els jugadors (inclòs el que ha llançat el repte, llevat del “Fes un
enigmàrius”, vegeu més endavant) poden respondre al repte. Per fer-ho han
de posar una admiració al mig de la taula. Poden passar cinc coses:
5A. Només un jugador (que no és el que ha llançat el repte) accepta
el repte. Posa una admiració al mig de la taula i respon. Si l’encerta agafa
les lletres corresponents a la solució del repte plantejat a la targeta i
les posa darrere el seu paravent. El jugador que té la mà es queda les
admiracions que hi ha al mig de la taula.
5B. N’hi ha més d’un que posen una admiració al mig de la taula,
i cap d’ells és el jugador que ha llançat el repte. Aquest jugador
demana si algú vol pagar més. Cada jugador pot posar com a màxim
dues admiracions més. Si al final hi ha més d’un jugador amb el nombre
d’admiracions posades més alt, aquests jugadors escriuen la resposta en
un paper i la mostren alhora. Els que encerten es queden les lletres que
diu la targeta. El jugador que ha llançat el repte es queda les admiracions
que hi ha al mig de la taula. Si un jugador no continua posant
admiracions per igualar les que posen els altres perd les que ha posat.
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5C. N’hi ha més d’un que posen una admiració al mig de la taula,
entre els quals el jugador que ha llançat el repte. Aquest jugador
demana si algú vol pagar més. Cada jugador pot posar com a màxim
dues admiracions més. Si al final hi ha més d’un jugador amb el
nombre d’admiracions posades més alt aquests jugadors escriuen
la resposta en un paper i la mostren alhora. Els que encerten es
queden les lletres que diu la targeta. Si un jugador no continua posant
admiracions per igualar les que posen els altres perd les que ha posat.
Les admiracions es queden al mig de la taula per a la jugada següent.
5D. Només el jugador que llança el repte posa una admiració al mig
de la taula. Si encerta el repte es queda les lletres que diu la targeta.
L’admiració es queda al mig de la taula per a la jugada següent.
5E. Cap jugador no posa una admiració al mig de la taula, perquè no
sap la resposta, perquè no li queden admiracions o pel que sigui. En
aquest cas s’acaba el torn i el jugador que té la mà el passa al jugador
de la seva esquerra.
Si un jugador es queda sense admiracions no podrà respondre els reptes que
llancin els altres jugadors. Cal anar amb compte!

6 A més, en qualsevol moment del seu torn, el jugador que té la mà si vol pot
canviar quatre o més lletres per una de les que hi ha al mig de la taula, amb
una condició: les lletres que torna han de formar una paraula. Si torna una
paraula de quatre o cinc lletres pot agafar una lletra, si torna una paraula de
sis o més lletres pot agafar-ne dues. No hi ha límit en el nombre de paraules
que un jugador pot canviar per lletres en el seu torn de joc.

7 Passa la mà al jugador de l’esquerra.
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Reptes verbals
Hi ha cinc menes de reptes verbals diferents, tots ells plantejats a les targetes de
Vocals i de Consonants.

Resol l’enigmàrius
Llegeix-lo en veu alta. No llegeixis les lletres que dóna, aquesta pista
només és per a tu.
Exemple. En Marc té la mà i demana consonant. Al dau de repte li surt Resol
l’enigmàrius. Agafa una targeta i llegeix en veu alta l’enigmàrius del costat C:
“Discutir sobre el gra i la palla (7 lletres)” sense donar la pista que hi ha a la targeta.
Cap jugador no posa cap admiració. En Marc sí que en posa una al mig de la taula i
gràcies a la pista suplementària de les quatre consonants de la targeta diu la solució:
DEBATRE. Agafa les consonants D, B, T i R i les posa darrere el paravent, tapant lletres
de les paraules del seu cartó si pot. Passa el torn al jugador de la seva esquerra.
L’admiració es queda al mig de la taula per a la jugada següent.

Troba un anagrama
Llegeix en veu alta el topònim del qual cal trobar un anagrama.
Atenció! Un anagrama correcte podria no coincidir amb els que hi ha al
Solucionàrius, perquè de vegades se’n poden trobar diversos. En aquest
cas, caldrà comprovar al diccionari que sigui un mot vàlid. Valen totes
les paraules de la llengua, incloses les formes verbals i les flexions de
nombre i gènere. Els jugadors decidiran si s’accepten variants dialectals.
Exemple. En Marc té la mà i demana vocal. Al dau de repte li surt Troba un anagrama.
Agafa una targeta i llegeix a la cara V el topònim del qual cal treure’n un anagrama:
“MENORCA”. Només la Mercè posa una admiració al mig de la taula i diu de seguida
“MOCAREN”. Agafa les vocals O, A i E i les posa darrere el paravent, tapant si pot lletres
de les paraules del seu cartó. En Marc es queda l’admiració.
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Defineix el mot amagat

Fes un enigmàrius

Llegeix el mot amagat de la targeta i les tres possibles definicions.

T’ha tocat fer treballar la imaginació! Has de crear un enigmàrius que
amagui la paraula que diu la targeta. Per fer-ho has d’utilitzar tres de
les diverses pistes que porta associades. És a dir, que el teu enigmàrius
ha de contenir tres d’aquestes paraules o expressions. Quan el tinguis,
planteja’l en veu alta i digue’n el nombre de lletres. Si no l’encerten,
posa una admiració al mig de la taula. Ara bé, els altres jugadors poden
impugnar el teu enigmàrius per dos motius: a) perquè no has fet servir
tres pistes completes i b) perquè no has mantingut la concordança.
Si es demostra qualsevol d’aquestes dues coses, no cobres cap
admiració (que tornen si s’escau als jugadors que les havien posat). Les
impugnacions per concordança prosperen quan el gènere, el nombre o
el temps verbal del plantejament i la resposta són diferents (singular per
plural, infinitiu per passat). La impugnació només prospera si és evident
que falta un element o que falla la concordança. Si el dubte persisteix
guanya el primer que digui “tens raó tu” tres vegades seguides.

Exemple. En Marc té la mà i demana vocal. Al dau de repte li surt Defineix el mot
amagat. Agafa una targeta i llegeix en veu alta el mot amagat de la cara V: “FLESCA,
A. Inflamació de la pell, B. Eina de vidrier, C. Canya de pescar”. El Ramon, la Rosó i la
Mercè posen una admiració al mig de la taula. En Marc demana si algú en vol posar
més. Ningú més en posa cap més. En Ramon i la Rosó escriuen A i la Mercè escriu C. Com
que la solució és la segona definició, ningú guanya les lletres E i A. En Marc guanya tres
admiracions.

Digues una paraula
Llegeix la condició de la paraula a trobar. Valen totes les paraules de la
llengua, incloses les formes verbals i les flexions de nombre i gènere.
Els jugadors decidiran si s’accepten variants dialectals. Les paraules
han de complir exactament la condició, per exemple, si es demana un
adjectiu de 8 lletres amb una E, TEMERARI no és bona, perquè no té
una E sinó dues. Cada jugador guanya les vocals o consonants de la
paraula que ha dit.
Exemple. En Marc té la mà i demana vocal. Al dau de repte li surt Digues una paraula.
Agafa una targeta i llegeix en veu alta el repte de la cara V: “Paraula de set lletres sense
A ni C”. Ell mateix, en Ramon, la Rosó i la Mercè posen una admiració al mig de la taula.
En Marc demana si algú vol posar més admiracions. Ell mateix, en Ramon i la Rosó
posen una segona admiració i la Mercè no (que li fa perdre igualment la primera que
ha posat). En Marc escriu TARGETA, en Ramon escriu LLIBRE i la Rosó escriu REMENEN.
En Marc ha escrit una paraula que conté “A” i en Ramon ha escrit una paraula de sis
lletres, de manera que cap dels dos no guanya cap vocal. La Rosó guanya tres E. Les set
admiracions es queden al mig de la taula per a la jugada següent.
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És recomanable que els jugadors consensuïn que actuaran amb
bones intencions, especialment pel que fa a la rigidesa en la creació
d’enigmàrius. Potser a les primeres partides, alguns jugadors trobaran
que és bo que es plantegin mitjançant frases que comencin per “Pot ser...”.
Exemple. En Marc té la mà i demana vocal. Al dau de repte li surt Fes un enigmàrius.
Treu una targeta i, en la cara V, troba que ha de fer un enigmàrius amb la paraula
BRAÇOS. Les pistes són: “de mar, de mariner, ben oberts pels amics, de gitano a la
pastisseria, plegats fan dropo, caiguts, tatuats, musculats”. Després de rumiar-s’ho, diu:
“Poden ser de mar, de mariner o de gitano, de 6 lletres”. Ningú no paga admiracions
perquè no saben la resposta. En Marc posa una admiració al mig de la taula per a la
jugada següent.
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Final de la partida i puntuació
La partida acaba al final del torn en què un jugador declara que ha completat
les paraules del seu cartó (cinc en mode llarg o tres en mode curt). Si vol, pot
utilitzar un o dos comodins per acabar el cartó. Llavors s’atorguen els punts:
5 punts per al jugador (o jugadors) que ha acabat el cartó.
8 punts per cada paraula completada.
1 punt per cada lletra de les paraules no completades.
1 punt per cada tres lletres deslligades.
1 punt per cada tres admiracions.
-5 punts per haver utilitzat un comodí.
-15 punts per haver utilitzat els dos comodins.
El jugador que té més punts guanya. Si hi ha empat, guanya el jugador que hagi
acabat més paraules del seu cartó. Si encara hi ha empat, guanya el jugador que
tingui més admiracions.
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Regles per al joc en solitari

CRÈDITS

No es fan servir els comodins, les admiracions i el paravent. El jugador decideix
quant de temps es dóna per acabar el cartó. Pot resoldre tots els reptes menys els
“Fes un enigmàrius”. Si li surt aquest repte al dau de repte, el tornarà a tirar. Les
targetes que contenen els enigmes que no ha resolt les apila separades de les que
sí que ha respost. Al final de la partida afegirà 30 segons per cada repte no resolt.

Enigmàrius
Primera edició, Setembre 2013.
© 2013 Màrius Serra i Oriol Comas. Reservats tots els drets
Il·lustracions: David Parcerisa
Direcció d’art i disseny: Jordi Roca

En cada nova partida intentarà millorar el seu rècord de temps.

Els autors volem agrair a totes les persones que han provat el joc les bones idees que ens han
donat. I volem esmentar especialment la tasca d’Anna Ferrer, els ulls verbívors de la qual han
escodrinyat tots els reptes.
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Seqüència d’un torn de joc
1 Qui té la mà demana Vocal o
Consonant.

2 Tira el dau de repte.
3 Pren a l’atzar qualsevol targeta de la
pila que no sigui la primera i llegeix
el repte que li ha tocat de la cara V
o C segons hagi demanat vocal o
consonant.

4 Llança el repte que ha sortit al dau.
Si és “Tria un repte” escull el repte
que més li plagui.

5 Tots els jugadors poden respondre al
repte. Per fer-ho han de posar una
admiració al mig de la taula.

6 En qualsevol moment del seu torn,

el jugador que té la mà si vol pot
canviar quatre o més lletres per una
de les que hi ha al mig de la taula.

7 Passa la mà al jugador de l’esquerra.

RESULTATS DEL DAU DE REPTE
Resol l’enigmàrius

Llegeix-lo en veu alta.

Troba un anagrama

Llegeix en veu alta el topònim
del qual cal trobar un
anagrama.

Defineix el mot amagat

Llegeix el mot amagat de la
targeta i les tres possibles
definicions.

Digues una paraula

Llegeix la condició de la
paraula a trobar.

Fes un enigmàrius

T’ha tocat fer treballar la
imaginació! Has de crear
un enigma que amagui la
paraula que diu la targeta. Per
fer-ho has d’utilitzar tres de
les diverses pistes que porta
associades.

TRIA UN REPTE

Escull el repte que més
et plagui

