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Convén non obstante non fachendear 
, pois tamén afirma: 

"Estos iuegos son muy buenos cadaunos 
en el tiempo e en el logar o conuienen ( ... ] 
las mugieres que non caualgan e están 
encerradas an de usar desto, e otrossi los 
omnes que son uiellos e flacos • o los que 
han sabor de auer su plazeres apartada- 
mientre." (Op. Cit, p.4 l. 20-23) .,.. 

O noso autor di que comeza o libro polo 
xadrez porque: 
"El acedrex es el más noble e de mayor 
maestría que los otros". (Op. Cit, p.6 l. 1) 

"La cordura derecha era tomar del seso 
aquello que entendiesse omne que mas 
su pro fuesse, e dela uentura guardase 
omne de su danno lo mas que podiesse e 
ayudarse della en lo que fuesse su pro." 
(Op. Cit. p. 6 l. 24-28) 

Diagrama 1: Posición Afonso ~ 
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e o das tablas: 

O postulador dos dados sostén: 
"Ca si ventura ouiesse de perder o de 
ganar, que por ningún seso que ouiesse, 
non podrie estorcer dello.• (Op. Cit, p.6 
1.16-19) 

O primeiro dos sabios, defensor do 
xadrez, comenta: 
"Mas ualie seso que uentura, ca el que 
uiuie por el seso fazie sus cosas ordena- 
demientre e aun que perdiesse, que non 
auie y culpa, pues que fazie lo quel con- 
nuinie" (Alfonso X, p. 6 1.12-15) 

de acedrex, dados e tablas. Tratase dun 
texto de carácter filosófico, no que tres 
sabios discuten diante dun rei indio sobre 
se é a intelixencia ou o azar o rnáis impor- , 
tante no noso devir. 

Houbo, na segunda metade do século x111 
(1221-1284), un rei ó que no futuro se 
coñecería co alcume de O Sabio. Dirixiu 
un grupo de estudiosos na procura dunha 
polifonía de saberes. El-rei sabía amar e 
rezar en galego, non en balde escribiu As 
cantigas de Santa María, e non sen 
razón, case 700 anos despois da súa 
morte, no 1980, a Academia Galega lle 
dedicaría o Día das Letras. Foi o redactor 
da primeira norma ortográfica da lingua 
castelá para tentar ordenar as dúbidas 
dos copistas. Foi un monarca aberto ós 
coñecementos. Decatábase de que a 
vangarda era patrimonio de árabes e 
xudeus e recolectou saberes de astrono- 
mía, de botánica, de xadrez. 
No 1283, un ano antes da súa morte e tan 
só 30 anos despois de que o rei Ludwig, 
chamado O Santo, prohibise ós seus súb- 
ditos o xogo, o rei sabio elaborou El libro 

LIBRO DE ACEDREX, DADOS E 
TABLAS 

Había unha vez unha terra de tres civmzac1óns en 
mestizaxe sen deixar de ser, un tempo onde os poetas se presta 
ban os metros e intercambiaban as linguas porque se estremecían 
ó mergullarse na marabilla de cada unha. Era unha época en que 
un xogo árabe era contado por un rei cristián capaz de dictar as 
primeiras normas ortográficas do castelán e rezar e amar en gale 
go. Era un lugar no que os xudeus valenciáns daban paso á dama 
provenzal e enchían un taboleiro que sería a fuga dun converso na 
procura de Melibea. Pode que só fora unha "arcadia feliz", un "país 
de nuncaxamals", o "xardín do Edén", un delirio da miña imaxina 
ción, pero era preto de aquí ... Acaso sexa tan só unha historia de 
libros e de xadrez 

A Ana Baliñas, porque di que lle gusta como falo de xadrez. A Paula Velga, porque afirma que fabulo máis ca un tal 
Tolstoi. A Mercedes Yáñez, porque cando lle digo unha verdade di: 'Esa no cuela'. A Ángela, que quería coñecer 
cantos e poemas ocultos. A Laura, pala intensidade dos relatos curtos. A Centrón, que nos dixo que xa non sabe 
cando talamos a verdade ou a lenda. A todos eles, porque algunha vez celebraron a marabilla de narrar. A Inés, que 
chega de novas cunha historia que crear. 
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Non foi a única aportación do círculo 
valenciano, pero, desgraciadamente, 
nada conservamos do incunable de Fran- 
cisco Vicent El libro deis Jochs del 
Schacs, agás as novas recollidas en tex- 
tos italianos -unha vez máis o cosmopoli- 
tismo- do xvi. ..,. 

Perque Lahor / los esperits desperta 
y fa placar/ Be/lea 'b cara trancha, 
ab Dok; Esguart / que'/ cor ferint acerta, 
Lahor prengué, I en qui speranca lancha; 
a denotar/ que a l'amant no mancha, 
en negun temps, / la ti d'amor offerta, 
si de lahors / la font nuncha s'estancha. 
Que los legots / fan dama tan contenta, 
que'/ desconten / content se representa. 

(VINYOLES (1999), est. xx) 

14. Db5  Cd7; 15. d5  exd5; 16. Be3  
Bd6; 17. Td1  Df6; 18. Td5  Dg6; 19. 
8f4  Bf4; 20. Dd7  Rf8; 21. Dd8++] 
nunca foi disputada, polo que non ten nin- 
gún sentido xulgala dende o punto de 
vista técnico pois só ten unha lectura sim- 
bólica. En primeiro lugar as brancas fan 
21 xogadas, 21 estrofas. por 20 das 
negras e 20 do árbitro, 61 entre os tres o 
que unidas ás tres estrofas introductorias 
tan un total de 64, tantas como casiñas 
ten o taboleiro. 
As pezas vermellas (as nasas brancas) 
conducidas por Castelví en representa- 
ción do deus Marte (símbolo da vontade) 
tenta lograr os favores de Venus (a bele- 
za e a honra) que xoga coas pezas ver- 
des (negras) desenvolvidas por Vinyoles, 
con Mercurio, de Fenollar, de árbitro. 
O simbolismo non remata aí pois cada un 
dos movementos expresa significados 
coma "desdén", "a doce mirada", "o servi- 
cio amoroso" etc. Vexamos como exem- 
plo a estrofa do movemento 6 das bran- 
cas. 

Mossen Fenollar pouco antes do ano 
14 7 4. A obra permaneceu perdida ata que 
no ano 1905 o P. lgnasi Casanova a des- 
cubrlu na Real Capela do Palau. A primei- 
ra edición foi obra de Ramón Miquel i 
Planas, quen non só fai uns interesantes 
comentarios senón unha reproducción 
fotográfica, hoxe única testemuña conser- 
vada, pois durante a Guerra Civil españo- 
la, fose polo saqueo ou porque nun afán 
de conservación os monxes da Capela do 
Palau de Sant Cugat del Vallés a agacha- 
ron, está agora perdida. 
A partida [1.e4 dS; 2. ed  DdS; 3. Cc3  , 
Dd8; 4. Bc4  Cf6, 5. Cf3  Bg4; 6. h3 
(Diagrama 2) Bf3; 7. Df3  e6; 8.Dxb7  
Cbd7; 9. CbS  Tc8; 10. Ca7 Cb6; 11. 

I Cc8 Cc8; 12.d4  Cd6; 13. Bb5+  Cb5; 

Diargrama 2: Partida Scachs d'amor 
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talantes dunha variedade do catalán, en 
Levante, foi onde se produciu a maior 
revolución da historia no que atinxe ó 
movemento das pezas, onde naceu o 
xadrez moderno, onde se escribiu o 
Schacs d'amor, a primeira partida conser- 
vada do novo xogo. 
O poema Scachs d'amor foi escrito por 
Francí de Castelví, Narcis Vinyoles e 

terra, nin ficaron no cadaleito de Campos- i 

tela. Tamén chegaron a Valencia, e a 
Senhor lemosín, a dama, non quedou só 
na poesía, eta encarnouse -¿debería 
dicir enmadeirouse?-, fíxose para sem- 
pre a dona do poder do taboleiro, mandou 
ó exilio á "alféreza" e converteuse na 
forza máis poderosa do xogo do que 
Bobby Fischer proclamou que era vida. 
Así no círculo dos xudeus conversos, 

idioma que Dante chamou de Oc, pero os 
ecos da Provenza non arribaron só a Fis- 

O rei Afonso cantou na lingua do mar do I 
Morrazo e do Baixo Miño e cos metros do 

SCACHS D' AMOR 

1 ... Td2; 2. Cxd2 Ce3++. 

Poema Scachs d'amor [ 

<11 O xadrez representado no libro 
correspóndese co xogo árabe onde a 
dama aínda non existe, a súa peza pre- 
decesora o "alféreza" carece da súa 
potencia ó igual que o "alfil", o elefante 
que logo se transformará no noso bispo. 
Aínda así vexamos algún exemplo do 
libro (Diagrama 1 ). Na posición do diagra- 
ma as negras xogan e gañan mediante 

XADREZ CONTO DESCRITIVO 



Quizá -gracias Ana, outra vez- Rui López 
descubriu no xogo de Caissa que a reali- 
dade non cabe nun dogma, e que a Corte 
pode ser unha cadea, e que s6 na aven- 
tura é posible abrazar o misterio e por iso 
colleu un barco cara a América e nunca 
máis soubemos del. 
Se a1gunha vez recuperamos o espírito 
aventureiro de Rui López e a súa capaci- 
dade de ver máis alá, se nos mergulla- 
mos na lúdica capacidade de amar e de 
xogar de Lucena, se transitamos no sim- 
bolismo acolledor das damas poderosas 
do Mediterráneo, e se tacemos nosa a 
capacidade plurilingüe e plurisapiencial 
de Afonso X, acaso poderiamos xogar 
unha apertura española, sentir todo o 
poder da dama, entoar unha canción 
galego-portuguesa con acordes sefardís 
e arábigos e acollar xuntos o infinito. 

XÚPITER MÁIS ALÁ DO INFINITO 

bispo de b5 está amosando unha realida- 
de aínda non presente; cando o pión 
dama negro avance para desenvolver o 
bispo de c8, o cabalo de c6 ficará crava- 
do. Se vostede non está de acordo pense 
por que ó bispo de casiñas brancas se lle 
chama "a tortura española". 

Diagrama 4: Apertura española 
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Pero a máis grande aportación do noso 
autor, a que segue viva, é a chamada 
Apertura española ou Rui López, 1. e4 - 
e5; 2. Cf3 - Cc6; 3. Bb5, (Diagrama 4). 
Con ela comezan moitas das rnáis gran- 
des partidas da historia. Nos tratados teó- 
ricos deféndese que o bispo presiona 
indirectamente sobre o pión eS pois ame- 
azan 4. Bxc6 e 5. Cxe5, pero sabemos 
que esta captura non é posible polo de 
agora. Hai que ir máis alá, a idea ten que 
ver co pensamento místico da época. A 
verdade é máis fonda que a aparencia: o 

mostran partidas como a que segue: 
Rui López - Leonardo da Cutri: 
1. e4 - e5; 2. f4 - d6; 3. Bc4 - c6; 4. Cf3- 
Bg4; 5. fxe5 - dxe5; 6. Bxf7 - Rxf7; 7. 
Ces- Re8; 8. Dxg4 - Cf6; 9. De6+ - De7; 
10. Dc8 - Dd8; 11. Dxd8 - Rxd8; 12. Cf7 
1-0 

Os historiadores opinan que o estilo de 
Rui López é o dun cabaleiro conquistador, 
unha serte de Pizarro ou Hernán Cortés e 

"Que cuando se poma á jugar si fuere día 
claro, y al sol, procure que el enemigo 
tenga el sol de cara, porque lo ciegue: y si 
fuere obscuro, y se jugare con lumbre, 
hazer que la tenga a la mano derecha: 
porque le perturbe la vista, y la mano 
derecha que trae por el tablero, le haga 
sombra: de modo que no vea bien donde 
juega las piezas". (RUI LÓPEZ, 1999) 

foi gañado polo zafrense, considerado 
dende entón como o primeiro campión 
mundial non oficial. Nunca máis un xadre- 

Diagrama 3: mate de Lucena 
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de Segura, nado en Zafra pouco antes do 
1534. Pouco sabemos da súa vida, agás 
que foi clérigo da súa vila natal e que no 
1563 publicou en Lisboa a súa Gramati- 
cae institutiones. 
Xa dous anos antes editárase o Libro de 
la invención liberal y arte del juego del 
axedrez, que non só lle deu sona univer- 
sal senón que fixo que Felipe II o chama- 
se á Corte e o nomease asesor e confe- 
sor real. O monarca, afeccionado ó xogo- 
ciencia, organizou, no 1575, un torneo 
cos mellores xogadores da época e que 

"Con la iglesia hemos topado", dicía Don 
Quijote a Sancho Panza e a frase vennos 
como anel ó dedo para talar de Rui López 

LIBRO DE LA INVENCIÓN LIBERAL Y 
ARTE DEL JUEGO DEL AXEDREZ 

Pero non nos desviemos do camiño, o 
que interesa de Lucena non son as súas 
escaladas ó balcón de Melibea senón a 

libro de Lucena 

llliiiilili.;s:., ...  

~ Co círculo dos hebreos de Levante 
tiña moita relación un converso chamado 
Lucena -discútese moito se de nome 
Juan ou Luis-. Pasaba os máis dos seus 
días na cidade de Salamanca, e viña 
sendo amigo dun tal Fernando de Rojas 
quen cautivado pola súa ars amatoria 
baseouse nel para dar continuación á his- 
toria daquel personaxe referido polo seu 
creador anónimo co nome de Calixto. 

REPETICIÓN DE AMORES Y ARTE DE 
AXEDREZ 

súa obra Repetición de amores e arte de cista español se aproximou, sequera, a 
axedrez, publicada en Salamanca no esta altura. 
1497, o primeiro libro de xadrez moderno A contribución de Rui López nesta obra 
conservado. non se limitou só á técnica, en realidade é 
Este incunable certifica xa o triunfo da basicamente un manual de aperturas. 
nova forma de xogar, creada na España ; Tamén deu consellos prácticos: 
da época e que será a que perviva uni- 
versalmente ata a actualidade. 
O libro consta de dúas partes fundamen- 
tais: a primeira, un poemario amoroso, e , 
a segunda un libro de xadrez propiamen- 
te dito. E é a el ó que nos limitaremos. 
Poderiamos dicir que é un tratado de pro- 
blemas e celadas. Por razón de espacio 
mostraremos un só exemplo. (Diagrama 
3). 
Trátase do mate do couce. As brancas 
xogan e gañan con 1. De6 - Rh8; 2. Cf7 + 
- Rg8; 3. Ch6+ - Rh8; 4. Dg8+ - Txg8; 5. 
Cf7++ 

XADREZ CONTO DESCRITIVO 


