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L’expansió
Bisbe
Galzeran
Sacosta

L’expansió consta exclusivament d’una figura que representa el
Bisbe Galzeran.

Ambientació històrica
Galzeran Sacosta va ser bisbe de Vic entre 1328 i 1345. En aquells
anys, els ciutadans de Manresa, degut a una forta sequera,
havien iniciat la construcció d’una sèquia per portar l’aigua del riu Llobregat fins la ciutat. Quan les obres
van passar per les terres del bisbat de Vic, Galzeran les va fer aturar. Els manresans es van queixar al rei
Pere III perquè aquest els havia promès que la sèquia seria una realitat i que acabaria amb la fam a
Manresa. Galzeran es va enfadar i va excomulgar els manresans i manresanes. Llavors es va produir el
Misteri de la Llum. Una llum, sortida de Montserrat va arribar a l'església del Carme. El bisbe temorós
d’aquell miracle i interpretant que no estava actuant correctament, va cedir a les pretensions del rei i de la
ciutat de Manresa i va deixar passar la sèquia pels seus terrenys.

Funcionament de l’expansió Bisbe Galzeran
•

El Bisbe Galzeran té la facultat d’aturar les obres de construcció d’una ciutat. Mentre el Bisbe és en una
ciutat, aquesta no es pot fer créixer.

•

Al començament de la partida, es posa la figura del Bisbe sobre la ciutat que apareix a la fitxa d’inici. A
partir d’aquest moment no es pot continuar construint en aquesta ciutat fins que no se’n retiri la figura
del Bisbe.

•

Quan un jugador tanca una ciutat ha de moure la figura del Bisbe: treure-la de la ciutat on està i
col·locar-la en una altra ciutat en construcció, estigui o no ocupada per un homenet. Si no hi ha cap
ciutat en construcció guarda la figura en el seu poder i la torna a fer entrar en joc posant-la sobre la
primera peça de ciutat que aparegui, amb independència que s’utilitzi per crear una nova ciutat o per
continuar l’existent –la ciutat d’on s’havia retirat el bisbe-. En els dos casos, el jugador que col·loca la
peça, pot col·locar un homenet en qualsevol part de la peça seguint les normes generals de col·locació,
encara que en aquesta peça hi hagi el bisbe.

•

Moure el Bisbe és una jugada obligatòria i addicional i no va en detriment de l’acció de col·locar un
homenet sobre la fitxa posada en joc.

L’expansió Bisbe Galzeran i l’expansió Misteriosa Llum
•

Si només es juga amb l’expansió Bisbe Galzeran, el bisbe s’utilitza fins el final de la partida. Al fer el
recompte final, la ciutat on hi ha el Bisbe, no dóna cap punt.

•

Si es juga amb les dues expansions, el Bisbe s’elimina del joc si s’aconsegueix alinear les peces de
l’església del Carme i de Montserrat, és a dir, si es produeix el miracle de la Llum. Fent la simbologia
amb els fets històrics, el miracle fa veure a Galzeran que actuava incorrectament i per això se’n torna al
seu palau episcopal a resar. En cas contrari, el Bisbe continua utilitzant-se fins al final de la partida.
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