
O último libro de María Xosé Quei- 
zán: unha novela chea de intriga 
que nos mantivo enganchados ata 
o final. Dúas historias paralelas e 
cruzadas, por un lado personaxes 
do barrio obreiro de Teis e por ou- 
tro a burguesía empresarial vigue- 
sa. cunha familia que agacha incon- 
fesables segredos. O desexo a tra- 
vés do obxectivo dunha cámara fo- 
tográfica. Moi recomendable para 
retomar o gustiño da lectura cara ó 
inverno. 

Ten o seu punto a fresca rosa, 

M' Xosé Queizán, Xerais 2000 

DE AMOR E MORTE 

Mª Xosé Queizán 
Ten o seu punto a fresca rosa 

LIBROS 

Andan preocupados na asociación 
Érguete Baixo Miño palas filtra- 
cións de auga que sofre o seu local. 
cedido hai varios anos polo Institu- 
to Social da Marina ó Concello da 
Guarda. De nada serviron os arran- 
xos na terraza da contraría de pes- 
cadores, a auga segue entrando e 
leñen inutilizada a aula onde se ce- 
lebraban as conferencias. Estas de- 
ficiencias xa ocasionaron un corto- 
circuito, o que está a retrasar as ac- 
tividades da asociación. De mo- 
mento só teñen organizado un no- 
vo curso de traballo en coiro dende 
outubro a decembro. Para matri- 
cuarte nada mellar que pasar polos 
seus locais, eso si, levai paraugas. 

FIL TRACIÓNS 

14. Te1 - f6 

¡Canto misterio hai no xadrez! A 
existencia dun peón de dama illa- 
do aconsella non simplificar a 
posición pois no final é feble. 
Agora ben, como demostrarían 
os inventores do estilo "ultradiná- 
mico", unha sorte de arte pop no 
xadrez -Ial, Korchtnoi, Spasski e 
Fischer-, o factor estratéxico fun- 
damental é a iniciativa, por isa, as 
brancas teñen vantaxe. 

1 O. Bg5 - Be?; 11. Bxd5 - Bxd5; 
12. Cxd5 - Dxd5; 13. Bxe? - Cxe? 

Para os namorados das emo- 
cións fortes propoño analizar as 
seguintes posibilidades: 9 ... Cxc3; 
10. bxc3 - Bxc3; 11. Ba3 ou ben 
-perdoe o lector que rompa a mi- 
ña norma de non citar partidas 
propias- a posición que devén 
tras as seguintes xogadas da par- 
tida entre un servidor, con bran- 
cas, e B. Sánchez: 1. e4- e5; 2. 
Cf3- Cc6; 3. d4 - exd4; 4. Bc4 - 
Bc5; 5. c3 - Cge?; 6. cxd4 - Bb4+; 
7. Cc3 - d5; 8. exd5 - cxd5; 9. 0- 
0  Cxc3; 1 O bxc3 (idea de B. 
Zlotnik) Bxc3; 11. Ba3! - Bxa1; 12 
Te1 (diagrama 2). Divírtanse ana- 
lizando as liñas de ataque branca. 

8. exd5 - Cxd5; 9. 0-0 - Be6 

Hai moitísimas famosas partidas 
coa variante 7 ... Cxe4, pero iso 
afástanos do naso propósito 
(diagrama 1). 

4. c3 - Cf6; 5. d4 - exd4; 6. cxd4 
- Bb4+; 7. Cc3 - d5; 

Apertura Italiana, variante Gioco 
Piano. 

1. e4 - e5; 2. Cf3 - Cc6; 3. Bc4 - 
Bc5; 

Brancas: STEINITZ 
Negras: BARDELEBEN 

cinto de xogo a ver como un des- 
cendente de Abraham lle gañaba 
a partida. Steinitz converteu a 
partida na sinfonía acabada ó 
amasará prensa e ó público asis- 
tente a brillante continuación que 
levaba á victoria. 

- A que deixabamos o naso 
anterior artigo sobre a mú- 
sica coa ameaza de conti- 

nuar, non hai nada máis axeitado 
á nasa tarefa que reemprender- 
mos o traballo coa Sinfonía ina- 
cabada de Sch u bert. 
A oitava de Schubert máis que 
inacabada debería chamarse "in- 
completa", país os dous tempos 
de que consta si están rematados 
e simplemente lle faltarían dous. 
É un enigma para os historiado- 
res da música saber por que non 
lle deu fin, sobre todo tendo en 
canta que compuxo unha nove- 
na; ademais está considerada por 
moitos como a súa obra mestra 
pala beíeza das súas liñas meló- 
dicas e a perfección do seu dese- 
ño. Algúns críticos eren que 
Schubert levou adiante, coa 
maior radicalidade, aquel dita de 
Simón Rodríguez, coñecido por 
ser o mestre de Simón Bolívar, 
quen pedía ós escritores latinoa- 
mericanos que 'imitasen a orixi- 
nalidade". Parece ser que o autor 
detectou ecos de Beethoven e 
non quixo que llo reprocharan, 
así enviou despois a un seu ami- 
go, Graz, a parte finalizada coa 
idea de que nunca sería publica- 
da (lembremos que Kafka fixo o 
mesmo cos seus escritos). Gra- 
cias ó deus do azar foi descuber- 
ta en 1865 e dende entón pode- 
mos desfrutala. 
A partida Steinitz - Bardeleben 
(Hanstings, 1895) puido pasar á 
historia do xadrez coma A sinfo- 
nía inacabada. Sucede non obs- 
tante que se coñece co nome de 
acabada. Na súa xogada 25. Bar- 
deleben abandonou a sala de xo 
go sen volver a eta, deixando así 
a partida sen rematar. Segundo 
confesou o protagonista non po- 
dería soportar a salva de aplau- 
sos que ía dar o público ó seu ad- 
versario pala súa fermosa victo- 
ria. Outras versións deixan en pe- 
or lugar a Bardeleben quen pare- 
ce que era un furibundo antise- 
mita e preferiu abandonar o re- 

A Manuel e a Patricia, que me recordan una harmonía soñada, co desexo de que a súa sexa eterna 
ó saxo de Carlos 
Á pandeireta que os alumnos de Ana levaron ó muíño de Avica/ 
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NOTA: Quero agradecer ó meu 
amigo e compañeiro Antonio 
Anadón a súa contribución neste 
artigo pois proporcionoume da- 
tos da partida Steinitz - Bardele- 
ben dos que non tiña coñece 
mento . 

poucas causas me emocionaron 
máis cás imaxes que nos rnos- 
trou nun curso sobre as outras 
caras do xadrez no 1991. Pero 
hoxe traémolo aquí porque Tcha- 
kurian cun método semellante á 
composición de Cruz de Castro 
musicou partidas de xadrez; es- 
coitei con gozo unha versión 
dunha partida Karpov - Kasparov. 
Non podo dicir cal é o nivel das 
súas composicións pero é fermo- 
sísimo saber que o pensamento 
abstracto pode ser contado 
-¿cantado?- case que susurra- 
do, musicalmente. 
Poderíamos encher páxinas e na 
xinas sobre música e xadrez, e 
falarmos, por exemplo, da ópera 
rock Chess baseada na lotta polo 
título mundial entre Karpov e 
Korchtnoi, pero non quero cansar 
ós meus pacientes lectores; aca- 
so dicirlles que estou certo de 
que Napoleón non foi un gran xo- 
gador de xadrez, se cadra, por 
clasificar a música dentro dos 
ruídos. 
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as partituras. unha para as bran- 
cas e outra para as negras; cada 
peza é un instrumento: a torre é o 
fagot; o cabalo. o óboe; o bispo, 
a frauta; a dama, a trompeta; o 
rei, a percusión; e os peóns son 
violíns. É unha obra aleatoria que 
pode ser interpretada dun xeito 
diferente cada vez; ademais o di- 
rector dá entrada a un instrumen- 
to pero é o instrumentista o que 
elixe a casiña a que vai, polo tan- 
to que notas toca , sempre se- 
guindo o movemento regulamen- 
tario das pezas. O universo é un 
caos organizado nunha táboa de 
xadrez: a síntese superadora do 
pensamento grego. 
O terremoto de Armenia foi un 
dos máis terribles dos últimos 
tempos, unha catástrofe humana 
capaz de conmover calquera al- 
ma sensible; o mestre Tchakurian 
contemplou á luz dos cascallos 
como os nenas oligofrénicos 
morrían de fame ou traballaban 
coma escravos. como a súa difi- 
cultade os marxinaba. Foi entón 
cando ideou un método de 
aprendizaxe para discapacitados 
psíquicos a través do noso xogo. 
O seu obxectivo era ensinar a so- 
rrir, a escribir, a quererse a un 
mesmo, a compartir ¡Que mara- 
billoso é comezar de a un e re- 
matar de a seis! Podo dicir que 

Pola época das revolucións estu- 
diantís en Francia, a guerra do 
Vietnam, ou a aparición de teorí- 
as científicas novidosas, Carlos 
Cruz de Castro estreou, no 1969, 
unha obra musical renovadora 
chamada Xadrez. Sobre as 64 ca- 
siñas do taboleiro escríbense dú- 

22 ... Rf8; 23. Tf7+ - Rg8; 24. 
Tg7+ - Rh8; 25. Txh7+ - Rg8; 26. 
Tg7+ - Rh8; 27. Dh4+ - Rxg7; 28. 
Oh?+ - Rf8; 29. Dh8+ - Re?; 30. 
Dg7+ - Re8; 31. Dg8+ - Re?; 32. 
Df7+ - Rd8; 33. Df8+ - De8; 34. 
Cf7+ - Rd7; 35. Dd6++ (diagrama 
4) 

O que vén non sei se é valse ou 
rock 'n' roll, pero ten a gracilida- 
de da danza na barra de equili- 
brios coa pericia de Nadia Coma- 
neci, calquera captura remata en 
mate ou perda grave de material, 
e calquera xogada sen xaque do 
branca sería replicada con Txc1 
mate. Vexamos unha variante a 
modo de exemplo, 22 ... Rxe?; 23. 
Te1 - Rd8; 24. Cxe6+ - Re8; 25. 
Cc5 con vantaxe decisiva ( omiti- 
remos o resto das variantes por 
razón de espacio). 

17 ... cxd5; 18. Cd4 - Rf7; 19. Ce6 
- Thc8; 20. Dg4 - g6; 21. Cg5+ - 
Re8; 22. Txe7+!! (diagrama 3) 

Desfaise do peón feble e obtén un 
marabilloso escaque, "d4', para o 
cabalo. 

15. De2 - Dd7; 16. Tac1 - c6 ?; 
17. d5!! 

1 
Coa idea de descravar o cabalo e 
mobilizar a torre. 
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Entre setembro e novembro, a aso- 
ciación Currículum Vitae en colabo- 
ración con Avelaíña ofrece un cur- 
so de cerámica impartido dous días 
á semana en sesións de dúas ho- 
ras. Buscando a reinserción social, 
esta asociación continúa ofrecendo 
o xa clásico curso de encaderna- 
ción e o de serigrafía. O Obradoiro 
de sexo seguro é outra das activi- 
dades que desenvolverá neste tri- 
mestre. Se estás interesado/a en al- 
gúns destes talleres nada mellor 
que pedir información no seu local. 

Curriculum Vitae. R. Puerto Rico, 7. 
A Guarda 

NOVOS OBRADOIROS 

O 24 de outubro finaliza o prazo do 
certame que organiza ANABAM so- 
bre temas relacionados coa ecolo 
xía. Moito olio, porque non se ad- 
miten fotografías de niños. Se que- 
redes participar inda estades a tem- 
po. 

ANABAM . Certame de Fotografía 
Ecolóxica Apdo. 59 36780 A Guarda 

FOTO VERDE 

_anaoam 
ORCA.SIL\ 

XI CERTAME DE 
FOTOGRAFÍA ECOLÓXICA 

CONVOCATORIAS 


