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INTRODUCCIÓ 

Qualsevol cosa pot esdevenir un joc.1 Aquesta simple idea va permetre iniciar el projecte que 

es recull en aquest treball. El joc de taula pot semblar un format poc adequat per desenvolupar 

qualsevol tasca de recerca eficient ja que en aparença manca del rigor necessari que suposa un 

treball basat en una disciplina científica. Un dels objectius principals que intenten mostrar tan 

el projecte com el treball és que el joc de taula pot esdevenir una eina eficaç d’aproximació a 

gairebé qualsevol disciplina, donant al públic al que va destinat un mitjà apropiat per a 

canalitzar el seu interès de manera més lúdica. Això no ha de conduir a la percepció errònia 

que el joc és menys complex que altres formats més tradicionals, ni destinat necessàriament a 

un públic infantil. El joc de taula pot resultar quelcom enganyosament simple a primera vista.2 

L’amenitat de l’acte de jugar amaga una complexa relació de mecàniques que permeten el 

desenvolupament correcte d’una partida. Aquest treball exposarà el procés de creació d’un joc 

així com els mecanismes teòrics que es segueixen en el seu desenvolupament. Un altre aspecte 

que és necessari aclarir des de bon començament és que, tot i l’objectiu del projecte, aquest 

treball no ha prescindit en cap moment de la tasca d’investigació i ha intentat partir d’unes 

bases teòriques fermes i objectives basades en l’estudi detallat d’una bibliografia adequada. 

La Crònica de Ramon Muntaner constitueix el tema sobre el que s’ha elaborat aquest 

projecte. De la totalitat de l’obra només s’ha seleccionat un conjunt específic de capítols 

relacionats amb la Companyia Catalana, on es narren els fets que van conduir a la sagnant 

Venjança Catalana. Si bé la intenció de construir un joc era clara des del primer moment, és 

necessari dir que l’elecció del tema va resultar més complexa. Es va partir del supòsit que la 

majoria de jocs plantegen un conflicte que els jugadors han de resoldre a partir de la 

col·laboració mútua o la competició. A partir d’aquesta idea era necessari trobar una temàtica 

                                                           
1 BRATHWAITE (2008, p. 9) 
2 SCHELL (2008, p. 49) 
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on es pogués desenvolupar aquesta situació de manera adequada i que es cenyís a les 

possibles limitacions que imposava la naturalesa d’aquest treball. Ràpidament va resultar clar 

que un conflicte militar oferia l’escenari adient per canalitzar aquesta necessitat i que el 

testimoni de les Quatre Grans Cròniques podia resultar una de les matèries més adequades. 

Un primer intent es va centrar en desenvolupar un joc basat en la crònica de Jaume I i la seva 

campanya d’expansió territorial amb la conquesta de València. Més endavant es va preferir 

centrar el tema del projecte en la crònica de Ramon Muntaner a partir del suggeriment de 

Sadurní Martí com a tutor del treball. L’elecció d’aquesta obra es va mostrar positiva ja que 

oferia capítols on l’estratègia militar posseïa una gran importància i que podien ser traduïts de 

manera satisfactòria en forma de joc de taula. Tot i que es va escollir inicialment la campanya 

d’alliberament de Messina durant el setge imposat per Robert I de Nàpols, la figura de Roger 

de Flor va conduir al que seria finalment el tema del treball. Es va considerar que els fets en els 

que va participar la Companyia Catalana oferien una major complexitat i profunditat en les 

relacions que s’establien entre els jugadors. 

El procés de selecció del tema del treball va partir d’una idea inicial de caràcter general 

que va permetre posteriorment perfilar els continguts fins a trobar una matèria adequada. Era 

necessari tenir clara la premissa iniciar sobre la que es construiria el joc abans de poder iniciar 

el procés creatiu per tal de no perdre temps i esforços en aproximacions innecessàries.3 Una 

idea clara permet identificar els objectius que es cerquen en el disseny i això a la vegada 

facilita definir el projecte. Conèixer el problema que s’intenta resoldre es troba en les bases del 

procés creatiu.4 Aquests són els fonaments necessaris sobre els que es construeix el projecte, 

però cal tenir en compte que crear un joc és un procés que requereix una redacció cautelosa i 

un disseny meditat, i que a vegades no és possible establir unes fites determinades al llarg 

                                                           
3 COSTIKYAN, DAVIDSON (2011, p. 19); BAUR (2008, p. 18); PROCTOR (2011, p. 9) 
4 SCHELL (2008, p. 36, 60) 
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d’aquest camí.5 La creació d’un joc és a la vegada un joc de combinació de possibilitats en la 

que s’analitzen les diferents permutacions que ofereix un disseny i s’estableixen noves 

connexions.6 Això fa que unes idees hagin de ser abandonades com a innecessàries a favor 

d’altres més adequades i millors per tal d’apropar-se a l’objectiu fixat. Al llarg d’aquest treball 

es posaran de manifest les possibilitats que es van tenir en compte durant el desenvolupament 

del projecte i que van conduir a la seva forma final. 

L’objectiu general d’aquest treball consisteix en exposar detalladament el procés que 

ha permès adaptar en forma de joc de taula els capítols de la Crònica que comencen amb les 

deliberacions de Roger de Flor de crear la Companyia Catalana (CXCIX) fins a l’arribada de 

l’infant Ferran de Mallorca (CCXXX). Aquesta selecció respon a la unitat temàtica dels fets que 

es narren i la seva importància dintre el conjunt de l’obra.7 Tot i l’interès que posseeix la 

Crònica com a testimoni verídic de l’expansió de la corona catalanoaragonesa pel mediterrani 

i, més concretament, la figura de la Companyia Catalana com a unitat paramilitar, és necessari 

advertir que una de les característiques fonamentals de la tècnica expositiva de Muntaner es 

basa en l’ús abundant de la hipèrbole i l’exageració,8 i això l’allunya de l’objectivitat que 

s’espera actualment de la tasca d’historiador.9 La Crònica és un testimoni parcial que 

augmenta la presència dels fets més favorables pels seus protagonistes mentre amaga els 

censurables.10 Aquest treball intenta aprofitar el valor historiogràfic de la narració però a la 

vegada procura no caure en la parcialitat que es pot derivar de prendre la Crònica com a única 

obra de referència. És per això que en l’elaboració d’aquest projecte s’ha utilitzat bibliografia 

complementària per aprofundir en els fets que van transcórrer durant la campanya contra els 

otomans i puntualitzar la visió heroica que ofereix Muntaner sobre els almogàvers i el seu 

                                                           
5 SELINKER (2011, p. 15) 
6 SCHELL (2008, p. XXVIII); SELINKER (2011, p. 12-14); BAUR (2010, p. 20) 
7 RUBIÓ i LLUCH (1927, p. 50) 
8 RAHOLA (1922, p. 32); SOBRÉ (1978, p. 88) 
9 RUBIÓ i LLUCH (1927, p. 56) 
10 RAHOLA (1922, p. 44); SOBRÉ (1978, p. 95); RUBIÓ i LLUCH (1927, p. 56) 
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capità, Roger de Flor. És necessari advertir que ni el treball ni el projecte al que acompanya 

busquen en cap cas analitzar l’obra o la vida de Ramon Muntaner, sinó que la Crònica ha servit 

com a font d’inspiració per elaborar un joc i aquest és el centre del treball. 

El treball compta amb tres annexos diferents amb la finalitat de reforçar l’explicació. El primer 

d’aquests annexos consisteix en el recull dels fragments més significatius dels capítols escollits 

de la Crònica segons l’edició realitzada a càrrec de Jordi Llavina i que han servit com la font 

d’inspiració més directa pel projecte. El segon annex és potser el més important ja que recull 

les normes que regeixen el joc en forma de manual i serà especialment útil com a referència en 

els dos últims apartats del treball. El tercer annex ofereix una aproximació més pràctica de les 

normes que es desenvolupen tant en el manual com en el treball i es reprodueixen els primers 

torns d’una partida per tal que sigui possible veure les principals mecàniques del joc en acció.  
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HISTÒRIA 

Adaptació de la narració de Muntaner 

Si reduíssim un joc en les parts més simples que el componen trobaríem només dos elements11 

tan estretament vinculats que són gairebé indissociables i posseeixen un valor equivalent, tant 

és així que resulta difícil poder parlar d’un sense al·ludir necessàriament a l’altre. Per una part 

trobem les mecàniques que representen l’esquelet més bàsic sobre el que es construeix tot el 

disseny i permet el funcionament correcte de la partida. Fins i tot els jocs més abstractes no 

estan compostos únicament per mecàniques. El tema és allò que vesteix els ossos del projecte 

i descriu sobre quins aspectes tracta. Si bé un joc sense mecàniques seria només un conte, cal 

tenir present que, per altra bada, un joc sense tema només seria un problema matemàtic.12 La 

correcta combinació d’aquests elements permet que s’influeixin de manera recíproca i dona al 

dissenyador la possibilitat d’expressar el seu missatge de la manera més clara possible.13 Un 

joc pot resultar interessant a través d’un encaix equilibrat entre el tema i les mecàniques. 

La història diu als jugadors què poden esperar del joc.14 És la ficció que dona context al 

joc. Malgrat que la història pot servir com a sinònim de tema, aquest és un concepte de gran 

profunditat que ens permet parlar sobre més aspectes del disseny. Sempre que utilitzem 

aquest terme estem fent referència de manera ambivalent tan al tema com a les mecàniques. 

La història refereix doncs al conjunt d’esdeveniments que se succeeixen durant la partida.15  

La naturalesa no lineal dels jocs en comparació amb altres formes d’entreteniment 

permet que les decisions dels jugadors puguin conduir a resultats diferents.16  El factor que 

determina aquestes possibilitats és el nombre de mecàniques que depenen de l’atzar. És 

                                                           
11 BAUR (2010, p. 18) 
12 BAUR (2010, p. 19) 
13 BAUR (2010, p. 22) 
14 Idem 
15 SCHELL (2008, p. 41) 
16 PROCTOR (2011, p. 28) 
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possible trobar jocs d’estratègia pura on no hi ha elements a l’atzar. Els jugadors disposen en 

tot moment de tota la informació de la partida i poden veure la situació estratègica davant 

seu.17 No hi ha elements externs que puguin alterar el desenvolupament del joc. És per això 

que la victòria d’un jugador depèn únicament de la seva habilitat a l’hora de prendre les 

decisions correctes. La majoria de jocs barregen elements basats en l’atzar en proporcions 

diferents i, així mateix, els jugadors busquen una experiència que combini l’estratègia amb 

l’atzar,18 on es recompensi aquell que prengui les decisions correctes oferint al jugador menys 

afortunat certes possibilitats de victòria.19 Afegir elements atzarosos és un recurs que 

impedeix als jugadors dominar un joc totalment, ja que, a diferència de jocs d’estratègia pura 

on es poden crear patrons que permeten resoldre la partida,20 els jugadors han de preveure 

una major quantitat de resultats possibles, i augmenta les situacions que experimenten.21 

La història ens permet crear un marc teòric de referència que ens ajuda a parlar sobre 

com es desenvolupa l’acció al llarg d’una partida.22 Si tenim en compte que el tema que vesteix 

el joc actua com una narració que es descabdella a mesura que es juga, podem trobar tres 

moments clau que constitueixen el plantejament, el nus i el desenllaç. Aquesta divisió no és 

real, cap joc ha sigut dissenyat amb aquesta estructura en ment. Hem de puntualitzar doncs 

que només es tracta d’una eina d’anàlisi que ens permet avaluar el progrés d’un disseny. Tan 

mateix, cadascuna d’aquestes parts té una funció diferent en la dinàmica del joc i per tant és 

necessari analitzar-les separadament.23 Aquests moments són importants perquè marquen el 

ritme de la partida, tot i que la transició entre un i l’altre pot arribar a ser tan subtil que no en 

percebem els canvis, els anticipem de manera inconscient i creen expectatives.24 

                                                           
17 COSTIKYAN, DAVIDSON (2011, p. 25) 
18 COSTIKYAN, DAVIDSON (2011, p. 24) 
19 BRATHWAITE (2008, p. 70); COSTIKYAN, DAVIDSON (2011, p. 26) 
20 BRATHWAITE (2008, p. 70) 
21 Idem 
22 BAUR (2010, p. 12) 
23 BAUR (2010, p. 13) 
24 Idem 
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Fent referència a la similitud que es troba entre la història d’un joc i una narració, i 

arribats en aquest punt, és necessari esmentar l’ambigüitat que suposa utilitzar el terme 

història a l’hora de parlar d’un projecte inspirat per una obra literària amb una clara voluntat 

historiogràfica com és en aquest cas la crònica de Ramon Muntaner. En aquest joc, tant el 

tema en un sentit estricte com en el desenvolupament de la partida depenen de l’ordre 

cronològic en que es narren els esdeveniments en la Crònica. Per tal d’afavorir l’explicació, 

serà imprescindible resumir els capítols seleccionats que constitueixen la matèria del treball. 

Ens remuntem doncs a la fi de la Guerra de Sicília (1296-1302) amb la signatura de la 

Pau de Caltabellotta i el reconeixement final de Frederic II com a rei de l’illa. Acabada la 

guerra, les tropes almogàvers esdevenen un perill per a la pacificació de l’illa degut a la seva 

naturalesa mercenària ja que depenien dels sous que rebien a més del que es pogués saquejar 

en territori enemic, i la inactivitat podia fer-los degenerar al bandidatge.25 La presència del 

propi Roger de Flor posava en risc la conciliació aconseguida amb el Papa ja que els càrrecs de 

robatori durant els fets de la caiguda de Sant Joan d’Acre continuaven vigents.26 És en aquest 

moment que Roger de Flor es planteja crear una nova companyia mercenària i oferir els seus 

serveis a l’emperador de Bizanci, Andrònic II Paleòleg, el qual patia l’assetjament de les tropes 

otomanes.27 Roger de Flor inicia trameses diplomàtiques amb l’Imperi Bizantí oferint com a 

condicions el càrrec de megaduc, la mà de la neboda d’Andrònic II i un sou per les seves tropes 

pagat a la bestreta. La urgència per aturar les escomeses turques fa acceptar ràpidament 

l’ambaixada28 i és així com set mil homes acompanyats per les seves famílies surten del port de 

Messina amb un estol de trenta-sis veles.29 Les tropes arriben a Constantinoble el setembre de 

1303 i l’emperador bizantí esdevé el seu nou senyor. Després d’atorgar la dignitat del 

megaducat a Roger de Flor es celebren les seves noces amb Maria de Bulgària. Els festejos són 

                                                           
25 TASIS (1964, p. 12); ENCICLOPÈDIA CATALANA (2013, p. 172) 
26 ENCICLOPÈDIA CATALANA (2013, p. 172) 
27 TASIS (1964, p. 11) 
28 TASIS (1964, p. 12) 
29 IORGA (1961, p. 23) 
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interromputs per uns aldarulls provocats per un grup de genovesos liderats per Russo de 

Finar.30 Tot i que Roger de Flor aconsegueix apaivagar els seus homes que havien respost a la 

provocació i els allunya del tresor imperial de la ciutat de Pera, es produeix una gran mortaldat 

entre els genovesos. Ferrando d'Ahones és nomenat almirall en cap de flota bizantina. Roger 

de Flor assegura d’aquesta manera la seva posició com a parent de la família imperial a més 

del control de la flota marítima bizantina. L’emperador apressa a Roger de Flor a traslladar-se 

al front de batalla i pocs dies després es produeix la seva primera acció militar. 

Aquest és el context en el que s’inscriuen els esdeveniments que es desenvolupen 

durant la partida i a partir dels quals podem considerar que s’inicia pròpiament el 

plantejament del joc. El plantejament constitueix el primer moment del joc i serveix per 

preparar l’escenari de la partida mentre es delimita el conflicte entre els jugadors.31 Aquest 

primer moment comprèn el període des de que la Companyia Catalana abandona la capital 

bizantina fins que s’inicia el primer combat i ocupa els primers torns de la partida. Els jugadors 

tenen l’oportunitat d’entrar en contacte gradualment amb les mecàniques que ofereix el joc 

de manera que puguin comprendre com funcionen les normes abans que els límits del 

conflicte quedin ben definits i entenguin quin és l’objectiu que perseguiran al llarg de la 

partida. Aquest objectiu rep el nom de ‘condició de victòria’ i és durant aquest moment que 

deixa de ser únicament una mecànica expressada en el manual per passar a representar 

l’estratègia específica de cada jugador.32 

La batalla del riu Cízic esdevé l’inici de la campanya militar de la Companyia Catalana 

amb un seguit de triomfs esclafadors contra les tropes otomanes. Durant aquesta primera 

batalla es produeix l’extermini sistemàtic de tots els mascles majors de dos anys i la captura de 

                                                           
30 TASIS (1964, p. 15); IORGA (1961, p. 24) 
31 BAUR (2010, p. 13) 
32 BAUR (2010, p. 14) 



10 
 

les dones per sotmetre-les a l’esclavatge.33 Aquesta atroç operació d’extermini serveix a la 

Companyia Catalana per indicar a l’enemic que els termes de la guerra han canviat amb la seva 

arribada. La victòria desplau tant als bizantins com als genovesos que veuen com el pes polític 

de Roger de Flor incrementa en detriment del de Miquel Paleòleg. Degut a la proximitat de 

l’hivern, Roger de Flor decideix acampar i hivernar al Cap de l’Artaqui. La campanya següent es 

caracteritza per les victòries successives en les batalles de Germe, Aulax, Tira i Ània, amb 

l’alliberament de la ciutat de Filadèlfia,34 que obliguen a les tropes otomanes a retrocedir cap a 

l’interior de la península d’Anatòlia. Amb l’arribada dels reforços de Bernat de Rocafort, Roger 

de Flor decideix continuar l’ofensiva, endinsant-se fins a la Porta del Ferro,35 on es va esdevenir 

la gran Batalla de Kibistra contra la coalició d’exèrcits reunits pels emirats turcs. La victòria va 

ser fulminant i suposava la destrucció de les forces otomanes i l’establiment de l’hegemonia 

militar de la Companyia Catalana a la península. Posteriorment Roger de Flor rep la petició 

urgent de l’emperador per retornar a Constantinoble i lluitar contra les forces búlgares que 

amenaçaven les fronteres del nord de l’Imperi,36 les quals desisteixen finalment del seu intent 

d’invasió.37 Després de l’arribada de Berenguer d’Entença, Roger de Flor li entrega les insígnies 

del seu càrrec per ser nomenat Cèsar de l’Imperi.38 Aquest representa el moment més àlgid de 

la Companyia Catalana però és interromput per l’assassinat de Roger de Flor.39  

Aquesta llarga successió d’episodis que aquí es resumeixen de manera extremadament 

breu constitueix tant el nus de la narració del joc com el moment intermedi de la partida. Els 

jugadors centren aquests torns en competir entre ells per tal de poder establir un avantatge 

sobre el seu oponent que els permeti acostar-se a la victòria.40 Els fets que comprenen la 

                                                           
33 IORGA (1961, p. 25) 
34 IORGA (1961, p. 27-28) 
35 TASIS (1964, p. 19) 
36 Idem 
37 TASIS (1964, p. 20) 
38 TASIS (1964, p. 21-23); IORGA (1961, p. 32-33) 
39 ENCICLOPÈDIA CATALANA (2013, p. 174); TASIS (1964, p. 25-26); IORGA (1961, p. 31-33) 
40 BAUR (2010, p. 13) 
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primera campanya militar contra els otomans fins a l’assassinat de Roger de Flor mereix una 

menció especial, no només per representar el gruix més important de la temàtica del projecte, 

sinó perquè són els fragments de la Crònica que han estat adaptats amb més llibertat. Una 

tasca com la de convertir en joc uns esdeveniments històrics concrets a partir de la narració 

que en fa Ramon Muntaner en la crònica suposa necessàriament una representació particular 

del passat.41 El joc esdevé doncs una conceptualització única de la història que pot arribar a 

resultar pertorbadora per aquells estudiosos que han treballat laboriosament per a construir 

un coneixement detallat sobre aquell període,42  tot i que la simplificació de certs processos 

històrics és un sacrifici necessari per tal de poder adaptar-los en un format tan particular com 

és el del joc,43 mentre el dissenyador assegura que funcioni com a tal.  

Aquest projecte ha prescindit de tres moments històrics concrets. El primer i més 

destacat constitueix el conjunt de batalles que la Companyia Catalana va realitzar contra els 

otomans ja que el desenvolupament de cadascun d’aquests combats resulta massa similar en 

comparació, i és a partir d’aquesta similitud que han sigut generalitzades fins a permetre que 

els jugadors puguin iniciar una batalla en qualsevol moment de la partida en qualsevol part del 

taulell no únicament en els llocs on la Crònica diu que van esdevenir. La traïció bizantina en la 

ciutat de Magnèsia no està representada com a tal en el joc sinó que entre les possibles 

interaccions dels jugadors es pot arribar a produir una situació semblant. Finalment, la invasió 

búlgara sobre l’Imperi Bizantí no consta en cap moment en la història del joc ja que no aporta 

cap moment de transcendència que pugui ser adaptat com a mecànica i ha sigut prescindida 

totalment per tal de mantenir l’estratègia del joc lliure de mecàniques innecessàries. 

L’assassinat de Roger de Flor inicia un intent d’extermini de la Companyia Catalana 

arreu de l’Imperi reduint significativament el nombre d’homes i obligant-los a lluitar en una 

                                                           
41 PROCTOR (2011, p. 18) 
42 PROCTOR (2011, p. 28) 
43 PROCTOR (2011, p. 63) 
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situació desesperada per poder sobreviure.44 Els catalans es llancen a partir de llavors a una 

guerra de devastació coneguda com la Venjança Catalana. Però aquesta sagnant resposta no 

s’inicia sense complir abans amb les lleis de l’honor, desafinat noblement a l’emperador, però 

els missatgers són cruelment assassinats. Malgrat que Berenguer d’Entença és capturat pels 

genovesos, la Companyia Catalana pren la decisió d’enfonsar els seus vaixells per tal d’evitar la 

temptació de fugir o rendir-se mentre continuaven els atacs a Gal·lípoli,45 ara una ciutat 

fortificada i ocupada únicament per almogàvers. Frederic II de Sicília envia el seu nebot Ferran 

de Mallorca amb la intenció de prendre el control de la companyia fet que provocà una divisió 

irreconciliable entre els cabdills.46 Els fets que s’esdevenen posteriorment a l’arribada de 

l’infant Ferra no presenten gran importància pel projecte i, tot i ser definitius pel futur de la 

Companyia Catalana, seran prescindits per tal de poder oferir una conclusió. 

La transició al tercer moment de la partida s’esdevé quan queda clar que un dels 

jugadors ha obtingut un avantatge clar i, a menys que pateixi un revés, acabarà guanyant.47 Els 

encerts i les errades d’un jugador durant el moment intermedi de la partida haurien de ser 

factors determinants a l’hora de decidir qui és el guanyador. D’altra banda, un element clau 

per tal que el final sigui emocionalment satisfactori és que la victòria no sigui inevitable. Si és 

inevitable, el moment final no és més que un exercici mecànic innecessari. Així doncs, abans 

que acabi la partida hauria de ser possible prendre la victòria, tot i que molt difícil.48 Un dels 

conceptes clau en aquest moment és la tensió emocional que mantenen els jugadors i que ha 

augmentat progressivament al llarg de la partida. És necessari que hi hagi un enfrontament 

definitiu que ofereixi una resolució als conflictes de la partida i intentaran per última vegada 

desbancar al líder o bé mantenir el seu avantatge fins que puguin guanyar.49 Aquest projecte 

                                                           
44 TASIS (1964, p. 26); ENCICLOPÈDIA CATALANA (2013, p. 174) 
45 TASIS (1964, p. 27); ENCICLOPÈDIA CATALANA (2013, p. 174) 
46 IORGA (1961, p. 37-38) 
47 BAUR (2010, p. 15) 
48 BAUR (2010, p. 16) 
49 PROCTOR (2011, p. 71) 
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intenta presentar una aplicació particular de la teoria anterior. La tensió emocional porta a un 

dels jugadors a intentar desbancar al seu oponent forçant un canvi dràstic en la situació de la 

partida per impedir la seva victòria. Però en lloc de culminar la partida, aquest intent inaugura 

una nova fase en la qual es repeteix de nou la lluita per la victòria. 
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ESTÈTICA 

Evolució i fixació 

La creació del joc no és l’objectiu final que persegueix el dissenyador.50 Aquesta afirmació pot 

resultar sorprenent i contradictòria tenint en compte que el procés de disseny consisteix en 

prendre centenars de decisions amb la finalitat conscient d’obtenir un resultat concret. Però el 

joc no és sinó un artefacte amb el qual la gent juga. Un joc és inútil i manca de sentit si no hi ha 

ningú que hi jugui. És per això que podem afirmar que el valor de qualsevol joc es troba quan 

la gent hi juga. L’experiència que els jugadors obtenen durant l’acte de jugar és el vertader 

objectiu que cerca el dissenyador. El joc és el mitjà a partir del qual es produeix l’experiència, i 

només quan hi interactuen els jugadors dintre el context d’unes normes determinades.51 

Tenint en compte aquest fet, el dissenyador ha d’intentar esbrinar els elements que componen 

l’experiència que vol crear i incorporar-les en el seu projecte.52 Un dels reptes més importants 

en el procés de disseny d’un joc consisteix en comprendre l’experiència que es vol transmetre i 

a la vegada els elements que la generen. La dificultat fonamental es troba en el fet que 

l’experiència d’un individu és necessàriament diferent a la de qualsevol altre, fins i tot la del 

propi creador, ja que ningú més la pot experimentar de la mateixa manera. Podríem arribar  a 

dir que el procés de creació d’un joc és la recerca de quelcom inaprehensible.53 

L’estètica és l’element encarregat de transmetre aquest complex conjunt de relacions 

que s’esdevenen entre el joc i els jugadors, i estableix la relació més directa amb l’experiència 

del jugador.54 Per tal de complir aquesta funció, l’estètica es mostra fonamentalment a partir 

de mitjans visuals i és per això que depèn estretament de la tecnologia escollida pel 

dissenyador com a suport pel joc. A més a més, és necessari destacar que l’estètica manté un 

                                                           
50 SCHELL (2008, p. 10) 
51 BAUR (2010, p. 2-4) 
52 SCHELL (2008, p. 20) 
53 SCHELL (2008, p. 11) 
54 SCHELL (2008, p. 42) 
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vincle estret amb altres elements del disseny com és la història, a partir de la qual es pot 

potenciar el seu impacte en l’experiència del jugador, o fins i tot les mecàniques, ja que han de 

permetre que els jugadors formin part del món que construeix aquesta estètica.55 

Si la importància del joc parteix de l’experiència que obtenen els jugadors quan hi 

interactuen, el disseny ha de centrar-se necessàriament en el fet de jugar. És per això que els 

jugadors tenen un paper preeminent en aquest procés. La naturalesa no lineal dels jocs 

permet oferir opcions i crear objectius a partir dels quals els jugadors puguin sentir-se motivats 

a participar. Això es pot aconseguir només si el jugador té l’oportunitat de prendre decisions 

que tinguin un pes real en el desenvolupament de la partida i, perquè això pugui passar, ha de 

ser possible percebre’n els resultats.56 Pel que respecta als objectius, qualsevol joc ha de 

posseir una condició final ben definida a la qual els jugadors aspirin a arribar.57 Al capdavall, 

totes les decisions que prenguin els jugadors aniran destinades a aconseguir aquest objectiu i 

conseqüentment guanyar la partida. El dissenyador ha de tenir en compte per sobre de tot la 

capacitat dels jugadors de prendre decisions i la seva importància, sense donar masses opcions 

ni possibilitats massa obertes a la vegada, sinó corre el risc de perdre el seu interès. 

Una tasca imprescindible en el disseny d’un joc basat en fets històrics consisteix en 

identificar i descriure els protagonistes principals que participen en aquests esdeveniments i 

actuen com a motor de la història.58 Aquests protagonistes tant poden ser individus o, com en 

aquest cas, grups o faccions. Una de les premisses bàsiques de les que parteix aquest projecte 

és que cada jugador necessita prendre el control d’un d’aquests protagonistes per tal que les 

seves decisions puguin tenir un pes determinant en el progrés de la partida. El criteri que ha 

permès identificar els grups més destacats en la narració de la Crònica ha canviat amb el pas 

del temps i ha fet variar el nombre de jugadors necessaris per a jugar. Durant una de les 

                                                           
55 SCHELL (2008, p. 42) 
56 BRATHWAITE (2008, p. 2) 
57 BAUR (2010, p. 5) 
58 PROCTOR (2011, p. 20) 
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primeres iteracions del projecte es van identificar quatre protagonistes diferents tenint en 

compte la seva importància i participació en els esdeveniments històrics. La presència i el 

protagonisme dels almogàvers i l’autoritat imperial bizantina era innegable, així com la funció 

d’antagonistes que posseïen el otomans. La quarta facció corresponia doncs als genovesos. És 

necessari mencionar que la importància que s’atribuïa als genovesos es va reduir 

progressivament fins a fer desaparèixer completament el quart jugador, ja que es va tenir en 

compte que la seva participació en la Crònica era escassa en comparació amb els altres tres 

grups i es limitava fonamentalment a dos episodis puntuals, com era l’intent de saqueig de la 

ciutat de Pera i la captura de Berenguer d’Entença. Si bé és cert que els genovesos posseïen un 

gran pes en el poder polític de l’Imperi fins a l’arribada de la Companyia Catalana, aquest 

aspecte no es va poder traslladar de manera adequada en el disseny. 

La desaparició dels genovesos con a facció i la disminució del nombre de jugadors de 

quatre a tres va suposar un problema puntual en el desenvolupament del projecte que es va 

resoldre de la manera següent. Deixava de ser necessari reunir quatre jugadors per poder 

jugar i això va fer decantar el disseny cap a una aproximació més pràctica pel que respecta al 

nombre de jugadors. Es va preferir reunir la mínima quantitat de jugadors possible sense 

arribar a fer que el joc fos en solitari. Encara que el pes de la història i del disseny podia 

recaure amb facilitat únicament sobre la Companyia Catalana degut a la perspectiva que 

n’ofereix Ramon Muntaner, es va preferir oferir una visió més pragmàtica i compartir el focus 

d’atenció amb l’imperi Bizantí . Això suposava prescindir fins i tot dels otomans. Aquesta 

situació era insostenible, ja que els otomans havien d’actuar necessàriament com a enemics, 

amenaçant el progrés dels jugadors durant la partida i augmentant la pressió per a poder 

guanyar. És per això que es va optar per una solució creativa que unís ambdues necessitats, 

fent que cada jugador controlés les forces otomanes durant el torn del seu oponent. Aquest 

sistema, conegut durant el procés de desenvolupament com a ‘dos jugadors i mig’, es va 

mantenir inalterat fins a les últimes iteracions del projecte, quan es fer va evident que 
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resultava contradictori obligar a un dels dos jugadors a prendre decisions que en última 

instancia afectarien negativament al progrés de la partida. És per això que es  va preferir que 

les possibles accions otomanes responguessin únicament a mecàniques determinades per 

l’atzar, com s’exposarà més endavant en l’apartat corresponent.  

Pel que respecta a l’estètica concreta d’aquest projecte, s’ha partit de l’objectiu 

d’oferir als jugadors la informació necessària de manera més simple i clara possible. Una 

característica que defineix els components d’aquest joc és que utilitzen únicament símbols. 

Aquests símbols permeten distingir les cartes i determinar el tipus que posseeixen. Degut a 

que el símbol és un mitjà que només permet transmetre idees molt concretes i limitades en el 

seu significat, el jugador no pot dependre únicament de l’aspecte dels components per 

aprendre de manera intuïtiva totes les normes que regeixen el joc. Tot i que podria ser 

considerat un defecte, aquesta limitació suposa que el pes de l’aprenentatge recau gairebé 

exclusivament sobre el manual i obliga al jugador a dependre’n mentre necessiti aprendre les 

regles. És necessari puntualitzar que altres jocs en altres gèneres diferents no donen una 

importància tan gran al manual com a recurs per a l’aprenentatge del joc i ho compensen fent 

que els seus components continguin fragments de les normes, expressades a partir de text o 

un conjunt més complex de símbols. Els símbols que permeten distingir els components del joc 

són una addició bastant tardana en el procés de disseny i corresponen a les últimes iteracions 

del projecte. És així doncs que l’aspecte del joc només es va poder decidir a partir del moment 

en que les mecàniques fossin suficientment fermes, és a dir, que poguessin arribar fins a la 

iteració definitiva del projecte sense canvis significatius. Aquest joc utilitza nou símbols amb 

els que es representen els diferents tipus de cartes amb les que interactuen els jugadors 

durant la partida. Cada un d’aquests símbols representa un únic concepte entre les 

mecàniques del joc i per tant és necessari que siguin prou clars com perquè els jugadors 

puguin interpretar la seva funció de manera gairebé immediata.  
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Il·lustració 1. Començant de dreta a esquerra, en la fila superior es mostra l’aspecte final de 
les cartes de blat, les cartes d’or i les cartes d’autoritat. En la fila inferior el de les cartes de 

pidolaire, les cartes de ciutadà, les cartes de cavalleria i les cartes d’infanteria. 

 

Il·lustració 2. A l’esquerra es mostra el revers de la majoria de cartes que els jugadors utilitzen 
en la partida, a la dreta el revers de les cartes que componen la baralla otomana. 

 

Il·lustració 3. A l’esquerra es mostra l’aspecte final de les cartes d’estiu que apareixen en la 
baralla d’estacions, a la dreta el de les cartes d’hivern. 
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TECNOLOGIA 

Variacions en el suport 

Qualsevol interacció entre les mecàniques que constitueixen el joc i els jugadors és impossible 

sense la presència d’un suport que ho permeti. Perquè qualsevol joc es pugui esdevenir com a 

tal és imprescindible un mitjà a través del qual es pugui vehicular aquesta necessitat, ja sigui a 

partir de materials tan simples com el paper o tan complexos com sistemes de programació 

informàtics.59 La tecnologia constitueix aquest mitjà. El suport escollit limitarà les possibilitats 

del dissenyador ja que en permetran unes mentre en limita unes altres. 

El suport escollit per aquest projecte no ha variat des de la seva concepció, excepte en 

unes poques iteracions ja superades. Cal destacar que l’ús exclusiu de cartes en un joc 

d’aquestes característiques, és a dir, un joc centrat en l’estratègia i el control territorial, és poc 

habitual ja que es prefereix utilitzar taulells de cartró sobre els que poder mostrar gran part de 

la informació de la partida o bé miniatures de diversos materials que permetin al jugador 

conèixer la seva ubicació amb facilitat, si bé és possible la combinació de qualsevol d’aquests 

tres suports en diverses proporcions depenent de les necessitats del joc i del gènere. Aquest 

projecte opta perquè el pes de la tecnologia recaigui sobre l’ús de cartes i marcadors de 

plàstic. El criteri principal per escollir les cartes com a suport i no un altre és la comoditat que 

ofereix en el transport i l’emmagatzematge així com la facilitat en la preparació dels 

components necessaris per a la partida. Els materials mencionats anteriorment necessiten 

condicions específiques per a ser desats ja que en general requereixen més espai o 

compartiments que altres jocs amb suports més simples. A més a més, aquests materials 

requereixen una major superfície per a ser preparats fent que només es puguin jugar en espais 

especialment indicats. Les cartes que componen aquest projecte poden ser desades en una 

caixa de proporcions reduïdes o, si fos necessari, en múltiples caixes de mida estàndard. 

                                                           
59 SCHELL (2008, p. 42) 
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Un aspecte no menys important pel que respecta l’elecció del suport és la presentació 

de la informació al jugador. En aquest cas és necessari dir que el projecte utilitza cartes amb 

una quantitat mínima d’informació impresa, transmesa a partir de símbols com s’ha apuntat 

en l’apartat anterior, ja que les normes es troben fonamentalment en el manual de joc. És 

imprescindible que els jugadors aprenguin quines són les normes que regulen la partida abans 

de poder jugar ja que les cartes no permeten descobrir el funcionament del joc per si soles.  

El disseny de jocs és un procés necessàriament iteratiu.60 Qualsevol idea necessita ser 

refinada a través de l’experiència i proves successives fins a poder assegurar que els 

mecanismes funcionen i que el joc ofereix una combinació òptima entre els seus elements. 

Aquest projecte ha sofert una gran quantitat de canvis des de la seva concepció original. Cal 

recordar que en un inici aquest joc volia prendre com a tema la conquesta de València per part 

de Jaume I mentre que ara desenvolupa algun dels capítols de la cònica de Ramon Muntaner 

vinculats a la Companyia Catalana. Els materials i els suports que utilitza aquest projecte han 

canviat necessàriament amb el pas d’un tema a un altre, però fins i tot després d’haver escollit 

la temàtica final, aquest projecte ha patit canvis en la seva tecnologia. 

Seria innecessari descriure el suport que posseïa el projecte durant les seves iteracions 

inicials ja que aquestes han quedat superades amb escreix. Per tal de descriure la tecnologia 

del joc partirem doncs de la informació que es presentava en la secció anterior, on es 

descrivien els canvis que van patir el nombre de jugadors. Iteracions inicials del projecte 

partien del supòsit que en el joc hi participaven quatre jugadors a la vegada. En aquest 

moment del procés de disseny s’intentava mantenir cert paral·lelisme entre les mecàniques i 

els objectius de cada jugador, independentment de la seva participació en els fets que 

envoltaven a la Companyia Catalana. Fins i tot durant les iteracions inicials del projecte ja es 

tenia com a objectiu fer que els jugadors competissin pel control dels recursos, fet que s’ha 

                                                           
60 SCHELL (2008, p. 79); BRATHWAITE (2008, p. 19) 
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mantingut fins al final. Si bé aquest és un element que correspondria pròpiament a l’apartat 

dedicat a les mecàniques, és impossible evitar que afecti al suport del joc. És així com durant 

aquests primers moments els jugadors havien de formar una taulell amb cert nombre de piles 

de cartes que representava de manera més o menys 

abstracta part de la península de l’Anatòlia. En un primer 

moment eren set piles però ràpidament van passar a deu per 

tal d’oferir més possibilitats de moviment en un taulell més 

gran. Entre aquestes piles cada jugador tenia una pila pròpia 

anomenada ‘capital’ que representava el punt des d’on 

començaven la partida i el lloc fins on havien de traslladar els 

recursos per poder guanyar. Cada una d’aquestes piles 

contenia certa quantitat de cartes bàsiques que tots els 

jugadors havien d’adquirir i transportar fins a la seva capital. 

El jugador otomà tenia una particularitat, en comptes 

d’adquirir cartes la seva funció consistia en buidar les piles 

del taulell, impedint que els altres jugadors obtinguessin els recursos necessaris per a poder 

guanyar. Els jugadors podien influir en l’estratègia que desenvolupava un dels seus oponents 

prenent les cartes de recurs que aquest desitjava adquirir o emplenant les piles que el jugador 

otomà intentava buidar. Aquesta era la font del conflicte.  

Durant les iteracions posteriors es va intentar abandonar aquesta aproximació tan 

abstracta afegint cada cop més referències literals a la Crònica. Un d’aquests elements va 

consistir en incloure algunes de les ciutats més destacades en la narració, fent que l’objectiu 

dels jugadors passés de controlar els recursos a controlar espais concrets del taulell. 

Juntament amb aquest interès creixent pel control del taulell, es van incloure marcadors que 

representaven la presència otomana en el territori, que els jugadors havien de retirar a mesura 

que feien retrocedir el jugador otomà. En aquest punt ja no ens trobem amb un joc on cada 

Il·lustració 4. 

Il·lustració 5.  
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jugador depèn de les mateixes mecàniques. Amb la desaparició dels genovesos com a grup, el 

joc abandonava la simetria entre els jugadors. És a partir de llavors que cada jugador passa a 

tenir uns objectius propis per a guanyar la partida. Resulta positiu apuntar com aquests 

elements que es van afegir de manera provisional i que van tenir tan poca repercussió en el 

disseny durant aquestes iteracions han sigut recuperades posteriorment amb prou encert com 

per ser conservades fins al resultat final, tot i que amb modificacions necessàries. 

La propera iteració del projecte introduïa canvis molt significatius en el disseny. 

Després d’intentar afegir elements més literals es va produir el procés contrari, i es va preferir 

reduir i sintetitzar el joc generant noves mecàniques. El taulell ja no representava cap espai 

geogràfic concret, sinó que es centrava únicament en l’itinerari que va seguir la Companyia 

Catalana. A més a més, les piles de cartes que el componien van perdre la seva funció original i 

es van desplaçar fins al costat de la zona de joc, permetent l’accés als jugadors en qualsevol 

moment de la partida. Les ciutats que es van introduir anteriorment prenen llavors una 

importància fonamental com a objectiu de la victòria del jugador bizantí. Cada una d’aquestes 

ciutats tenia un valor associat anomenat ‘prosperitat’ que determinava el nombre mínim de 

cartes bàsiques que el jugador bizantí havia d’adquirir primer i posar després en joc per poblar 

el taulell. És en aquest moment en que l’objectiu de jugador bizantí pren una forma definitiva i 

es centra en acumular el màxim de poder possible, representat en aquest joc pel control dels 

recursos. Per la seva part, el jugador català continua tenint com a objectiu principal vèncer 

l’exèrcit otomà en combat, però ara s’afegeix una dificultat addicional en els ciutadans que 

ocupen la majoria de les ciutats del taulell. Els ciutadans representaven doncs un concepte 

introduït anteriorment com era la presència otomana que s’estenia per l’imperi i que els 

jugadors havien d’eliminar a mesura que feien retrocedir els destacaments enemics. Aquesta 

mecànica feia referència a la campanya d’extermini que es va produir després de la batalla del 

riu Cízic però en aquest cas adaptada perquè pogués esdevenir durant qualsevol moment de la 

partida. Combatre passava a tenir un valor addicional pel jugador català ja que amb cada 
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victòria obtenia cartes d’autoritat amb les que es representava el poder de Roger de Flor no 

només en la Companyia Catalana sinó també en la cort imperial. A partir de llavors, el jugador 

català obté la possibilitat de manipular el jugador bizantí donant cartes que li són perjudicials i 

que el poden conduir a perdre la partida. Un element molt important que apareix durant 

aquesta iteració és la ‘fila d’iniciativa’ amb la que es determinava el comportament dels 

otomans com a grup. Cal recordar que després des de la concepció inicial del projecte es 

redueix el nombre de jugadors, primer de quatre a tres, i finalment de tres a dos. La fila 

d’iniciativa permetia doncs emplenar el buit que havia deixat el jugador que representava la 

facció otomana el qual passava a estar controlada per elements a l’atzar. Aquesta mecànica es 

centrava fonamentalment en revelar quatre cartes d’una baralla separada de la resta formada 

per una combinació de les mateixes cartes bàsiques de les que disposaven els altres jugadors. 

Depenent doncs de les cartes que es mostraven, els otomans actuarien d’una manera 

determinada durant el torn, podent atacar, desplaçar-se o estendre’s pel taulell en un intent 

de dificultar els objectius del jugador català i el jugador bizantí. 

 

Il·lustració 6. Exemple de la disposició de les cartes al començament de la partida. Al voltant 
del taulell es troben les piles de cartes a les que tenen accés els jugadors. A la part esquerra, 
les piles de cartes d’infanteria i cavalleria del jugador català. A la part superior, d’esquerra a 

dreta, les piles de cartes de mercenari, autoritat, or i pidolaires. A la part dreta, de dalt a baix, 
les piles de cartes de ciutadà, blat, infanteria i cavalleria del jugador bizantí. A la part inferior, 
la baralla otomana i la fila d’iniciativa. En el centre del taulell es troben les cartes de ciutat on 

es posen els marcadors que representen els destacaments de cada jugador. 
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MECÀNIQUES 

Estructura i funcionament del joc 

Tal i com s’apuntava al començament d’aquest treball, les mecàniques constitueixen l’esquelet 

del joc i representen els procediments i les normes el joc.61 Les mecàniques permeten 

descriure l’objectiu del joc i com es comporten els jugadors per tal d’aconseguir-lo així com 

què passa quan ho intenten. Les mecàniques són un element crucial pel funcionament de 

qualsevol joc però no apareixen separades d’altres elements del disseny. El dissenyador 

necessita escollir una tecnologia que pugui suportar les mecàniques, una estètica amb la que 

les pugui comunicar clarament als jugadors i una història li donin sentit.62 La combinació 

equilibrada d’aquests elements resulta indispensable per a completar qualsevol disseny. 

Un cop la resta d’elements del disseny han sigut exposats en les seccions anteriors, 

resulta necessari dedicar un últim apartat a les mecàniques per completar i arrodonir el 

projecte que acompanya aquest treball en la seva iteració final. La forma definitiva d’aquest 

joc recull molts elements i idees que ja han sigut introduïts anteriorment, i és que la creativitat 

no passa mai en el buit ja que tothom construeix sobre allò que ha vingut abans,63 si bé el 

dissenyador ha de fer quelcom més que prendre unes normes ja existents sense aplicar-hi cap 

variació.64 L’última fase del disseny consisteix en millorar i continuar treballant sobre allò que 

s’ha creat, eliminant els punts febles a través del resultat que ofereixen les probes.65 

Un concepte fonamental que pot resultar familiar és el de carta o tipus ‘bàsic’. 

Aquestes cartes representen els recursos dels que disposen els jugadors i del que depèn el 

progrés de la partida, ja que és a partir d’aquestes cartes que els jugadors poden desenvolupar 

la seva estratègia i la lluita pel seu control és la principal font de conflicte al llarg de la partida. 
                                                           
61 SCHELL (2008, p. 41) 
62 Idem 
63 BAUR (2010, p. 18) 
64 BAUR (2008, p. 2) 
65 BAUR (2010, p. 22) 
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Entre les cartes bàsiques se’n distingeixen set tipus diferents, cadascun amb símbol propi, a 

partir del qual els jugadors poden distingir-les, tal i com es mostrava en l’apartat dedicat a 

l’estètica. Tenint en compte que cada una d’aquestes cartes posseeix una funció única en la 

partida, se’n revisaran les característiques sense que l’ordre representi la seva importància.  

Les cartes d’or permeten representar de manera genèrica la moneda emprada en 

l’Imperi Bizantí amb la que es realitzaven els pagaments a la Companyia Catalana així com el 

resultat dels saquejos dels almogàvers després de cada victòria. Les cartes de blat són un 

concepte que parteix del que podríem anomenar la prehistòria del joc, ja que apareix durant 

l’intent de crear un joc a partir de l’alliberament de Messina, abans d’escollir definitivament el 

tema del treball, quan Roger de Flor arriba amb deu galeres plenes de blat per abastir la ciutat 

que es trobava sota setge. El blat passa a identificar-se, més tard, amb qualsevol forma 

d’aliment necessari per al manteniment no només de les tropes sinó també de la població en 

general. Les cartes d’autoritat prenen com a símbol la corona de llorer amb el que 

generalment es representa la figura del Cèsar, càrrec que va obtenir Roger de Flor després de 

renunciar al megaducat a favor de Berenguer d’Entença, si bé no forma part dels símbols que 

el representen en la narració de la Crònica. Els quatre tipus de cartes restants, ciutadans, 

pidolaires, infanteria i cavalleria, no tenen una relació simbòlica tan elaborada com les 

anteriors i es limiten a representar persones en situacions diferents. En aquests casos, els 

jugadors no només depenen dels símbols sinó també del color per a poder distingir les cartes 

amb claredat. L’ús del mateix color permet als jugadors deduir que les cartes d’infanteria i les 

de cavalleria tenen una funció similar, tant és així, que el manual utilitza el terme ‘unitat’ per a 

referir-se indistintament a tots dos tipus. 

Un cop presentats els diferents tipus de cartes i els símbols que els representen és 

possible procedir a explicar com es prepara la partida. Aquest és un pas imprescindible ja que, 

com s’ha introduït amb anterioritat, el suport escollit per aquest projecte ofereix unes 
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possibilitats determinades en el disseny però limita les condicions en la que es desenvolupa la 

partida. Les característiques de les cartes com a suport principal del projecte queden 

vinculades a les mecàniques del joc de manera que els jugadors construeixen una baralla inicial 

amb certa quantitat i diversitat de cartes bàsiques que utilitzaran com a recursos al llarg de la 

partida. La baralla de cada jugador posseeix una importància central en la seva estratègia ja 

que conté les cartes que ha pogut adquirir i determina les opcions de les que disposa a mesura 

que les roba. Els jugadors estan limitats a l’hora de jugar no només per les circumstàncies que 

s’esdevenen durant el torn sinó també per les cartes que acumulen en la mà. 

Una vegada que els jugadors han construït la baralla amb la que comencen la partida, 

és necessari separar en piles la resta de cartes de les que es compon el joc segons el seu tipus i 

el símbol que les representa. Cada jugador disposa d’una quantitat limitada de piles i a més a 

més comparteixen piles que contenen cartes que els jugadors normalment no adquireixen 

durant la partida sinó que obtenen gràcies a certes condicions del joc. La quantitat de piles a 

les que tenen accés els jugadors estableix una correspondència temàtica amb la Crònica que 

suposa que el jugador bizantí disposa de una major varietat de recursos que el jugador català. 

S’estableix una oposició entre el poder polític d’un imperi contra el d’un grup de guerrers 

mercenaris com és la Companyia Catalana que arriba a terres noves i estranyes. Ambdós 

jugadors tenen dues piles amb els mateixos tipus de carta, infanteria i cavalleria. Aquesta 

distinció es veu justificada repetides vegades al llarg de la narració, especialment quan Ramon 

Muntaner enumera els participants en els diversos combats, en els quals la Companyia 

Catalana s’enfronta amb una quantitat gairebé hiperbòlica d’enemics però aconsegueix 

igualment una victòria esclafadora. 

Els jugadors separen catorze cartes de ciutadà otomà de la resta de cartes sobrants 

amb les que representaran la presència otomana sobre el taulell. A diferència de la resta de 
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cartes que es separen en piles distintes, les cartes otomanes es distingeixen perquè totes són 

vermelles i es barregen formant una sola baralla, si bé la quantitat depèn del seu tipus. 

Una de les característiques distintives d’aquest projecte és que, tot i jugar sobre un 

taulell, la zona de joc també està composta amb cartes en comptes d’una sola peça de cartró 

com passa en jocs de gèneres similars. Els jugadors formen el taulell a partir de setze cartes 

d’una mida superior a la resta i que representen la península de l’Anatòlia, escenari on es 

desenvolupen els esdeveniments més determinants per a la Companyia Catalana. Sobre el 

taulell es reparteixen vuit cartes de ciutat en posicions que es determinen en el manual. El joc 

permet que els jugadors es desplacin per més ciutats de les que es mencionen en la Crònica, la 

qual cosa permet un major nombre de possibilitats en les que es pot desenvolupar la partida. 

La majoria de ciutats es troben sota control otomà en el moment de començar la partida. 

Aquesta situació es representa repartint les cartes de ciutadà otomà que els jugadors han 

separat amb anterioritat. A cada ciutat li correspon certa quantitat d’aquestes cartes, 

depenent de la seva distància respecte la capital bizantina. Com més lluny de Constantinoble, 

major és la presència enemiga i major serà la quantitat de cartes otomanes que ocupin la 

ciutat. Aquest és un dels elements a partir dels que es regula la dificultat del joc, ja que a 

mesura que avanci la partida els jugadors s’enfrontaran a un major nombre d’enemics i les 

ciutats contindran menys recursos. 

Un nou element introduït en la iteració final del projecte és la baralla d’estacions. 

Aquesta baralla representa, com el seu nom indica, el pas del temps durant a partida i imposa 

condicions addicionals externes a les decisions dels jugadors però que influeixen en les 

possibilitats de les que disposen accions que poden prendre al llarg del torn. L’addició 

d’aquesta mecànica respon als moments durant la Crònica en els que la Companyia Catalana 

es veu obligada a eixivernar per tal de no patir les inclemències del temps. La baralla 

d’estacions conté només set cartes, ordenades primer per les quatre cartes d’estiu i seguides 



28 
 

per les tres cartes d’hivern. Només les cartes d’hivern tenen un efecte negatiu sobre la partida, 

obligant als jugadors a preveure la seva posició i limitant la producció de certs recursos. 

Un cop preparades les cartes, els jugadors necessiten posar els marcadors de plàstic 

sobre el taulell. Cada jugador es distingeix pel color dels seus components. Per tal de facilitar la 

distinció entre els jugadors s’ha optat per l’ús de colors simples i primaris. El jugador català 

utilitza marcadors de color groc, el jugador bizantí utilitza marcadors de color blau de dues 

mides diferents, i els otomans estan representats per marcadors de color vermell. Els jugadors 

posen dos marcadors de plàstic del color corresponent sobre la carta de la ciutat de 

Constantinoble que representen els destacaments amb els que els jugadors es mouran pel 

taulell, així com el gruix de les seves tropes. La dominació otomana no només està 

representada com s’indicava abans per la quantitat de ciutadans que es troben en les cartes de 

ciutat, sinó que la seva influència està representada per quatre marcadors que es posen sobre 

certes cartes de territori que s’indiquen en el manual i que anirà disminuint a mesura que els 

jugadors obliguin a retrocedir a les forces otomanes, fins al punt de ser expulsades del taulell. 

La partida només comença una vegada els jugadors hagin preparat els components del 

joc. Els jugadors s’alternen a l’hora de jugar prenent torns. Cada un d’aquests torns està dividit 

en fins a quatre passos menors que es resolen sempre de manera consecutiva i que limiten les 

accions que poden realitzar els jugadors. 

El primer pas de cada torn és diferent a la resta ja que no es centra en les decisions de 

cap jugador sinó en els otomans com a grup. El comportament de les forces enemigues està 

determinat per l’atzar, a partir de les cartes que es mostren de la part superior de la baralla 

otomana i que són accessibles en una fila anomenada ‘iniciativa’. El jugador es veu obligat a 

realitzar certes accions segons la combinació dels tipus de les cartes que apareixen en aquesta 

fila, de manera que els destacaments otomans poden avançar la seva posició en el taulell, 

iniciar setges contra ciutats bizantines, augmentar la seva presència o iniciar combats contra 
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els destacaments dels altres jugadors. El jugador pren les cartes que ha utilitzat per a realitzar 

qualsevol d’aquestes accions i les posa en el fons de la baralla otomana, per tal que puguin ser 

utilitzades de nou en futurs torns. 

El nombre de passos que pot prendre un jugador depèn del bàndol al que pertanyi. 

D’aquesta manera, el jugador bizantí disposa d’un pas addicional en comparació amb el 

jugador català. El jugador bizantí centra el segon pas en gestionar els recursos dels que 

disposa. Aquest jugador té la responsabilitat d’alimentar els ciutadans bizantins que poblen les 

diferents ciutats o, si pel contrari permet que passin gana, el jugador rep una penalització que 

afecta directament les seves possibilitats de guanyar la partida. Pel jugador bizantí és 

fonamental trobar un equilibri entre els recursos dels que disposa i els que gasta, ja que una 

gestió equivocada no només pot afavorir el seu oponent sinó que pot impedir que guanyi la 

partida. Una de les accions que pot realitzar el jugador bizantí durant aquest pas consisteix en 

sacrificar un torn sencer per poder ‘conspirar’ contra la Companyia Catalana, reduint la 

influència del jugador contrari en la seva estratègia. Al jugador bizantí li correspon a més a més 

generar nous recursos depenent de les cartes que hi hagi en la ciutat on es trobi. És durant 

aquest moment del torn que els camps produeixen aliments i els ciutadans paguen impostos, 

donant al jugador cartes de blat i cartes d’or respectivament que podrà utilitzar més endavant. 

Cal destacar que, durant els dos passos anteriors, els jugadors es limitaven a 

reaccionar a les situacions que imposava la partida. És durant el tercer pas on els jugadors 

demostren la seva capacitat de realitzar diferents accions i influir en el joc de manera activa. 

Cada jugador té la possibilitat d’adquirir nous recursos de les piles de cartes bàsiques a les que 

tenen accés. Si bé aquest element ha sigut introduït anteriorment, ara cal destacar que el 

jugador català és capaç de prendre recursos no només de les seves dues piles sinó de les cartes 

que el jugador bizantí acumuli en les seves ciutats. Aquesta no només és una referència a 

l’estada de la Companyia Catalana en el cap de l’Artaqui i la destrucció dels albarans en una 
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gran foguera pública, sinó també un dels elements més decisius que contribueix a crear la 

tensió emocional entre els jugadors. Cal tenir en compte que un dels objectius del jugador 

bizantí és acumular recursos en les seves ciutats però el jugador català té la possibilitat de 

prendre aquestes cartes en detriment de l’estratègia i les possibilitats de guanyar del jugador 

bizantí. És durant aquest pas que els jugadors poden desplaçar-se pel taulell i iniciar combats 

contra els seus enemics. En aquest joc, el combat presenta tres possibilitats diferents, si bé la 

seva resolució és sempre la mateixa. Els jugadors poden decidir atacar el destacament d’un 

altre jugador, incloent els destacaments otomans, foragitar ciutadans que ocupin una ciutat o 

aixecar un setge. Els jugadors utilitzen llavors cartes d’infanteria o de cavalleria per a modificar 

el resultat del combat, que es decideix a partir del llançament de daus. La superioritat militar 

de la Companyia Catalana que permet esclafar reiterades vegades l’exèrcit otomà queda 

concretada en el fet que el jugador català necessita un resultat menor en comparació a la resta 

de jugadors per tal de poder triomfar en un combat. Durant aquest pas, el joc ofereix un seguit 

d’accions addicionals a cada jugador. El jugador bizantí pot, per exemple, utilitzar les cartes de 

recurs que ha adquirit per augmentar la prosperitat d’una ciutat. Cada carta de ciutat té un 

valor de prosperitat mínim que el jugador bizantí necessita igualar o superar per tal de poder 

guanyar la partida. El jugador català, per la seva part, pot entregar cartes d’autoritat que són 

perjudicials per l’altre jugador només si es troba en la ciutat de Constantinoble. Els jugadors 

poden a més a més augmentar el nombre de marcadors en el seu destacament pagant dues 

cartes d’infanteria o de cavalleria. 

Durant l’últim pas del torn els jugadors posen totes les cartes que tinguin en la mà en 

una pila de cartes usades i roben cinc noves cartes de la part superior de la seva baralla. 

Sempre que un jugador hagi de robar cartes i la seva baralla estigui buida, barrejar la pila de 

cartes usades i forma una nova baralla i continua robant. Finalment el jugador pren la carta de 

la part superior de la baralla d’estacions i la posa en la part inferior. Les estacions canvien si la 

carta que quedi en la part superior de la baralla és d’una estació diferent a l’anterior. 
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Pot resultar sorprenent que després de presentar les normes que regeixen el joc no hi hagi una 

referència explícita a un fet tan transcendental en la crònica de Ramon Muntaner com és la 

Venjança Catalana. Durant el procés de disseny del projecte es va prendre la decisió que no hi 

hagués una mecànica que marqués el pas entre l’abans i el després de l’assassinat de Roger de 

Flor, i obligués a canviar les condicions de la partida de manera forçosa. La Venjança Catalana 

permet distingir dues fases principals durant la partida que no es recullen en cap moment en 

les normes del joc sinó que es deixen a l’elecció dels jugadors. Durant la primera fase del joc 

els jugadors col·laboren per tal de derrotar l’amenaça otomana, tot i que els motius que pugui 

tenir el jugador bizantí es centren més aviat en acumular poder i recursos. Tenint en compte 

que en aquest joc només pot guanyar un jugador, la decisió del jugador bizantí de conspirar 

contra el jugador català, anul·lant part de la seva estratègia i impedint que pugui guanyar la 

partida, suposa l’esclat definitiu de les hostilitats entre els dos jugadors i inaugura la segona 

fase de la partida, durant la qual els jugadors deixen de banda els otomans com amenaça i es 

centren en perjudicar-se obertament entre ells, tal i com va passar durant la campanya de 

destrucció que va seguir a la Venjança Catalana i les lluites entre els almogàvers i les forces 

bizantines. És precisament el jugador bizantí qui ha de cometre un acte de traïció tan bon punt 

vegi que les seves possibilitats de guanyar la partida queden compromeses.  

Les diverses condicions de victòria representen un element fonamental, no només per 

establir el final de la partida i oferir als jugadors una motivació clara que dirigeixi les seves 

accions, sinó també al establir un lligam entre les mecàniques i el tema del joc. Aquest projecte 

ha tingut sempre la intenció d’oferir als jugadors un final obert, juntament amb la possibilitat 

de poder reescriure la història, si ho desitgen. És possible que els fets que s’esdevenen durant 

la partida no coincideixin amb els que es narren en la Crònica. És a través de les condicions de 

victòria que el joc permet presentar la possibilitat de què hauria passat si, per exemple, Roger 

de Flor hagués arribat a ser emperador després de prendre el control de la cort bizantina, o 

com hauria canviat la situació si l’Imperi Bizantí hagués pogut prosperar lliure dels otomans. 
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CONCLUSIÓ 

La realització d’aquest projecte ha permès demostrar que la premissa amb la que s’iniciava el 

treball, és a dir, que qualsevol cosa pot esdevenir un joc, és possible. Aquest ha sigut un 

projecte inspirador però a la vegada arriscat, ja que tenia l’objectiu d’allunyar-se del treball de 

recerca típic per oferir quelcom diferent com és un joc de taula. La història de la Companyia 

Catalana, tal i com la va narrar Ramon Muntaner en la seva crònica, no només és el tema del 

treball, sinó que també ha servit com a pretext i com a mitjà per a desenvolupar un seguit 

d’experiències que els jugadors tenen l’oportunitat de reproduir i que es transmeten a través 

del joc. Aquest projecte ha sigut dissenyat amb la intenció de permetre als jugadors reproduir 

els passos de la companyia de mercenaris almogàvers i les tenses relacions que van mantenir 

amb l’Imperi Bizantí, explorar les possibles motivacions que movien als dos grups, descobrir 

noves possibilitats i reescriure la història, sempre dintre del marc que estableix el manual.
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ANNEX 1 

Fragments extrets de L’expedició dels catalans a orient 

CXCIX (p. 17) 

los Cathalans e los Aragonesos; que veig, que nols porra res donar, e fer li han sofferir gran 

embarch: e ells son tals, com tot hom ses, que sens menjar e beure no pot hom viure: e axi no 

hauran res del senyor rey, e faran carxena per força, e a la fi destroyran tota la terra, e ells 

morran tots per partides. 

E axi mateix pensa de si, que nol feya bon aturar en Sicilia; que pus lo senyor rey hauia pau ab 

la sgleya, quel mestre del temple, ab lo mal quel rey Carles o lo duch li volien, quen 

demanarien al papa; e que lo senyor rey hauria a fer de dues coses la una, on hauria a obehir 

lo papa, quel li donas, on hauria a tornar en guerra: e axi que a ell ho valria mal, quel senyor 

rey nagues tant gran afronta. 

yo trametre dos cauallers ab una galea armada al emperador de Constantinoble, e fer li he a 

saber, que yo som aparellat danar a ell ab tanta companya de cauall e de peu, tots Cathalans e 

Aragonesos, com el vulla; e quens do acorriment e sou; que yo se, que ell ha gran mester 

aquest secors, quels Turchs li han toltes mes de XXX jornades de terra, e ell ab nules gents no 

faria tant 

ell hagues per muller la naboda del emperador de Lantzaura, e encara que fos magaduch del 

imperi, e encara que el emperador faes paga a tots aquells que ell menaria de IV mesos, a raho 

de IV unces lo mes per sou de cauall armat, e per hom de peu una unca lo mes 

yo aquestes coses, çom yo mateix fui al dictar e a ordonar los dits capítols 

fo en Constantinoblehon troba lo emperador Xor Andrinocho, e son fill major Xor Miqueli. E 

com lemperador hach oyda la missatgeria, fo molt alegre e pagat, e aculli be los missatgers; e 
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finalment lo feyt vench axi com frare Roger hauia dictat, que lemperador volch, que frare 

Roger hagues sa naboda per muller, filla del emperador de Lantzaura. 

E magaduch es tal offici, que volaytant dir, com princep senyor de tots los soldaus del emperi, 

e que haja a fer sobrel almirall, e que totes les illes sien sotsmeses de la Romania a ell, e encara 

los llochs de les marines. 

CC (p. 21) 

encontinent feu donar al magaduch X galees del darasanal e dos lenys, e feu les li adobar e 

aparellar. E lo magaduch hauien ja de sues VIII, e axi hach XVIII galees e dos lenys; e apres 

nolieja tres naus grans e moltes terides e daltres lenys 

E lo senyor rey acorrech a tot hom de ço que poch de moneda, e dona per persona axi a hom, 

com a dona, com a infant qui ab lo magaduch sen anas, qui fos Cathala o Aragones, un quintar 

de bescuyt e X peses de formatge, e entre IV un baco de carn salada, e alls e cebes. 

CCI (p. 22) 

en Berenguer Dentença no poch esser aparellat aquella saho, ne en Berenguer de Rochafort; 

quen Berenguer de Rocafort tenia dos castells en Calabria que no hauia volgut retre en les 

paus, entro fos pagat de ço que li era degut de son sou a ell e a sa companya, per que axi tost 

nos poch recullir; mas recullis en Ferran Ximenis Darenos e en Ferran Daunes e en Corberan 

Dalet e en Pere Daros e en Pere de Logran, e molts daltres cauallers e adalils e almugauers 

E hach hi be IV milia almugauers e be mil homens de peu qui eren menys dels galiots, e dels 

mariners qui eren del nauili: e tots aquests eren Cathalans e Aragonesos, e la major part 

menauen llurs mullers o llurs amigues e llurs infants 
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CCII (p. 23) 

E com foren a Constantinoble, lemperador lo pare e lo fill los reeberen ab gran goig e ab gran 

plaer, e totes les gents del emperi; mas si ells ne eren alegres, los Genouesos ne eren dolents; 

que be veyen, que si aquesta gent hi duraua, que ells hauien perduda la honor e la senyoria 

que ells hauien en limperi; quel emperador no gosaua fer sino ço que ells volien 

Genouesos per llur superbia mogueren batalla ab los Cathalans, si que aquella brega fo molt 

gran. E un maluat hom qui hauia nom Reoso de Finar, trague la senyera de Genouesos, e 

vengren dauant lo palau de Blanquerna, e els nostres almugauers e els homens de mar exiren 

a ells, que hanch lo magaduch ne els richs homens e cauallers nols pogren tenir: e van se 

defora ab un pano reyal, e ab ells anaren tant solament entro a XXX escuders ab caualls 

alforrats 

aquell Roso de Finar e mes de tres milia Genouesos hi muriren, e tot aço veya lemperador de 

son palau, e hauien gran goig e plaer 

os almugauers matant llurs enamichs volien anar barrejar Pera qui es una vila triada de 

Genouesos en que era tot lo thresor e mercaderies de Genouesos. E sobre aço, com 

lemperador vae, que sen anauen a Pera barrejar, clama lo magaduch e dix li: fill, anats a 

aquesta vostra gent e feyts lo tornar; que si Pera barrejen, limperi es consumat; quels 

Genouesos tenen molt del nostre e dels barons e de les altres gents del nostre emperi. 

os Turchs qui en aquell punt hauien tolt al emperador mes de XXX jornades de terra de bones 

ciutats e viles e castells que ells hauien subjugades, ques trahutauen a ells. E encara que era 

major dolor, que si un Turch volgues per muller la filla del millor hom de aquella ciutat e vila o 

castell qui a ells eren subjugats, que la li hauien a donar per muller lo pare o la mare o els 

amichs. E si infants nexien, si eren mascles, feyen los Turchs els feyen retallar, axi que eren 

Sarrahins; e si fos fembra, podia tenir, qual leig se volia. Veus,en quina dolor e en quin 

subjugament estauen a gran desonor de tota la chrestiandat. 
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tant hauien los Turchs conquest, que host feyta venien dauant Constantinoble - que no hi 

hauia mas un bras de mar el mig, qui no ha dample mas dues milles - e treyen les espases, e 

menasauen al emperador: e lemperador tot ho podia veure. Veus, ab quina dolor podia viure; 

que si haguessen, ab que passassen aquell bras de mar, Constantinoble hagran haut. 

CCIII (p. 25) 

E axi vejats Greschs quina gent son, ne Deus com los ha ayrats; que Xor Miqueli, fill del 

emperador major, passa al Artaqui be ab XII milia homens a cauall, e be ab C milia de peu, que 

hanch ab los Turchs nos gosaren combatre, si que sen hach a tornar ab gran vergonya. E en 

aquell lloch del Artaqui hon era estat e sen hach a tornar, aqui trames lemperador lo 

magaduch ab sa companya qui no era mas mil cinchcents homens a cauall e quatre milia de 

peu. 

E abans que partissen de Constantinoble, lo magaduch ordona, que lemperador donas per 

muller una parenta sua an Ferran Daunes, el feu almirall del imperi. E aço ordona lo magaduch, 

perço que les sues galees se mantenguessen ab los homens de la mar qui ell hauia manats, e 

que Genouesos ne altres gents nos gosassen contra los Cathalans moure en tot limperi. 

lo magaduch feu cridar, que tot hom fos aparellat lendema mati per seguir la senyera. E es ver, 

que ell portaua la sua senyera e del emperador ab la caualleria, e los almugauers portauen un 

pano ab lo senyal del senyor rey Darago, e en la dauantera de la fila un pano del senyal del rey 

Fraderich: e axi se ho emprengueren ells, com faeren omenatge al magaduch. 

a lalba foren a la Flomayre hon los Turchs eren atendats ab llurs mullers e ab llurs infants, e 

pensaren de ferir en tal manera en ells, quels Turchs estegren marauellats destes gents, que ab 

los darts feyen tant grans colps, que res no hi hauia durada. 

lo magaduch e les sues gents lleuaren lo camp, e no tengren a vita nul hom de deu anys amunt 
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nach gran desplaer Xor Miqueli, lo fill major del emperador, e gran enueja, si que daquell jorn 

auant posa sa yra sobre lo magaduch e sobre sa companya; que mes amara perdre limperi, 

que com aquesta victoria hauien hauda, perço com ell hi era estat ab tanta gent, e era estat 

desbaratat dues vegades 

sobre los Grechs ha Deus tramesa tant de pestilencia, que tot hom los confondria. 

E aço esdeue per dos pecats senyalats qui en ells regna: ço es la hu, que son les pus argulloses 

gents del mon, que no ha gent el mon que ells preen res, sino ells mateixos, e res no velen; e 

daltra part, que han la menys charitat de llur prohisme que gents qui sien el sigle. Que com nos 

erem en Constantinoble, les gents qui fugien del Natuli per los Turchs, estauen e jayen per los 

fems en Constantinoble, e cridauen fam; e per amos de Deus no hi hauia Grech que res los 

volgues donar, e si hi hauia gran marcat de totes viandes. E los almugauers de pietat quen 

hauien mig partien ab ells ço que deuien menjar: si que per aquesta charitat que les nostres 

gents feyen, com en lloch hostejauen, mes de dos milia pobres Grechs que Turchs hauien 

desaretats los anauen darrera, e tuyt venien ab nos. 

los Grechs han la yra de Deus, que res no valen, e cuyden mes valer, que les altres gents del 

mon: axi mateix, que no hajen charitat ab llur prohisme, be par, que de tot los ha tolt lo seny. 

lo magaduch ab tota sa companya saparella de entrar sobre los Turchs per lo Natuli, e trer de 

catiu les ciutats e los castells e les viles que sauien los Turchs subjugades. 

E com lo magaduch e ses gents foren apparellades de partirdel Artaqui, qui era lo primer dia de 

noembre, comensa a fer lo major yuern del mon, e de pluges e de vent e de fret e de mal 

temps, si que les flomayres vengren tant grans, que nul hom no las pogra passar. 

E axi hach son consell, que exiuernas en aquell lloch del Artaqui qui es lloch gracios de totes 

coses; que en aquella terra fa lo major fret del mon, e de les mes neus, que pus hi comensa a 

nauar entro a labril, no fa als. 
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E com hach acordat de exiuernar en aquell lloch del Artaqui, feu lo pus bell pensament que nul 

hom pogues fer: que ell ordona VI bons homens daquell lloch e dos cauallers cathalans e dos 

adalils e dos almugauers, e aquests XII ordonaren a cascu rich hom sa posada, e als cauallers 

atre tal, e als almugauers; e ordonaren axi, quel host de cascu li deuia donar pa e vi e ciuada e 

carn salada e formatges e ortalisa e llit e tot ço que mester haguessen, saluant carn fresca e 

salsa, de totes altres coses los hauien a bastar. E en cascuna cosa posaren preu conuinent 

aquells XII homens, e ordonaren, quel host fes talla ab aquell qui posaria en son albelch de 

totes coses; e que aço los complissen del primer dia de noembre entro per tot març. E com 

vendria, llauors comptaria cascu ab llur host dauant aquells XII o la hu daquells; e que aytant 

com haurien pres los comptarien sobre llur solil; e lo bon hom senyor de la casa pagar li ha la 

cort. Si que daço foren molt pagats aquells de la host, e los Grechs atre tal. E axi foren 

ordonats de exiuernar. 

E lo magaduch trames en Constantinoble, e feu se venir la magaduquesa, e exiuernaren ab 

gran goig e ab gran alegre. E lo magaduch ordona, que lalmirall ab les galees, e tots lo homens 

de mar anasen a exiuernar a la illa del Xiu 

CCIV (p. 30) 

E recapta ab lo emperador paga de quatre mesos a ops de la companya, ço que negu no sen 

suspitaua, per la gran despesa que hauien feyta al yuern, e cascu hauia molt a tornar. 

E sobre aço ell feu cridar, que tot hom fos lendema en una plaça que hauia dauant lla hon lo 

magaduch posaua, e que cascu portas albara de ço que deuia a son host; que al compte feyt fo 

ordonat per los XII bons homens, ques faesen dos albarans partits per A, B, C, e quen tengues 

la hu lost, e laltre lo soldau: e aquells albarans eren sagellats ab lo sagell del magaduch. 

E com tots los albarans hach reebuts, e mesos en un tapit dauantsi, ell se lleua e dix: 

prohomens, yous he molt que agrahir, com a vosaltres plague, que yo fos cap e senyor vostre, 

hem volgues seguir lla hon yo volgui menar vosaltres. Ara yo trop, que tuyt hauets pres molt 
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mes, dos tants, que no hauets estat en lexiuernar; e hani quin ha pres tres tants, e daltres 

quatre tants: si que yo trop, que si comptar vos ho volia la cort, que vosaltres hauriets a passar 

gran desayre. Per que a honor de Deus e a honor del imperi e per lamor que yous he yo de 

gracia especial vos do tot quant hauets despes aquest yuern, que nous sia abatut res de 

vostres pagues. E ades de present yo vull, que sien cremats tots los albarans que aci me hauets 

posats, e los Grechs porten los llurs albarans al nostre racional, e fer los ha estar pagats. 

CCV (p. 35) 

E los Turchs forensen apparellats per contrastar ab ells, ço es a saber la gabella de Cesa e de 

Tiu, qui eren parents daquells que la companya hauia morts al Artaqui. Si que com la 

companya fo lla prop duna ciutat qui ha nom Filadelfia, que es noble ciutat e de les grans del 

mon, que be vogi XVIII milles dretament, aytant vogi com Roma o Constantinoble. E prop 

daquella ciutat a una jornada les dites dues gabelles dels Turchs foren, qui eren be tota hora 

VIII milia homens a cauall e be XII milia dapeu, e ells arrengaren batalla. 

La batalla fo molt fort e dura del sol exit estro sus a hora de nona: si quels Turchs foren tots 

morts e presos, que non escaparen de cauall mil, ne dapeu cinchcents. E lo magaduch ab sa 

companya ab gran alegre lleuaren lo camp, que, no hagren perdut mas estro a LXXX homens 

de cauall e C dapeu e hagren guanyat sens fi. 

E axi lo magaduch e sa companya estegren a la ciutat de Filadelfia XV jorns; e puix partiren 

daqui e anarensen a la ciutat del Nif, e puix a Macnexia, e puix faeren la via de la ciutat de la 

Tira. 

CCVI (p. 36) 

en mana an Corberan Dalet qui era Senescal de la host, que hi anas ab aquella companya que 

seguir lo volgues. E la companya pres se a les armes e pensas de cuytar, e en Corberan entro 

ab CC homens a cauall e mil de peu va ferir entrells. Si que tantost los mes en venço en mata 
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de DCC en sus de cauall e molts dapeu, e hagrals tots morts, mas la muntanya era pres; e 

pensaren lexar los caualls, e a peu pensaren de fugir per la muntanya. E en Corberan Dalet era 

molt bo caualler, e per masa volentat pensa axi mateix de caualler del cauall, e pensa de 

muntar per la muntanya. E los Turchs qui vaeren, que ells muntauen derrera, pensaren de trer 

ab les sagetes. E per desastre una sageta feri lo dit en Corberan que sach desarmat lo capell 

per la calor e per la pols, e aqui ell muri: de que fo gran tala, si quels chrestians aturarense ab 

ell, e los Turchs anarensen. 

en Rocafort ab dos galees vench en Constantinoble e amena CC homens a cauall, ço es a saber 

ab tot llur arreu, saluant caualls, e amena be mil almugauers, e vaes ab lemperador. E 

lemperador tantost mana li, que anas lla hon sabes lo magaduch hi era, e axi venchsen a lailla 

del Xiu, e ab lalmirall ensemps partiren del Xiu e vengrensen a la ciutat Dania. 

CCVII (p. 36) 

e reebe lo dit en Berenguer de Rochafort; axi quel feu senescal de la host, axi com era en 

Corberan Dalet, e li afferma sa filla per muller, aquella que lo dit en Corberan hauia affermada 

E batalla arrengada a alba del dia, que fo lo jorn de madona sancta Maria Dagost, ells vengren 

contra lo magaduch, e tantost los Franchs foren aparellats ab gran goig e ab gran alegre, que 

paria que Deus los tengues, com se feya en aquella saho; e los almugauers cridauen: desperta 

ferres desperta E tantost lo magaduch ab la caualleria van ferir els homens a cauall, e en 

Rochafort e lalmugaueria els homens a peu. E aqui vaerets feyts darmes que james tal cosa no 

vae nul hom. Queus dire? La batalla fo molt fort cruel; mas a la fi tots los Franchs lleuaren un 

crit e cridaren: Arago! Arago! E llauors prengueren tant gran victoria, quels Turchs se venceren: 

e axi matant e encalsant dura lencals entro a la nuyt; e la nuyt hach los a tolre lencals. Empero 

tota hora hi romangueren dels Turchs de cauall morts mes de sis milia, e daquells dapeu mes 

de XII milia.  
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E axi aquella nuyt la companya hagren bona nuyt, quels Turchs perderen totes les viandes e els 

bestiars. 

CCVIII (p. 38) 

Apres lo magaduch feu cridar, que tot hom seguis la senyera, e anasen a la porta del Ferre, e la 

estech tres jorns, en puix pensassen de tornar enuers la ciutat Dania. E dementres ell sen 

tornaua en Dania, missatgers li vengren del emperador, en que li feya saber, que totes coses 

lexades que ell sen tornas a Constantinoble ab tota la host, perço com lemperador de 

Lantzaura, pare de la magaduquesa, era mort e hauia lexat limperi a sos fills qui eren dos 

germans de la magaduquesa e nabots del emperador. E llur auonclo, germa de llur pare, eras 

alçat ab limperi, e perço lemperador de Constantinoble (perço com limperi de Lantzaura tanyia 

a sos nabots) trames missatgers al auonclo de sos nabots que sera lleuat emperador, que lexas 

limperi a aquells infants qui eren sos nabots a quis pertanyia. E ell feu lin fort cruel resposta, si 

que la guerra comensa molt gran entre lemperador de Constantinoble e aquell qui sera feyt 

emperador de Lantzaura. Si que lemperador de Constantinoble perdia tots dies en la guerra, e 

perço trames missatger al magaduch, que li vengues acorrer. 

CCIX (p. 39) 

E lo magaduch fo molt despagat, com en aquella saho hauia a desemparar lo regne del Natuli 

que hauia tot guanyat e restaurat de dolor e de mans dels Turchs. E sobre la missatgeria que 

hach hauda e los prechs quel emperador li feya molt expressos feu ajustar consell, e dix a tota 

la companya la missatgeria que hauia hauda, e quels pregaua, que li donassen consell, que 

faria. E finalment lo consell fo aytal donat, que de tot en tot anas acorrer lemperador de ço 

que ops hauia, e puix a la primauera tornarien al Natuli. 
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CCX (p. 40) 

E dementre que ell fo en Constantinoble, lo frare del emperador de Lantzaura qui guarrejaua 

ab lemperador, axi com dauant hauets entes, qui sabe, quel magaduch era vengut ab tota la 

sua host, tench son feyt per perdut. E tantost trames sos missatgers al emperador, e feu tot ço 

que ell volch: e axi lemperador per los Franchs hach son enteniment de tot ço que ell volch 

daquesta guerra. 

E com aquesta pau fo feyta, lo magaduch dix al emperador, que donas paga a la companya. E 

lemperador dix, queu faria, e feu batre moneda en manera de ducat Venecia, que val VIII 

diners Barceloneses cascu. 

E aço feu per mal vici, ço es que entras hoy e mala volentat entre los pobles e la host; que 

tantost que ell hach son enteniment de totes les guerres volgra, quels Franchs fossen tots 

morts, e fossen fora del imperi. 

CCXI (p. 41) 

en Berenguer Dentença vench en Romania, e amena be CCC homens de cauall e be mil 

almugauers. E com fo a Galipol, troba, quel magaduch era a Constantinoble, e trames dos 

cauallers al magaduch, que volia que ell faes. E lo magaduch trames li a dir, que sen vengues a 

Constantinoble. E com fo a Constantinoble, lemperador laculli molt be, e sobre tot lo 

magaduch. E com hach estat un dia, lo magaduch vench al emperador e dix li: senyor, aquest 

rich hom es dels nobles homens Despanya que fill de rey no sia, e es dels Bons cauallers del 

mon, e es ab mi axi com a frare, e es vengut seruir vos per honor vostra e per amor de mi; per 

que es mester, que yo li faça plaer asenyalat, e axi ab llicencia vostra yo li donare la verga del 

magaducat e el capell, e que de aqui auant sia magaduch. 
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CCXII (p. 41) 

E tantost com aço hach feyt, lemperador dauant tuyt feu se a siure dauant frare Roger, e dona 

li la verga e lo capell e la senyera e lo sagell del imperi, el vesti de les robes que tanyien al 

offici, e feu lo cesar del imperi. 

E cesar es aytal offici, que seu en una cadira qui es prop daquella del emperador, que no es 

mas mig palm pus baixa, e pot fer del imperi tot aytant com lemperador; que ell pot donar 

dons perpetuals, e pot metre la ma el thresor, e pot fer questes e penjar e rocegar: e finalment 

tot quant lemperador pot fer, sis fa ell. E encara que sescriu cesar del nostre imperi, e lo 

emperador li escriu: cesar del teu imperi. Queus dire? que del emperador a cesar no ha negu 

departiment, sino que la cadira es pus baixa mig palm que aquella del emperador. E 

lemperador porta capell vermell e totes ses robes vermelles, e el cesar porta capell blau e 

totes ses robes blaues ab fres dor estret. E axi fo creat frare Roger cesar, e trobas, que CCCC 

anys hauia que no hauia haut cesar en limperi de Constantinoble, per que fo la honor molt 

major. 

E com foren a Galipol, pensaren dordonar de exiuernar 

lo cesar ana a Constantinoble pera acordar ab lemperador, que farien, que la primauera 

sacostaua: e lo magaduch romas a Galipol. E com lo cesar fo a Constantinoble, acordaren, quel 

cesar e lo magaduch passassen al regne del Natuli 

lo cesar pres comiat del emperador, e lemperador dona li daquella mala moneda, ab que faes 

paga. E lo cesar pres la, que feu compte, que, pus passaua al Natuli, que no li feya força lo 

desgrat de les gents que romanien en la Romania. E axi ab aquella moneda vench a Galipol, e 

comença a donar paga daquella moneda, e daquella paga cascu son host. 
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CCXIII (p. 43) 

lo cesar dix a madona sa sogra e a madona sa muller, que volia anar pendre comiat de Xor 

Miqueli, fill major del emperador. E la sogra e la muller diguerenli, que per res no fos; que elles 

sabien, quel era fort enemich, e hauia tanta denueja, que per cert, si venia en lloch, hon 

hagues major poder, que ell lo destroyria ab tots aquells qui venguessen ab ell. E finalment lo 

cesar dix, que per res no sen estaria, que gran vergonya li seria, que ell partis de Romania e 

entras el regne del Natuli per cor dabitar tostemps contra los Turchs, e que non presses 

comiat, seria li dotat en mal. 

CCXV (p. 46) 

Ara vos tornare a parlar del cesar que saparella ab CCC homens a cauall e ab mil dapeu per 

anar a Andrinopol per veure Xor Miqueli, fill major del emperador, malgrat de tots sos amichs 

e sos vassalls. E aço feya ell per gran lleyaltat que hauia en son cor, e de fina amor e de dreta 

raho que hauia al emperador e a son fill: e cuydauas, que axi com ell era ple de tota lleyaltat, 

que lemperador e sos fills fossen aytals; per que era tot contrari, e prouar sa auant, com 

oyrets. 

E com hagren menjat, aquell Gircon, cap dels Alans, entra en lo palau hon estaua Xor Miqueli e 

sa muller e lo cesar, e van trer les espases, e pecejaren lo cesar e tots aquells qui ab ell eren; e 

puix per la ciutat mataren tots quants ab lo cesar eren venguts, que non escaparen mas tres 

Encara fou major maluestat lo dit Xor Miqueli, que ordonat hach, quels Turcoples ab partida 

dels Alans hach tramesos a Galipol; e hach ordonat, que aquell dia, quel cesar muria, que ells 

correguessen a Galipol e per tots los casals. E nos hauiem mesos los caualls en erba, e estaua la 

gent per los casals. Queus dire? que axins trobaren descuydats, quens tolgren tots los caualls 

que teniem per los casals, e mes de mil persones quens mataren 

estant axi assatiats com erem, en Berenguer Dentença feu aparellar cinch galees e dos lenys, e 

a mal grat de tots quants eren ell dix, que volia anar a fer una ferida, per que pogues donar 
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refresch a la companya, e de viandes e de diners. E tuyt digueren li, que no feya affer, mas que 

valia mes, quens combatessem tuyt ensemps ab aquells quens tenien assatiats 

en Galipol no romas mas en Berenguer de Rochafort qui era senescal de la host e yo R. 

Muntaner qui era capita de Galipol. E no romangueren ab nos mas V cauallers 

CCXVI (p. 49) 

Veritat es, que, com lo cesar fo mort, ens hagren correguts ens tenien assatiats a Galipol, nos 

hagrem dacord, que abans que faessem mal al emperador, quel desafiassem e reptassem de fe 

e daço que feyt hauia a nos; e que aquest reptament e puix lo desafiament se faes en 

Constantinoble en presencia del comu de Venecia, e tot ab cartes publiques 

E lemperador escusas, que ell nou hauia fet. Veus com sen podia escusar! e aquell dia mateix 

feu matar tots quants Cathalans e Aragonesos hauia en Constantinoble ab en Ferran Daunes 

almirall. 

CCXVII (p. 50) 

E com aço fo feyt, partirensen del emperador, e demanaren, quels donas un porter quils 

tengues guiats entro fossen a Galipol: e axi lliurals lo porter. E com foren a la ciutat del 

Redisco, lo porter los feu tots pendre XXVII persones qui eren de Cathalans e Aragonesos: e 

tots esquarteraren los en la carniceria, e a quarters ells los penjaren 

CCXVIII (p. 50) 

Axi que sen menaren an Berenguer Dentença pres, e tots los seus, el tengren en gran desayre 

en Pera qui es vila de Genouesos dauant Constantinoble 
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CCXIX (p. 52) 

Veritat es, que com nos sabem, quen Berenguer Dentença fo pres, e tots aquells qui ab ell eren 

o morts o presos, fom molt desconortats; e com sabem axi mateix la mort den Sischar e dels 

altres missatgers que hauiem tramesos al emperador. E un dia ajustam consell, que fariem. E 

com jaus he dit, trobam, que no erem romasos mas CCVI homens a cauall e MCCLVI dapeu. E 

lacord que ferem fo en dos partits: que los uns deyen, quens en anassem ab tot ço del nostre a 

la illa del Mateli qui es bona illa e profitosa - que encara hauiem be quatre galees e be XII lenys 

armats e moltes barques e una nau de dos cubertes, axi que a nostre saul nos podiem recullir - 

e puix daquella illa faessem guerra al emperador. E laltre consell era aquest, que gran 

vergonya seria nostra, que haguessem perdut dos senyors e tanta de bona gent quens hauien 

morta en tant gran traycio, e que nols venjassem o murissem ab ells; que no hauia gent el mon 

que nons degues alapidar, e majorment que fossem gents de aytal fama com erem, e quel dret 

fos de la nostra part; e axi que mes valia murir a honor, que viure ab desonor 

E a major fermetat, que tantost lleuassem de les galees e dels lenys e de les barques e de la 

nau dues taules del pla a cascu vexell, per tal que negu non pogues fer compte, que per mar 

pogues escapar; e axi que cascu pensas de fer com a bo: e aço fo la fi del consell. E axi tantost 

anam fer desfondrar tots los vexells 
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ANNEX 2 

Manual 

PREPARACIÓ 

Cada jugador escull un bàndol, el català o el bizantí. 

Les cartes que proporciona el joc es poden distingir pel 

seu tipus i un símbol propi que les representa. 

Or 

Blat 

Autoritat 
 

 

Ciutadans 

Pidolaires 

Infanteria 

Cavalleria 
 

 

Estiu 

Hivern  

Territori 

    

Cada jugador pren deu cartes dels tipus següents per 

formar la baralla amb la que comença la partida. 

Blat 

Or 

Infanteria 

Autoritat 

4 

3 

2 

1 

Les cartes es reparteixen en piles segons el seu tipus. 

Tots els jugadors tenen accés a les piles següents. 

Or 

Pidolaires 

Autoritat 

60 

20 

10 

El jugador bizantí té accés a les piles següents. 

Blat 

Ciutadans 

Infanteria 

Cavalleria 

40 

30 

20 

10 

El jugador català té accés a les piles següents. 

Infanteria 

Cavalleria 

15 

5 

Les cartes vermelles són cartes otomanes. Els jugadors 

separen catorze cartes de ciutadà otomà i formen una 

baralla amb les cartes otomanes restants. Aquestes 

cartes es reparteixen en la baralla segons el seu tipus. 

Blat 

Ciutadans 

Infanteria 

Cavalleria 

24 

18 

12 

6 

Taulell de joc 

Els jugadors preparen el taulell posant sobre la zona de 

joc les setze cartes de territori i sobre aquestes les vuit 

cartes de ciutat en l’ordre que es mostra a continuació. 

 

Els jugadors prenen les cartes que havien apartat de la 

resta de les cartes otomanes i les reparteixen entre les 

diferents ciutats segons el valor de prosperitat. 
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Els jugadors posen una carta de ciutadà en cada ciutat 

amb un valor de prosperitat 4, dues cartes de ciutadà 

sota cada ciutat amb un valor de prosperitat 2, i tres 

cartes sota cada ciutat amb un valor de prosperitat 1. 

Els jugadors prenen llavors dotze cartes de blat i sis 

cartes de ciutadà bizantí de les piles corresponents, les 

barregen en una pila i les reparteixen a l’atzar entre les 

ciutats de manera que hi hagi un total de quatre cartes 

en cada ciutat, comptat també ciutadans otomans. 

COMENÇAMENT 

Els jugadors comparteixen la baralla d’estacions. 

Per construir aquesta baralla, els jugadors posen boca 

amunt les tres cartes d’hivern en el fons d’una pila i les 

quatre cartes d’estiu en la part superior. La carta 

superior de d’aquesta pila determina l’estació del torn. 

D’aquesta manera la partida comença durant l’estiu. 

 

La ciutat amb valor de prosperitat 8 és Constantinoble. 

Cada jugador posa dues fitxes sobre aquesta ciutat que 

representen els seus destacaments. El jugador català 

utilitza fitxes grogues i el jugador bizantí fitxes blaves. 

Els jugadors posen quatre fitxes vermelles amb les que 

representen destacaments otomans sobre les següents 

cartes de territori.  

 

La carta de ciutat amb valor de prosperitat 2 en la part 

inferior del taulell és Filadèlfia. Els jugadors posen un 

marcador de setge sobre aquesta ciutat. 

 

Els jugadors barregen la baralla otomana i posen boca 

avall les quatre primeres cartes en una fila al costat del 

taulell. Aquesta fila rep el nom de fila d’iniciativa. 

Cada jugador barreja la seva baralla i roba cinc cartes. 

Els jugadors decideixen a l’atzar qui dels dos comença 

la partida, preferiblement amb el llançament d’un dau 

o una moneda. El primer jugador pren el seu torn. 

DIVISIÓ DEL TORN 

El torn d’un jugador està dividit en tres passos que es 

resolen sempre seguint el mateix ordre. El nombre de 

passos que pren un jugador depèn del seu bàndol. 

1. Pas d’acció otomà 

Al començament d’aquest pas, el jugador ha de posar 

boca amunt cada carta en la fila d’iniciativa i passen a 

estar disponibles per a ser jugades. 

Hivern 

Només pot haver dues cartes otomanes boca amunt 

en la fila d’iniciativa durant l’hivern. El jugador escull 

quines cartes mostra al començament d’aquest pas. 

El jugador es veu obligat a jugar cada carta boca amunt 

en la fila d’iniciativa. La combinació de cartes que jugui 

determina quines accions poden prenen els otomans 

durant aquest pas. Algunes accions només es poden 

realitzar si hi ha certa combinació de cartes en la fila. 

El jugador ha de realitzar qualsevol de les accions que 

es llisten a continuació en l’ordre en les que apareixen 

mentre en la fila hi hagi una o més de les combinacions 

de cartes següents. 

 Dues cartes de blat 

El destacament otomà més proper a l’extrem esquerre 

del taulell i cada altre destacament otomà adjacent o 

en diagonal avança un espai cap a l’esquerra.  

Si un destacament no es pot moure cap a l’esquerra, es 

mou un espai cap a munt. Si un destacament no es pot 

moure cap a munt, aquell destacament no es mou. 

 Dues cartes de cavalleria 

La ciutat que es trobi sota domini otomà amb el valor 

de prosperitat més alt sense un marcador de setge rep 

un d’aquests marcadors. 

Una ciutat es troba sota domini otomà mentre hi hagi 

un destacament otomà en un espai adjacent o tingui 

qualsevol quantitat de ciutadans otomans. 
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 Qualsevol quantitat de cartes de ciutadà 

El jugador reparteix aquestes cartes entre les ciutats 

sota domini otomà amb menys ciutadans otomans. 

 Qualsevol quantitat de cartes d’unitat 

S’inicia un combat contra qualsevol jugador si es troba 

en el mateix espai que un destacament otomà o en 

una ciutat sota domini otomà. Aquestes cartes d’unitat 

es reparteixen igualment entre cada possible combat. 

 

El jugador posa cada una de les cartes que jugui durant 

aquest pas en la part inferior de la baralla otomana i 

les substitueix immediatament posant la primera carta 

de la parts superior de la baralla boca avall en la fila. 

2. Pas imperial 

Només el jugador bizantí pren aquest pas. 

Alimentar ciutadans 

El jugador bizantí comprova en ordre cada ciutat lliure. 

El jugador bizantí controla cada ciutat lliure i utilitza 

marcadors de color blau per poder distingir-les.  

Una ciutat queda alliberada quan retrocedeixen tots 

els destacaments otomans en un espai adjacent i no 

hi ha cap carta de ciutadà otomà.  

Constantinoble comença el joc com una ciutat lliure. 

El jugador assigna una carta de blat reservada a cada 

ciutadà que hi hagi en cada una d’aquestes ciutats. 

Només les cartes de blat reservades en la ciutat poden 

ser assignades d’aquesta manera. Les cartes de blat en 

les arques d'una ciutat no poden alimentar ciutadans. 

Si en una ciutat no hi ha prou blat per poder alimentar 

tots els ciutadans, el jugador bizantí pren una carta de 

pidolaire i la posa en la seva pila de cartes usades. 

Conspirar 

És en aquest moment del torn que el jugador bizantí 

pot concedir la resta del pas imperial i el següent pas 

d’acció per tal de retornar totes les cartes d’autoritat 

de la seva mà a la pila de cartes corresponent. 

En concedir aquests passos, el jugador bizantí no podrà 

prosperar ni realitzar cap altra acció durant el torn. Tot 

i això, aquest jugador haurà de prendre el pas final en 

el que descartarà la seva mà i robarà cinc noves cartes. 

Prosperar 

El jugador bizantí comprova la quantitat de ciutadans i 

cartes de blat reservades en la ciutat on es troba. El 

jugador pren una carta de blat per cada dues cartes de 

blat reservades en la ciutat. El jugador pren una carta 

d’or per cada tres cartes de ciutadà bizantí en la ciutat.  

El jugador posa cada carta que pren quan una ciutat 

prospera en la seva pila de cartes usades. 

Hivern 

Si una ciutat pot prosperar durant l’hivern, el jugador 

només pren una carta de blat per cada quatre cartes 

de blat reservades en la ciutat. 

El jugador salta aquest pas si no es troba en una ciutat. 

3. Pas d’acció 

Durant aquest pas, els jugadors poden realitzar accions 

com adquirir cartes, desplaçar-se o combatre, entre 

altres, les vegades que vulguin i en l’ordre que desitgin. 

Hivern 

Si al començament del pas és hivern i el jugador es 

troba en un espai que no sigui una ciutat, aquell 

jugador escull tres cartes de la mà i les posa en la seva 

pila de cartes usades. 

Al començar el pas d’acció, el jugador ha de comprovar 

cada ciutat amb un marcador de setge i descartar una 

carta de blat. Si no hi ha cap carta de blat, en comptes 

descarta una carta de ciutadà bizantí que hi hagi.  

Una ciutat queda conquerida per forces otomanes si el 

jugador no pot descartar una carta de ciutadà. Quan 

això passa, el jugador dona la volta a la carta de ciutat i 

descarta totes les cartes que hi hagués. 

El jugador bizantí no té en compte la prosperitat de les 

ciutats conquerides per poder guanyar la partida. 
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Adquirir cartes 

Depenent del seu bàndol, els jugadors tenen nombres 

de piles variables d’on poder prendre cartes. El jugador 

bizantí té quatre piles mentre que el català en té dos.  

Només les piles d’unitat estan sempre disponibles. El 

jugador bizantí només pot adquirir cartes de blat o 

ciutadà mentre es trobi en una ciutat lliure. Un cop 

adquirides, el jugador les posa boca amunt en la ciutat. 

El jugador català pot prendre cartes de blat reservades 

i cartes d’or en les arques de la ciutat on es trobi. 

Cada carta té un cost que el jugador ha de pagar. Les 

cartes usades d’aquesta manera es posen en la pila de 

cartes usades del seu propietari. El jugador bizantí pot 

utilitzar qualsevol carta de la seva mà per pagar un 

cost, excepte les cartes d’autoritat o de pidolaires. El 

jugador català necessita una combinació de cartes amb 

tipus concrets per adquirir cartes. 

El jugador bizantí ha de pagar els costos següents. 

Ciutadà 

Blat 

Infanteria 

Cavalleria 

2 

3 

3 

4 

El jugador català ha de pagar els costos següents. 

Infanteria 

Cavalleria 

Blat 

Or 

Autoritat 

Autoritat 

Or 

Unitats 

1 

2 

1 

2 

La carta adquirida es posa immediatament en la pila de 

cartes usades del jugador.  

Combat 

Els jugadors poden decidir iniciar un combat per atacar 

a un destacament enemic, foragitar ciutadans o aixecar 

el setge sobre una ciutat. El jugador escull què ataca 

abans que comenci el combat. Un jugador només pot 

atacar cartes o jugadors que ocupin el mateix espai. 

El resultat d’un combat serà diferent si ataca a un 

destacament, foragita ciutadans o aixeca un setge. 

Els primers passos d’un combat són els mateixos. 

 

El jugador pot jugar la quantitat de cartes d’unitat que 

vulgui en iniciar el combat. Mentre el jugador defensor 

ocupi el mateix espai, pot respondre a l’atac jugant les 

seves pròpies cartes d’unitat. 

Els jugador llancen un dau per cada carta d’infanteria i 

dos daus per cada carta de cavalleria que hagin jugat. 

Un llançament és un encert si el resultat és 5 o més. 

Només el jugador català pot aconseguir un encert si 

un dels seus llançaments resulta en 4 o més. 

Els jugadors escullen una unitat de l’oponent per cada 

un dels seus encerts. Aquestes cartes són descartades i 

apartades de la partida en lloc de retornar a cap pila. 

Un jugador perd el combat si totes les seves unitats 

s’han descartat o si no ha jugat cap carta d’unitat. Si 

durant el combat els jugadors perden totes les seves 

unitats, es considera que és un empat. 

________________________________________ 

Si un jugador perd en atacar a un destacament, 

retrocedeix un espai. Si el jugador català o bizantí són 

vençuts d’aquesta manera, retiren una fitxa del seu 

destacament. Qualsevol d’aquests jugadors pot perdre 

la partida si el seu destacament no té més fitxes. 

Si un destacament otomà ha de retrocedir, aquest i 

qualsevol altre destacament otomà que es trobi en un 

espai adjacent o en diagonal retrocedeixen un espai 

cap avall. Si es troben en l’extrem inferior del taulell, 

en comptes retrocedeixen un espai cap a la dreta. 

Si és necessari, després que un destacament otomà es 

mogui, els jugadors posen una fitxa vermella adjacent 

a un altre destacament otomà sense fitxa. 

Sempre que el jugador català venci un destacament 

otomà en combat, pren una carta d’autoritat i la posa 

en la seva pila de cartes usades. 

Si el jugador ataca per foragitar ciutadans, pot assignar 

els seus encerts a cartes de ciutadans. Aquestes cartes 

seran descartades si el jugador venç el combat. 
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El jugador remou el marcador d’una ciutat assetjada si 

ataca per aixecar el setge i venç el combat. 

Emplenar les arques 

Si el jugador bizantí es troba en una ciutat lliure, pot 

escollir formar una pila posant qualsevol quantitat de 

cartes de la seva mà boca avall sota la carta de la 

ciutat. Aquestes piles reben el nom d’arques. 

Cada carta té un valor de prosperitat que se suma al 

total de la pila. Les ciutats tenen un valor mínim de 

prosperitat que el jugador bizantí ha d’intentar igualar 

o superar amb el valor total de la pila d’aquell espai. 

Les cartes tenen els valors següents. 

Pidolaires 

Blat 

Infanteria 

Cavalleria 

Or 

-1 

1 

1 

2 

3 

El jugador bizantí ha de tenir en compte que les cartes 

de blat en les arques no poden alimentar ciutadans ni 

es tenen en compte quan prospera. El jugador català 

pot adquirir or encara que es trobi en les arques. 

La ciutat que controla el jugador català prospera en el 

mateix moment que les ciutats del jugador bizantí. 

Influir la cort 

Mentre el jugador català es trobi a Constantinoble, pot 

posar qualsevol quantitat de cartes d’autoritat de la 

seva mà en la pila de cartes usades el jugador bizantí. 

Reclutar 

El jugador pot pagar dues cartes d’unitat qualsevol per 

posar una fitxa addicional sobre el seu destacament. 

3. Pas final 

Al començament del pas final, el jugador posa totes les 

cartes de la mà a la seva pila de cartes usades i pren 

cinc cartes noves. 

Sempre que un jugador hagi de robar cartes i la seva 

baralla estigui buida, el jugador torna a barrejar la seva 

pila de cartes usades i continua robant. 

Al final del torn,  cada jugador posa la primera carta de 

la baralla d’estacions en la part inferior. Les estacions 

canvien si és necessari. 

FINAL DE LA PARTIDA 

La partida acaba quan un jugador fa retrocedir un 

marcador otomà fora del taulell. El jugador català 

guanya la partida si l’oponent té quatre o més cartes 

d’autoritat en la mà. El jugador bizantí guanya la 

partida si quatre o més ciutats són pròsperes. Els dos 

jugadors perden la partida si Constantinoble és 

conquerida durant un setge. 
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ANNEX 3 

Exemple de partida 

Els jugadors necessiten preparar el joc abans que comenci la partida. Cada jugador construeixen 

la seva baralla inicial prenent quatre cartes de blat, tres cartes d’or, dues cartes d’infanteria i 

una carta d’autoritat. Llavors els jugadors separen en piles la resta de cartes que ofereix el joc 

segons el seu tipus i el símbol que les representa. A continuació els jugadors formen el taulell 

posant les setze cartes de territori sobre la zona de joc i les vuit cartes de ciutat en la posició 

corresponent. Els jugadors prenen catorze cartes de ciutadà otomà i les reparteixen entre les 

ciutats, de manera que hi hagi un ciutadà otomà sobre cada carta de ciutat amb prosperitat 

quatre, dos ciutadans otomans sobre cada carta de ciutat amb prosperitat dos, i tres ciutadans 

otomans sobre cada carta de ciutat amb prosperitat una. Els jugadors prenen la resta de cartes 

otomanes, les barregen juntes formant una baralla i la posen boca avall al costat del taulell. 

Llavors els jugadors prenen dotze cartes de blat i sis cartes de ciutadà de les piles corresponents 

del jugador bizantí, les barregen en una pila, i les distribueixen a l’atzar entre cada carta de 

ciutat, de manera que en total hi hagi quatre cartes boca amunt sobre cada ciutat, tenint en 

compte també els ciutadans otomans. Després, els jugadors reparteixen quatre marcadors 

vermell petits sobre les respectives cartes de territori i posen un marcador vermell gran sobre 

la carta de ciutat amb prosperitat dos en l’extrem inferior del taulell. Els jugadors prenen dos 

marcadors petits de color groc i de color blau i els posen sobre la carta de ciutat amb prosperitat 

vuit. Els jugadors formen llavors la baralla d’estacions, posant tres cartes d’hivern en la part 

inferior d’una pila i quatre cartes d’estiu en la part superior. Els jugadors prenen les quatre 

primeres cartes de la part superior de la baralla otomana i les posen boca aval formant la fila 

d’iniciativa. Cada jugador barreja la seva baralla inicial, la posa boca avall al seu costat, i pren les 

cinc primeres cartes de la part superior per formar la seva mà. Finalment, cada jugador escull un 
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dels dos bàndols i decideixen a l’atzar qui comença la partida amb el llançament d’un dau. El 

guanyador del llançament és el jugador català i per tant serà qui prendrà el primer torn. 

 

Il·lustració 7. Disposició de les cartes de territori i les ciutats. 

 

Il·lustració 8. Disposició dels marcadors i les cartes de ciutadà i blat en les ciutats. 

El jugador català comença el seu primer torn mostrant cada carta en la fila d’iniciativa. El jugador 

revela d’aquesta manera quatre cartes de blat. Per cada dues cartes de blat, el jugador es veu 

obligat a moure cap a l’esquerra el destacament otomà que es trobi en l’extrem esquerre del 

taulell i cada destacament adjacent o en diagonal. Com que el destacament otomà en l’extrem 

esquerre del taulell no es pot moure més cap a l’esquerra, es mou una posició cap a munt. Les 

dues altres cartes de blat mostrades en la fila d’iniciativa no tenen cap efecte ja que no hi ha cap 

destacament que es pugui moure. El jugador català pren totes les cartes de blat, les posa en la 

part inferior de la baralla otomana i les substitueix posant boca avall en la fila d’iniciativa les 
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quatre primeres cartes de la part superior. El jugador català passa llavors al seu pas d’acció. Al 

començament d’aquest pas el jugador descarta una carta de blat de cada ciutat assetjada. El 

jugador català té tres cartes de blat i dues cartes d’infanteria en la mà que li permeten moure’s 

un espai i sortir de la carta de ciutat. Com que aquest espai es troba sota control otomà, el 

jugador necessita gastar dues cartes de blat encara que aquest sigui el seu primer moviment 

durant el torn, i deixa aquestes cartes en la seva pila de cartes usades. El jugador català decideix 

llavors iniciar un combat contra el destacament otomà que es troba en el mateix espai. Per això 

juga les dues cartes d’infanteria de la seva mà, que li permeten llançar un total de dos daus, amb 

un resultat de cinc i sis respectivament. Com que en la fila d’iniciativa no hi ha cap carta 

d’infanteria o cavalleria que pugui ser jugada durant el combat, el jugador català guanya 

immediatament la batalla, i el destacament otomà en el seu espai i el destacament otomà més 

proper es mouen un espai cap avall. Al començament del pas final, el jugador català posa la resta 

de cartes en la seva mà en la pila de cartes usades i roba cinc noves cartes de la seva baralla. El 

jugador posa la primera carta de la baralla d’estacions en la part inferior i el seu torn acaba. 

 

Il·lustració 9. Final de primer torn del jugador català. 

El jugador bizantí comença el seu torn mostrant les cartes en la fila d’iniciativa. Aquesta vegada 

el jugador mostra tres cartes de cavalleria i una carta de ciutadà. Aquestes cartes obliguen al 

jugador primer a posar un marcador de setge sobre la ciutat amb el valor de prosperitat més alt 

sota domini otomà sense un d’aquests marcadors i després a posar la carta de ciutadà en la 
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ciutat sota domini otomà amb menys ciutadans otomans. El jugador posa les dues cartes de 

cavalleria que ha jugat en la part inferior de la baralla i en la fila d’iniciativa queda només una 

carta de cavalleria boca amunt i substitueix la resta posant en la fila les primeres tres cartes de 

la part superior boca avall. Al començament del pas imperial, el jugador bizantí necessita 

alimentar els ciutadans en cada ciutat lliure que controli. Com que en l’única ciutat que controla 

el jugador no hi ha cap ciutadà, no és necessari assignar cap carta de blat. Llavors la ciutat on es 

troba prospera i el jugador bizantí pren una carta de blat per cada dues cartes de blat que hi hagi 

reservades en la ciutat i les posa en la seva pila de cartes usades. El jugador bizantí passa llavors 

al seu pas d’acció. Al començament d’aquest pas, el jugador descarta una carta de blat de cada 

ciutat assetjada. Com que en una d’aquestes ciutats no hi ha cartes de blat, el jugador es veu 

obligat a descartar una carta de ciutadà. El jugador bizantí té dues cartes de blat i tres cartes 

d’or en la seva mà i decideix primer moure’s un espai i sortir de la ciutat i pagar dues cartes de 

blat per moure’s un segon espai i entrar en la ciutat més propera. El jugador bizantí decideix 

llavors emplenar les arques de la ciutat amb dues cartes d’or, amb les que suma un total de sis 

punts de prosperitat, superant el valor de prosperitat mínim de la ciutat. Al començament del 

pas final, el jugador bizantí posa la resta de cartes en la seva mà en la pila de cartes usades i roba 

cinc noves cartes de la seva baralla. El jugador posa la primera carta de la baralla d’estacions en 

la part inferior i el seu torn acaba. 

 

Il·lustració 10. Final del segon torn del jugador bizantí. 
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El jugador català comença el seu torn mostrant les tres cartes boca avall en la fila d’iniciativa. 

Juntament amb la carta de cavalleria que restava del torn anterior, el jugador mostra una segona 

carta de cavalleria i dues cartes de blat. Aquestes cartes obliguen al jugador català a moure un 

espai cap a l’esquerra el destacament otomà més proper a l’extrem esquerre del taulell i cada 

destacament otomà adjacent. Com ja ha passat en el primer torn, aquests destacaments no es 

poden moure més cap a l’esquerra i per tant es desplacen un espai cap amunt. El jugador posa 

llavors un marcador de setge sobre la ciutat sota domini otomà amb el valor de prosperitat més 

alt que no tingui un d’aquests marcadors. El jugador català posa les quatre cartes de la fila 

d’iniciativa en la part inferior de la baralla i posa les primeres quatre cartes de la part superior 

boca avall en la fila d’iniciativa. Al començament del pas d’acció, el jugador català descarta una 

carta de blat de cada ciutat assetjada. Com que en una d’aquestes ciutats ja no hi ha cap carta 

de blat ni cap carta de ciutadà que pugui ser descartada, la ciutat és conquerida i se li dona la 

volta a la carta.  El jugador té en la mà una carta d’autoritat una carta de blat i tres cartes d’or. 

El jugador català decideix llavors retrocedir i entrar en la ciutat lliure més propera ja que no pot 

pagar el cost de cartes de blat que suposaria moure’s en un altre espai sota domini otomà. 

Aquesta ciutat és Constantinoble. Tan bon punt acaba el seu desplaçament, el jugador pren tres 

cartes d’or i les posa en la seva pila de cartes usades. El jugador català aprofita l’oportunitat 

d’influir la cort i posa la carta d’autoritat en la pila de cartes usades del jugador bizantí. A més a 

més, gasta les tres cartes d’or per adquirir la mateixa quantitat de cartes de blat que hi ha en la 

ciutat i les posa en la seva pila de cartes usades. Al començament del pas final, el jugador català 

posa la resta de cartes en la seva mà en la pila de cartes usades i roba cinc noves cartes de la 

seva baralla. Com que la baralla del jugador català està buida, per poder robar ha de barrejar la 

seva pila de cartes usades i formar una nova baralla. El jugador posa la primera carta de la baralla 

d’estacions en la part inferior i el seu torn acaba. 
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Il·lustració 11. Final del tercer torn del jugador català. 

El jugador bizantí comença el seu torn mostrant cada carta boca avall en la fila d’iniciativa. 

Aquesta vegada el jugador revela tres cartes de ciutadà i una carta de cavalleria. Aquestes cartes 

obliguen al jugador a repartir cada carta de ciutadà entre les ciutats on hi hagi menys ciutadans 

otomans. El jugador bizantí posa les tres primeres cartes de la baralla otomana boca avall en la 

fila d’iniciativa. Al començament del pas imperial, el jugador bizantí necessitaria alimentar els 

ciutadans de cada ciutat lliure assignant a cadascun una carta de blat, però com ja passava en 

torns anteriors, no hi ha cap ciutadà que necessiti ser alimentat en l’única ciutat lliure que 

controla el jugador bizantí. La ciutat on es troba el jugador no pot prosperar aquest torn ja que 

no hi ha prou cartes. Al començament del pas d’acció, el jugador bizantí descarta una carta de 

blat de cada ciutat assetjada. Com que en una d’aquestes ciutat no hi ha cap carta de blat, el 

jugador descarta una carta de ciutadà.  El jugador bizantí té una carta d’autoritat, dues cartes 

d’infanteria i dues cartes de blat en la mà. Veient que el setge sobre la ciutat on es troba pot fer 

perdre l’avantatge que ha aconseguit durant els tors anteriors, el jugador decideix alliberar la 

ciutat i aixecar el setge. Per això juga les dues cartes d’infanteria, que li permeten llançar un 

total de dos daus amb un resultat de cinc i dos respectivament. Llavors el jugador es veu obligat 

a posar la carta de cavalleria boca amunt que hi ha en la fila d’iniciativa en la part inferior de la 

baralla otomana i llança dos daus més, amb un resultat de sis i dos respectivament. Cada resultat 

de cinc o sis és un encert, i per cada encert el jugador escull i descarta una carta d’infanteria o 
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cavalleria de l’oponent. El jugador bizantí acaba guanyant el combat i aixecant el setge ja que ha 

pogut descartar l’única carta de cavalleria otomana, tot i que ha perdut una carta d’infanteria. 

Llavors el jugador decideix gastar dues cartes de blat per moure’s en un espai sota domini otomà 

encara que aquest sigui el primer desplaçament que realitza durant el torn. Al començament del 

pas final, el jugador bizantí posa la resta de cartes en la seva mà en la pila de cartes usades i roba 

cinc noves cartes de la seva baralla. Com que la baralla del jugador bizantí està buida, per poder 

robar ha de barrejar la seva pila de cartes usades i formar una nova baralla. El jugador posa la 

primera carta de la baralla d’estacions en la part inferior, arriba l’hivern, i el seu torn acaba. 

 

Il·lustració 13. Final del quart torn del jugador bizantí. 

El jugador català comença el seu torn mostrant només alguna de les cartes boca avall en la fila 

d’iniciativa. Com que aquest torn es desenvolupa durant l’hivern, el jugador escull la meitat de 

les cartes en la fila d’iniciativa i mostra la resta. El jugador català revela d’aquesta manera una 

carta de ciutadà i una carta d’infanteria. El jugador es veu obligat a posar la carta de de ciutadà 

en les ciutats on hi hagi menys ciutadans otomans. Llavors posa la primera carta de la baralla 

otomana boca avall en la fila d’iniciativa. Al començament del pas d’acció, el jugador català 

descarta una carta de blat de l’única ciutat assetjada. El jugador té dues cartes de blat i tres 

cartes d’or en la mà. El jugador català escull gastar una carta d’or per adquirir l’última carta de 

blat en la ciutat de Constantinoble i la posa en la seva pila de cartes usades. Llavors gasta dues 

cartes les dues cartes de blat per sortir de la ciutat i moure’s en un espai sota domini otomà 
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encara que sigui el primer desplaçament que realitza durant el torn. Al començament del pas 

final, el jugador català posa la resta de cartes en la seva mà en la pila de cartes usades i roba cinc 

noves cartes de la seva baralla. El jugador posa la primera carta de la baralla d’estacions en la 

part inferior i el seu torn acaba. 

 

Il·lustració 14. Final del cinquè torn del jugador català. 

El jugador bizantí comença el seu torn mostrant només alguna de les cartes boca avall en la fila 

d’iniciativa. Com que aquest torn es desenvolupa durant l’hivern, el jugador escull la meitat de 

les cartes en la fila d’iniciativa i mostra la resta. El jugador revela d’aquesta manera una segona 

carta d’infanteria juntament amb la carta d’infanteria que ha quedat boca amunt del torn 

anterior. Com que el jugador bizantí es troba en el mateix espai que un destacament otomà, es 

veu obligat a iniciar un combat i llança un dau per cada carta d’infanteria en la fila d’iniciativa 

que donen com a resultat dos quatres. El jugador juga llavors una carta d’infanteria de la seva 

mà i llança un dau amb un resultat de sis. El combat acaba en empat i no passa res ja que els 

resultats dels llançaments otomans no han sigut prou alts com per descartar la carta d’infanteria 

del jugador bizantí, i el jugador bizantí no ha pogut descartar totes les cartes d’infanteria de 

l’oponent. Llavors el jugador posa les dues primeres cartes de la part superior de la baralla 

otomana boca avall en la fila d’iniciativa. Al començament del pas imperial, el jugador bizantí 

necessitaria alimentar els ciutadans de cada ciutat lliure assignant a cadascun una carta de blat, 

però com ja passava en torns anteriors, no hi ha cap ciutadà que necessiti ser alimentat en 
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l’única ciutat lliure que controla el jugador bizantí. El jugador no es troba en cap ciutat i per tant 

no pot prosperar. Al començament del pas d’acció, el jugador bizantí descarta una carta de blat 

de cada ciutat assetjada. Com que en l’única ciutat assetjada ja no hi ha cap carta de blat ni cap 

carta de ciutadà que pugui ser descartada, la ciutat és conquerida i se li dona la volta a la carta. 

A jugador bizantí li queda una carta d’autoritat i tres cartes de blat en la mà. Llavors decideix 

gastar dues de les cartes de blat per moure’s un espai cap avall encara que sigui el primer 

desplaçament que realitza durant el torn. Al començament del pas final, el jugador bizantí posa 

la resta de cartes en la seva mà en la pila de cartes usades i roba cinc noves cartes de la seva 

baralla. Com que la baralla del jugador bizantí està buida, per poder robar ha de barrejar la seva 

pila de cartes usades i formar una nova baralla. El jugador posa la primera carta de la baralla 

d’estacions en la part inferior i el seu torn acaba. 

 

Il·lustració 15. Final del sisè torn del jugador bizantí. 

El jugador català comença el seu torn mostrant només alguna de les cartes boca avall en la fila 

d’iniciativa. Com que aquest torn es desenvolupa durant l’hivern, el jugador escull la meitat de 

les cartes en la fila d’iniciativa i mostra la resta. El jugador català revela d’aquesta manera dues 

cartes d’infanteria. Com que el jugador català es troba en el mateix espai que un destacament 

otomà, es veu obligat a iniciar un combat i llança un dau per cada carta d’infanteria en la fila 

d’iniciativa amb un resultat de un dos i un quatre respectivament. El jugador juga llavors dues 

cartes d’infanteria de la seva mà que li permeten llançar un dos daus, que donen com a resultat 
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quatre i cinc respectivament. Només el jugador català aconsegueix un encert si el resultat d’un 

dels seus llançaments és quatre. El jugador català guanya el combat ja que ha pogut descartar 

cada carta d’infanteria otomana i mou cap avall el destacament otomà que es troba en el mateix 

espai i els dos destacaments otomans adjacents. Com que al moure un d’aquests destacaments 

deixaria de ser adjacent al destacament otomà de l’extrem dret del taulell, el jugador necessita 

posar un marcador addicional sobre el taulell, fent que ara hi hagi en total cinc destacaments 

otomans. Al jugador català li queden quatre cartes de blat en la mà. Llavors decideix pagar dues 

cartes de blat per moure’s cap avall en un espai sota domini otomà encara que sigui el primer 

desplaçament que realitza durant el torn i paga dues cartes de blat més per moure’s un espai 

addicional cap a la dreta. Al començament del pas final, el jugador català posa la resta de cartes 

en la seva mà en la pila de cartes usades i roba cinc noves cartes de la seva baralla. Com que en 

la baralla del jugador català no hi ha prou cartes, per poder robar ha de barrejar la seva pila de 

cartes usades i formar una nova baralla. El jugador posa la primera carta de la baralla d’estacions 

en la part inferior, arriba l’estiu, i el seu torn acaba. 

 

Il·lustració 16. Final del setè torn del jugador català. 

 


