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L’expansió 
 
L’expansió consta d’una nova peça de territori que representa un camp 
que incorpora la mort, representada per un esquelet. Es tracta d’una peça 
singular, ja que no incorpora cap altre element: ni camí, ni ciutat, ni 
monestir. La fitxa s’incorporarà al joc barrejada amb les llosetes de 
territori. 
 
 

Ambientació històrica 
 
L’any 1339, els manresans i manresanes van iniciar la construcció d’una sèquia per portar l’aigua del riu 
Llobregat fins la ciutat i d’aquesta manera, garantir-se’n l’abastament permanent. L’oposició del bisbe 
Galceran Sacosta no va ser l’única dificultat que els manresans varen haver d’afrontar. Els fets del Misteri 
de la Llum succeïts al 1345 varen modificar l’actitud del bisbe i va permetre salvar la seva oposició al 
projecte. Però la cruel epidèmia de pesta negra de l'any 1348 va paralitzar-ne altra vegada la construcció 
durant deu anys. No va ser fins l’any 1383 que l’obra es va donar per acabada amb l’arribada de l’aigua a la 
ciutat. 
 
L’expansió recrea l’arribada de la Pesta negra, i la seva aparició durant la partida, elimina alguns dels homes 
que participen en la construcció de ciutats, monestirs, camins o camps. 
 
 

Preparació de l’expansió La Pesta Negra 
 

 Si es juga conjuntament amb l’expansió Misteriosa Llum, se separen les peces de territori en tres 
piles més o menys iguals. En la primera pila es barreja la peça del Monestir de Montserrat 
(expansió Misteriosa Llum), en la segona la peça corresponent a l’expansió La Pesta Negra i en la 
tercera pila es col·loca la peça de l’església del Carme de Manresa (expansió Misteriosa Llum). 

 Si no es juga amb l’expansió Misteriosa Llum, la peça de l’expansió es col·loca aleatòriament entre 
les peces de territori. 

 

Funcionament de l’expansió La Pesta Negra 
 

 El jugador que treu la peça de l’expansió la col·loca en el tauler de joc, a tocar d’un dels camps 
existents. Un cop posada en el tauler, el jugador/a, si vol i pot, pot posar a sobre un dels seus 
homenets. 

 Un cop jugada, tots els jugadors eliminen del tauler de joc un dels seus homenets. Ho fan seguint el 
mateix ordre en que es juga i el primer que ho fa és el jugador que ha tret i col·locat la peça de 
l’expansió. 

 Els homenets retirats del tauler han mort a causa d’aquesta malaltia. Per aquest motiu ja no es 
podran tornar a utilitzar novament. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pesta_negra
https://ca.wikipedia.org/wiki/1348

