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Caligrama de Guillaume Apollinaire 
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U N non deixa de sorprenderse cando 
escoita sisudas discu~ións acerca da 
natureza do xadrez. E un deporte -di 

un. ¿Que outra cousa pode ser unha actividade 
con competicións, rankings, campionatos 
mundiais ... ? [Vaia deporte -argumenta outro- 
que non precisa domáis mínimo esforzo 
atlético! É unha ciencia, réxese por leis 
universais e inmutables. Non pode ser 
científico o que depende dun estilo e dun 
tempo limitado -manifestan outros coros. 
iUnha arte! Non pode ser unha arte unha 
manifestación de enxeño limitado por outro 
enxeño. 
Non sei que é o xadrez, e tampouco quero 
amarralo a unha definición; prefiro que siga a 
ser unha realidade pluriforme e inaprensible 
que dea que talar ós homes. Xa dicía Borges 
que o xadrecista é "un urdidor de labirintos". 
Hai unha parte do xadrez que si é plenamente 
artística: trátase da composición, posicións 
que non nacen en partidas reais, senón da 
invención dun autor que dispón as pezas ó seu 
desexo co fin de amosar ou agochar unha idea. 
Parecería que polas súas limitacións a arte no 
noso xogo fose unha forma incapaz de 
achegar nada ás sete grandes, pero non é así 
-xa vimos noutros números a súa relación co 
cinema, e poderiamos falar da danza ou da 
literatura. É máis: o xadrez é quen de 
adiantarse na invención de novos estilemas. 
Cando en 1880 nacía Guillaume Apollinaire, o 
gran poeta cubista que logo se faría famoso 
polos seus caligramas -poemas que son o 
mesmo tempo debuxos, Samuel Loyd, o rnáis 
grande compositor de xadrez da historia, .,.. 
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mate directo (o normal) ou inverso (o 
bando abriga ó outro a darlle mate) en 
dúas xogadas. ¿Como? 
Como a miña pretensión é engaiolalos 
voulles transformar o caos en cosmos; 
ollemos a posición do diagrama número 
3: un verdadeiro caos ¿non é?; pero tras 
1.f3-gxf3; 2. exd3-cxd3; 3. Bf5+-exf5; 4. 
Te6+-dxe6; 5. Cf6+-gxf6; 6. Td4+-cxd4; 7. 
a8=B+-Dd5; 8. Bxd5-exd5; 9. De5+-fxe5; 
10.CgS++ 
Voila! Diante súa ten a gaiola de ferro de 
Tamerlán. 
Gustaríame que este artigo fose unha 
pequena mostra de que o xadrez non é 
un xogo "autista", senón unha arte 
comunicativa, capaz, as veces, de ir por 
diante; unha manifestación susceptible de 
amosar, dende o misterio -a forma máis 
profunda e plural de vivencia-, un 
sentimento. 
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<111 compoñía un dos seus máis famosos 
debuxos xadrecísticos, os chamados 
gatos Kilkenny, en homenaxe ós 
personaxes da coñecida canción saxona 
que loitaron ata que só lles quedou a 
cola. 
Se observamos con atención o taboleiro 
1 veremos a figura dun felino co rabo 
erguido e o fociño volto. ¿Pura 
imaxinación vacua? Invito ó lector a que 
atope a continuación do mate. 
Algúns dos meus amables interlocutores 
poderían pensar que isto foi unha 
anécdota illada e non un verdadeiro 
antecedente do caligrama. Para 
desmentilo poñerei dous exemplos. 
Cando Apollinaire era un imberbe de 12 
anos, Joseph Ney Babson publicou nada 
máis e nada menos que unha homenaxe 
a Loyd: o seu propio nome (2). E, ¡olio ó 
enunciado do problema! As brancas e as 
negras, se xogan primeiras poden dar 
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