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La historia de Segorbe está ineludiblemente unida a la del ajedrez desde que uno 
de nuestros segorbinos más ilustres, D. Francesch Vicent, reescribiera las normas 
del juego-ciencia en el siglo XV. Su obra marcó un antes y un después y propició el 
nacimiento del ajedrez moderno con la introducción de una figura clave, la reina.

Un personaje tan destacado que marcó un hito en la historia del ajedrez merece todos 
los honores y así lo demuestra día a día el Club de Ajedrez Alto Palancia con su labor en 
pro de la difusión y el conocimiento de este deporte entre los habitantes de la comarca. 
Y así lo demuestra también el Ayuntamiento de Segorbe con su firme compromiso de 
reivindicar la figura de tan ilustre segorbino y apoyar iniciativas tan interesantes como 
esta. 

El Club de Ajedrez Alto Palancia presenta ahora, con mucha ilusión y mucho esfuerzo, 
este cómic que cuenta la vida y el legado de Francesch Vicent de una forma amena, 
original y muy atractiva, sobre todo, para la infancia y la juventud. Y en esta iniciativa, 
como no podía ser de otra manera, también colabora el Ayuntamiento de Segorbe, fiel 
a su compromiso de reivindicar siempre la figura de Francesch Vicent. 

Os deseo que este cómic plante la semilla y el interés por el deporte del ajedrez, 
puesto que mejora la memoria, la creatividad, la lógica, y la concentración, entre otros 
muchos beneficios. 

¡Feliz lectura!

Mª Carmen Climent
Alcaldesa de Segorbe

Representació gràfica de Sogorb en la segona meitat del segle XV, extret d’un antic gravat.

Presentacions



4

El repte de plasmar en un còmic la vida i el llegat de Francesch Vicent, sogorbí universal, 
clau en el naixement i l’expansió dels escacs moderns, era a priori un desafiament 
de gran complexitat. En el meu cas, que he dedicat a Vicent diverses monografies, 
nombrosos articles i capítols de llibres, poder resumir, incorporant els últims assoliments 
de la recerca, tot això en un còmic, ha suposat una tasca extraordinària.

Considero necessari agrair a Miguel Ángel Malo la immensa labor, impagable, 
desenvolupada durant molts anys amb Vicent i la seva herència com a epicentre. 
Treballar amb ell i amb Daniel Salvador ha estat una experiència molt gratificant el fruit 
de la qual compartim avui, gràcies a l’Ajuntament de Sogorb.

Acostar-nos, en aquest format i llenguatge, a Vicent i el seu celebèrrim llibre, el Sant 
Greal dels Escacs, ens ha exigit el major rigor i cura. Per això, com el propi còmic 
assenyala, s’ha intentat suplir les llacunes que presenta la biografia del *segorbino 
amb la major versemblança possible. 

Veuran que el còmic està estructurada en 4 parts. La infància de Vicent a Sogorb (1), 
la plenitud de la seva vida a València (2), el corol·lari de la qual és la publicació del 
seu llibre en 1495, el primer tractat d’escacs moderns. La seva etapa italiana (3), sota 
el mantell protector de la família Borja, on serà professor d’escacs de Lucrecia, està 
jalonada amb la seva contribució a l’expansió internacional dels escacs moderns, a 
través del llibre de *Damiano (Roma 1512). En l’última part (4), recorrem de forma 
*célere els cinc segles transcorreguts des de llavors. La seva veritat i grandesa només 
ha pogut arrabassar-la-hi al destí a través de complexes obres de recerca, que han 
possibilitat el seu reconeixement actual. Recuperat el contingut del llibre en 2005, no 
renunciem a la troballa del propi incunable, que va inaugurar l’Edat Moderna del rei 
dels jocs.

El còmic té, com de pas, diverses capes o nivells de lectura. Així, mostra el reglament 
antic i modern, la gènesi dels canvis, recuperant conceptes i vocables històrics avui 
perduts. Per ell desfilen, cobren vida en el tauler de la vida, personatges coneguts com 
els poetes de Scachs d’amor, el Papa Borja i els seus fills, grans dames renaixentistes, 
insignes homes de la il·lustració i prestigiosos bibliòfils.

El noble jugo tantes vegades vilipendiat per altres disciplines com el cinema, la publicitat 
o la literatura, té en aquest petit còmic el seu rescabalament: cada posició triada té un 
sentit, és un motiu de culte o un homenatge. És tasca del lector percebre aquests 
matisos.

Finalment, aquesta obra ens compel·leix a no escatimar esforços per a *vindicar la 
figura i aportacions de Vicent, *antemural dels Escacs Moderns, extraordinari mestre 
i primer docent del Axedres de la Dama. L’home que va codificar i va donar al món la 
nova manera de jugar, que avui practiquem diàriament milions de jugadors d’escacs 
per tot el món.

José Antonio Garzón
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Informació general

Aplicació didàctica

Els dossiers d’aquesta col·lecció es componen de dues parts. Una, en què s’explica 
una història i, una altra, en què es presenta una sèrie d’activitats transversals basades 
en la història narrada en format còmic.

Cada còmic es pot usar de manera individual o, també, com un recurs narratiu en un 
projecte d’escacs educatius.

En el primer cas (ús individual), després de la lectura del còmic es poden realitzar 
les activitats lúdiques i educatives indicades en l’apartat Recursos (pàg. 8). Aquestes 
propostes estan disponibles gratuïtament en format pdf, la qual cosa en facilita 
l’actualització i l’ampliació.

En el segon cas, aquest còmic és un recurs que forma part dels materials complementaris 
dels projectes d’escacs educatius Educachess: Juga i aprèn i Escacs per a tothom. 
En els llibres del professorat d’aquests projectes (pàg. 7) es proposen les activitats 
basades en el còmic.

L’ús dels còmics fomenta la lectura en l’alumnat i el motiva per a la realització de les 
activitats proposades en els llibres del professor d’aquests projectes.

La implementació dels escacs educatius facilita el treball transversal de continguts 
curriculars, competències bàsiques, habilitats emocionals i valors.

Un dels objectius d’aquest projecte Educachess és contribuir a la igualtat de 
gènere, al foment de les relacions intergeneracionals, a l’afavoriment la inclusió 
social i a la promoció d’una societat multicultural.

Igualtat de 
gènere

Multiculturalitat

Sobre Valors

Relacions 
intergeneracionals

Emocionals

Cognitives

Adquirir Competències

Creatives



Evolució de les regles del joc

Metodologia
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El fet que una proposta ludificada o un repte 
comenci amb una narrativa serveix per a 
situar l’alumnat en un context que el motiva a 
participar, ja que es genera un aprenentatge 
experiencial basat en les emocions. 
En el projecte Educachess s’incorporen els 
contes en l’etapa infantil i els còmics en 
les altres etapes educatives com a elements 
narratius per a ambientar les activitats d’escacs 
educatius. 
Per això, l’ús d’aquest còmic serveix per a 
ambientar històricament l’evolució de les regles 
del joc dels escacs i reforçar l’aprenentatge 
dels moviment de les peces.
Per tant, s’aconsella que l’alumnat llegeixi 
aquest còmic després que hagi après el 
moviment de les peces d’escacs. 
Aquesta lectura es pot realitzar individualment 
(pdf en portàtil o tauleta; còmic en format 
imprès) o en grup (projectant el pdf en una 
pissarra digital).
Una vegada s’hagi acabat la lectura del còmic 
es poden realitzar les activitats transversals 
proposades.
Així mateix, aquesta col·lecció de còmics 
serveix per a fomentar la lectura en l’alumnat 
i reforçar l’aprenentatge d’idiomes (materials 
multilingües).

En el còmic es mostra que les regles dels escacs han anat evolucionant al llarg de la 
història. 
Un dels canvis més importants va ocórrer a la fi del segle XV a València quan es van 
establir les actuals regles del joc, que eren diferents als escacs que ens van portar 
els àrabs. Aquests canvis van permetre donar-li molt més dinamisme al joc durant les 
partides.
Per això, és molt didàctic complementar l’aprenentatge del moviment de les peces 
amb aquest relat històric i la proposta d’alguns reptes escaquístics, que es poden 
plantejar tant amb les regles prèvies com amb les actuals i que, a més, serveixen per a 
desenvolupar el raonament lògic i l’estratègia en la resolució de problemes.

Una narració és simplement una 
història.
S'anomena narració la manera de 
contar una seqüència o una sèrie 
d'accions realitzades per uns per-
sonatges, en un lloc concret al llarg 
d'un interval de temps determinat.
En el llibre La gamificación en el 
ajedrez de Educachess s'explica 
el procés de ludificació d'activitats 
d'aprenentatge i, especialment, 
la utilització de la narrativa per a 
aconseguir fomentar la curiositat, 
estimular la imaginació, desenvo-
lupar la creativitat i augmentar la 
motivació de l'alumnat.
Una bona narrativa utilitza una va-
rietat d'històries per a transmetre, 
ambientar i validar un aprenen-
tatge. La narrativa ens dona una 
visió global d'això que es desitja 
comunicar.
Una bona narrativa enganxa enor-
mement l'alumnat.
Per a aconseguir-la s'ha de tenir 
un tema clar, un argument pautat i 
una trama ben connectada.



Projecte Educachess
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Aquest projecte facilita la implementació dels escacs educatius en els centres escolars 
des de l’etapa d’infantil. 
Aquestes Històries d’escacs també formen part dels materials complementaris dels 
projectes Juga i aprèn i Escacs per a tothom de manera similar a com ho fa la trilogia 
ConteEscacs en el projecte Preescacs creatius.

Preajedrez creativo
(infantil)

Juega y aprende
(primària)

Ajedrez para todos
(secundària)

Es recomana utilitzar 
aquest còmic durant les 
primeres unitats del primer 
llibre d’aquesta col·lecció, 
en les quals s’explica el 
moviment de les peces.
Les activitats transversals 
proposades en el llibre del 
professor estan dissenya-
des per a l’etapa de secun-
dària.

Aquest còmic s’utilitza en 
les activitats del tercer ci-
cle de primària (10 o 11 
anys) perquè l’alumnat ja 
pot comprendre’n bé els 
textos.
Per tant, no es recoma-
na usar aquest còmic en 
els primers cursos de pri-
mària.

Còmics
Col·lecció Històries d’escacs

https://bit.ly/3GxCGSDhttps://bit.ly/3GzPwj4 https://bit.ly/3BanbyY

Contes
Trilogia ContEscacs

Cada conte s’utilitza no-
més per a un curs de 
l’etapa infantil (3 a 5 anys).
A través de cadascun 
d’aquests contes s’explica 
el moviment de les peces.
En el primer curs (3 anys) 
es treballa la direccionabi-
litat de les peces i en els 
següents dos cursos, el 
concepte de jugada.

El llibre del professor del projecte corresponent conté les propostes per a cadascuna de 
les tipologies d’activitats tal com s’observa en el projecte Preescacs creatius, que ja està 
acabat.
El conte és el tipus de narrativa triada per a l’etapa infantil, i el còmic, per a les altres 
etapes.



Recursos

DocumentalArticle

Activitats didàctiques

Bibliografia
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Els següents recursos serveixen per a ampliar la informació respecte al contingut 
històric, social i cultural mostrat en aquest còmic.
Aquesta informació es pot utilitzar per a generar altres activitats amb la finalitat de 
treballar competències lingüístiques, socials, emocionals i sobre valors.

https://youtu.be/m6wtUs41Kb4

En els següents documents en format pdf es presenten activitats transversals relaciona-
des amb el contingut històric del còmic. 
Algunes d’aquestes propostes es treballaran des dels projectes d’escacs educatius 
d’Educachess anteriorment citats.
A més, aquestes activitats presentaran un disseny multinivell per a ser plantejades en 
diferents nivells educatius o, també, per a atendre la diversitat del grup. 
Així mateix, s’aniran actualitzant i ampliant a partir del desenvolupament del projecte 
Educachess i, també, de possibles aportacions realitzades per altres professors i/o mo-
nitors d’escacs.

https://bit.ly/3Hxp6zN

Lúdiques Educatives

Es presenten una sèrie de passatemps, 
com és ara sopes de lletres, mots en-
creuats, relacionar, trobar diferències, 
exercicis de memòria...
A més, es proposen alguns reptes esca-
quístics del llibre de Francesch Vicent.

Es proposen una sèrie d’activitats per a 
treballar valors com, per exemple:
• El foment de la igualtat de gènere. A la 

dama se la dota de major mobilitat en el 
tauler.

• La llibertat d’expressió i la difusió de la 
cultura a través de la impremta.

https://bit.ly/3p8jO6Fhttps://bit.ly/3p6K1Te

Els escacs, un joc valencià.
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Vicent, ja ho tenim. 
Tal com vam dir, hem
 fet servir els tipus 

gòtics de Lope de Roca.
I ara, 

endavant les atxes 
per als nous escacs!

valència, 15 de maig 1495
casa del llibreter pere trincher.

Moltes gràcies, Pere. 
Una gran feina.
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Francesc, vine aquí. 
Vull ensenyar-te les regles 

d’un art meravellós.

Un joc de reis, tot i que
 també el practiquin 

les classes més humils.

Sogorb, segona meitat del segle XV.
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Es mou casa a casa, com vol,
 en totes direccions.

La peça més important del 
“joch dels scachs” és el rei.

Al seu costat se situa la “reyna”.

La seva sort és 
la de tota 

la seva host.
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Tot seguit se situen 
els “orfils” *...

De tota manera, els millors jugadors l ’ anomenen 
preferentment “alferza” *, ja que era una peça masculina 

quan els àrabs van dur l’ “axedres” a la nostra terra.

...que es mouen 
saltant dues 

cases de punta, 
en “sosquino” .

* alferza : era l’equivalent d’un visir o conseller reial. ** orfil : alfil.
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Els “rochs” * són les 
peces més fortes

 de totes...

* rochs : torres. ** barra : columna i també fila.

...que també salten 
una casa de punta 
i una altra de pla.

Al seu costat, els cavalls...

...perquè ataquen i defensen 
per tota la “barra” ** 
sense cap limitació.
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I què passa quan arriben
 al final del tauler? 

Tornen una altra vegada?

Els més humils són els “escacs populars”, 
els peons.

I pugen casa a casa
 per la barra.

S’entaulen en 
la segona barra.

Això passa en un altre 
joc, que anomenem 

“marro” i que a Castella 
anomenen “alquerque” .

En els escacs, els peons 
es transformen en “alferzas” .



15* sus mat : escac i mat.               ** sus : escac.               *** tretas : moviments.

Encara no 
t’he explicat 
el moviment 

d ’ aquesta peça, 
que només es 
mou una casa 

de punta, 
en diagonal.

Tan llarg viatge

i tan poc premi!

Et diré que l’ “alferza” té
el privilegi d’un salt de dues 

caselles, però només la primera 
vegada que es mou. 

Tot protegint el rei
 dels “rochs” .

Una altra regla
important és 

que allò tocat s’ha 
de moure, i que cap 
jugador pot fer 
dues “tretes” *** 

consecutives.

I el més important, 
Francesc, com a la vida, 

s’han d’ acceptar 
les alegries i les penes, 

les victòries i les 
derrotes.

Això em fa recordar que t’he 
d’explicar que l ’objectiu del joc 
és fer “sus mat”* al rei adversari. 
Aquesta acció acaba la partida. 

Per això, quan una peça fa “sus”* 
al rei, l ’ha d’ avisar i el monarca 
ha d’ atendre aquest avís, tot 
canviant de casa, cobrint-se o 
capturant la peça. Si res d’ això 
és possible, hi ha “sus mat” i la 

partida s ’ acaba.
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Al cap d’uns dies...

No entenc 
el moviment de 

la “reyna” .

Si és vora el rei, 
el seu poder hauria 

de ser molt 
més gran. 

No t’ho sembla, 
pare?

Francesc, ets molt petit 
per opinar sobre regles 

molt antigues, que segons sembla 
van ser concebudes a l ’  Índia.

Aviat viurem a València, 
on hi ha els millors jugadors del regne. 

Segur que t’ensenyaran molt més bé 
que no pas jo les lleis i la història 

d’aquest joc màgic.

Qui sap si algun dia arribaràs 
a ser un mestre...
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valència, 29/6/1475

Francí, fixa’t en aquest problema. 
Escac i mat amb dos peons arreu.

De petit, quan vivia 
a Sogorb, me’n va 

ensenyar el meu pare...

francesc!!!

Que vindràs aquesta 
matinada a veure la 

conjunció planetària?

Sí, és clar. Des d’on 
l ’ anirem a veure?

Estimat amic, 
anirem a veure-
la des de dalt 
del Micalet.

Molt bé, 
Francesc. 

Ets un gran 
escaquista.

On has après 
a jugar així?

Bernat, quina tertúlia
 més entretinguda la d ’ aquesta nit! 

Entre intel.lectuals i poetes, déu n’hi 
do com destaca el jove Francesc 

amb el joc dels escacs.

Sí, i això que 
Francí de Castellví 
és un escaquista 
experimentat.

Francesc vicent



18 Les roges equivalen a les blanques i les verdes a les negres.

Aquella mateixa nit, 
cap a quarts de cinc...

mercuri

mart

venus

I sobre què versarà el poema?

Una al.legoria
de l ’ amor.

Ja pots pujar-hi 
de peus!

Al cap d’uns 
dies... Com podem 

fer-ho?
Francí serà 

Mart, Bernat 
Mercuri i jo 

Venus.

Fem un poema 
de 64 estrofes, 

el mateix nombre 
de caselles del 

tauler.

Com que serà una 
partida d’escacs, que 
Mart jugui amb les 

roges*, Venus amb les 
verdes* i que Mercuri 

comenti la partida, tot 
explicant les regles 

del joc. 

Mercuri, Mart i 
Venus en perfecta 

alineació.

sembla una 
senyal del 
cel, una 

premonició.

Som tres poetes i s’ alineen tres planetes. 
Escrivim un poema a tres veus! Que cadascú de 

nosaltres doni veu a un planeta.

Però diferent a allò 
habitual, perquè són els 
planetes que parlen... 
Fem servir una partida 
d’escacs com a teló 

de fons.

Bona idea! I per fer-ho, 
amic Francesc, necessitarem la 

teva col.laboració i saviesa 
en aquests afers.



19* poble pla : peons.              ** passar sens batalla : captura al pas.

Des que vaig aprendre a jugar, 
sempre m’ha semblat que 
el joc està incomplet...

Què vols dir, 
Francesc?

Falta una peça que domini 
per complet les diagonals, tal 
com fa la torre amb les files i 
columnes. Jo donaria aquest 
poder a l ’ alfil, que ja salta

 dues cases en diagonal.

Les partides són molt lentes. Es podrien 
agilitzar donant més força al poble pla*. 

Promoguem l ’ avanç doble del peó 
sense cap restricció.

En les batalles, la infanteria 
és la primera que lluita...

Exacte! El peó 
no podrà “passar 
sens batalla” **.

Veig aquests canvis molt
 encertats, enhorabona!

I això no és 
tot... Falta el 

més important...

Què voleu dir?

la “reyna” o dama.

Qui és vora el rei a la cort?

La “reyna”. I en moltes 
qüestions mana més 

que el propi rei.

Si ho portem 
al tauler...

La “reyna” gaire-
bé no té poder.
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Així queda escrit!!!

També com 
el cavall?

La nostra proposta és molt senzilla. La dama 
tindrà el poder de moure’s per tot el tauler 

amb els moviments de totes les peces.

Que així sigui.

Aquest és un 
poder immens, 

gairebé absolut, 
l ’ única limita-

ció del qual són 
els confins del 

tauler.

Com titularem 
el poema?

En direm... Escacs 
d ’ amor!!!

No, seria terrorífica. 
podria fer escac i mat

ella sola.

N’hi haurà prou que 
aplegui el moviment ordinari 
de totes les peces, tret del 

cavall. Així augmenta 
moltíssim el seu poder i no 

es torna ingovernable. 



21* Francí de Castellví va ser majordom i conseller íntim del rei Ferran el Catòlic, com a mínim entre 1476 i 1497.

La tinc resolta fent que la 
coronació sigui possible encara que hi 

hagi la dama original.

Són Lope i Pere.

Hola, soc Francesc.

Hola, Bernat ja ens ha 
comentat per sobre la 
gran idea que porteu. 

Passeu i us ensenyarem el 
nostre taller.

Amic, t’he portat fins aquí 
perquè coneguis els millors 
impressors de València i les 
tècniques més modernes. 
Són dels pocs en tot el 
regne que tenen una 
impremta com la de 

Gutemberg. 

Francesc, des que vam escriure 
Escacs d ’ amor, amb el pas dels anys, 

t’has adonat que a València i, pel que 
m’ha explicat Francí*, en tota 

la cort d’ Aragó...

...només es juga 
a l’ “axedres de la 

dama” amb les 
normes que vam 

fixar en el poema?

Sí, me n’he 
adonat. Sembla 
que l ’ antic joc 
que van dur els 

àrabs a les nostres 
terres hagi 

desaparegut.

Hauries de preparar 
una obra tècnica per 
tal de consolidar i 
fixar les reformes 

del joc.

A casa conservo força manuscrits 
amb qüestions importants sobre 
el joc i altres variants, com és 

ara començar el joc amb 
dues dames ja fetes.

Al llibre hi inclouré aquelles 
normes que s’han consolidat amb 

la pràctica, com és ara la promoció 
del peó en dama, que va ser una de 
les qüestions que més maldecaps 

ens va donar.

sí, aquesta Qües-
tió és important.
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Genial! Posem-nos-hi 
de seguida.

Aquí tenim la 
premsa, que és la que 

ens ajuda a 
estampar les formes 

en el paper.

Les tintes amb què s’escriu a mà 
no serveixen per a la impremta. 
Aquestes estan desenvolupades 

a partir de pigments oliosos més 
semblants als olis dels pintors.

L ’objectiu és que es 
fixin quan pressionem 

els tipus contra el 
paper a la premsa.

I aquí tenim els tipus 
mòbils amb què 

componem els textos.

I com reproduïu les imatges?

Mitjançant la tècnica 
de la xilografia gravem 

les il.lustracions 
sobre fusta, i les posem 
a la premsa com un tipus 

mòbil, però més gran.

Però el meu llibre 
tractarà sobre escacs, con-
cretament 100 problemes so-
bre el nou joc de l’ “axedres 
                           de la dama”.

Ens ho ha explicat 
Bernat i ja hi estem 

pensant.

Per als taulers crearem uns tipus 
mòbils que conformin el tauler. 
Així hi podrem moure les peces 

com vulguem.



23* Les llacunes que presenta la biografia de Vicent han estat suplertes d’una manera versemblant.

Ep, i aquest llibre?

Aquesta és la Bíblia valenciana. 
La van imprimir fa uns anys els 

nostres amics Alfonso Fernández 
de Córdoba i Lambert Palmart.

ego te absolvo.

El llibre és en ple procés d’impressió... 
Arranjaré tots els meus afers i, quan 
estigui a punt, marxaré cap a Roma*.

Cap a finals de 1494, Francesc ha estat 
denunciat per haver llegit l’anomenada Bíblia 

valenciana, en el procés que la Inquisició 
ha realitzat contra els responsables 

de la seva edició.

Finalment, pagant una veritable fortuna, obté 
la commutació de les penes el gener de 1495.

Aquest fet fa que s’ agilitzi la producció 
del seu llibre.
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Enhorabona a tots 
dos! No era un llibre 

fàcil de produir.

15 maig 1495

Lope, els teus tipus 
mòbils espectaculars 

han plasmat els taulers 
a la perfecció.

I els encapçalaments 
amb la llegenda 
“de la dama” són 

simplement genials.
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Teniu els manuscrits i els tipus adequats. 
Donada la meva difícil situació, en la meva 

absència, tingueu la llibertat de produir una nova 
edició. Ara bé, per tal de no tenir problemes amb 
el Sant Ofici, si ho feu, imprimiu-la en una altra 

ciutat i en castellà, sense esmentar-me.

Però si tu 
n’ets l ’ autor...

Si el torneu a imprimir, 
feu-ho amb un altre nom o de 
manera anònima. Allò realment 
important és que perdurin les 

noves regles, que aporten 
vistositat i alegria al joc.



26 * Roderic Borja (Xàtiva 1431, Roma 1503) fou elegit papa el 1492 amb el nom d’ Alexandre VI.

Ja tenia ganes de 
conèixer-te, mestre 
Francesc, i que ens 

parlis de com batega 
la vida en la nostra 

estimada València. Però 
abans vull conèixer 

de primera mà aquesta 
gran invenció vostra. 

Roma, estances vaticanes, 
finals del segle XV.

Aquests són els moviments de l ’ alfil i de la dama.
Em sembla sublim! 

Si els escacs representen 
magníficament l ’ art de la 

guerra, la nova modalitat és 
genial. Em serà de gran 

utilitat, mestre Francesc.

Parla’m del teu llibre, 
mestre Francesc. 

Espero que n’hagis 
portat alguns exemplars. 

Vull ensenyar-los al 
nostre impressor Johann 

Besicken. Un repte 
tipogràfic com aquest 
segur que el captivarà.

Aquests són els nous escacs, que anomenem 
“de la dama” . A València s’hi juga pertot arreu. 

Ja ningú ho fa segons el vell estil. 

papa alexandre VI*

cèsar borja



27* Uns anys més endavant, el matemàtic Luca Pacioli tenia la intenció de dedicar-los un llibre sobre els jocs, inclosos els escacs, a ella i el seu marit, Francesc Gonzaga.

Cesena, Estats Pontificis, 
c. 1500.

Aquest final de peons, més de tres segles després, 
deixarà bocabadats els escaquistes anglesos.

La idea d’aquesta partida és 
que, malgrat la igualtat apa-
rent, guanya el jugador a qui 
toca moure. La clau és que ara 
cada peó es pot transformar 

en dama. En una sola jugada es 
barregen dues revolucions: 

la femenina i la social.

Una idea subversiva 
que enaltirà el poble 

pla.

Ja saps, senyor meu, que els escacs 
són com la mateixa vida. Tots som 
un rei en la nostra vida i un peó 

en la dels altres.

Isabella d’Este? Em sembla que és 
marquesa de Màntua. Probablement 
allí encara juguen als antics escacs.

Li he parlat de tu a ma germana 
Lucrècia. Et vol conèixer. Potser 
podries ensenyar-li les regles, 

encants i meravelles d ’ aquest joc. 
La seva cunyada, Isabella d’Este*, és 

una gran entusiasta dels escacs.

Mestre, ensenya’m 
més jugades del joc, 

sobretot les sortides, 
perquè no és fàcil 

orientar-se amb les 
noves regles. Vicent li ensenya 

l’obertura que 
després serà 

coneguda com a 
gambit de Damià i que 
permet mostrar les 
noves possibilitats 

de la dama i de 
l ’ alfil.

* 1.e4 e5 2.cf3 f6 3.cxe5 fxe5 4.dh5+



28 * Segons els estudis de José Antonio Garzón.

Maestro Francesco, creus 
que podria enfrontar-me amb 
garanties a la meva cunyada?

V S O
vicent scriptor operum

(Vicent és l ’ autor de l ’obra)

Lucrècia Borja, la 
filla del papa, mort el 
1503, coneix ja totes 
les particularitats dels 
escacs de la dama, tot 
i que el seu mestratge 
queda encara lluny.

ferrara, març de 1506. A Itàlia, Francesc Vicent és conegut com a 
“Francesco, spagnolo, maestro di scacchi”.

Aquesta certesa, 
senyora meva, 

només la tindrem 
quan estigueu una 
davant de l ’ altra. 
De tota manera, 

en aquest joc cal 
acostumar-se al 
plaer de vèncer i 
al regust amarg 
de la derrota. 

Es publica un llibre que serà un 
veritable bestseller. És obra d’un 

misteriós autor portuguès que diu 
anomenar-se “Damiano” . De fet, 

tots els problemes i les subtileses 
provenen del llibre de Vicent 

i dels seus manuscrits.

En la portada de la segona edició 
del llibre de Damiano*, sembla que 

s’hi ha introduït un missatge en 
clau, que devia amagar la veritable 

paternitat del material tècnic 
del Damiano. 

Desconeixem el lloc i la data de la mort de Vicent. 

En la portada de la tercera edició del Damiano, s’hi indica 
que ha estat revisada pels millors jugadors, la qual cosa 
suggereix que aquesta tasca no l ’ha poguda realitzar el 

veritable autor. Això fa suposar que devia morir abans 
d ’ aquesta data (1524). 

El gravat utilitzat en les portades del Damiano a partir de 
1524, amb la referència a un religiós i un humanista o 
cortesà, fa pensar en una autoria mancomunada de 

    l ’obra: potser un religiós portuguès i el propi Vicent.



29* Anomenem incunables els llibres impresos durant el segle XV.

Vicent, 500 anys després.

La tragèdia és ingènita 
al llibre de Vicent. 

Avui en dia no hi ha cap 
exemplar catalogat de 
l’obra que va canviar 

la història dels 
escacs.

Abadia de Montserrat (Barcelona), 
darreries del segle XVIII.La seva veritat i grandesa només ha 

pogut ser reconeguda gràcies a les 
complexes investigacions que han 

impulsat, amb gran sacrifici personal, 
grans estudiosos, la feina dels 

quals ara resumirem. Un exemplar 
perfectament 

descrit es trobava a 
la famosa biblioteca 
de l ’ abadia. Així ho 

recullen els primers 
repertoris sobre els 
incunables* ibèrics 
a partir de 1795 i, 
anteriorment, una 

carta que Josep Vega 
adreça a Joan Antoni 
Maians, datada el 15 

de novembre 
de 1783.

...en la meva visita a l’ abadia 
de Montserrat vaig revisar 
onze incunables, entre els 
quals un tractat d’escacs 
en què, en la major part 
de diagrames, apareixia la 
llegenda “de la dama”....

agost 1799

La versió oficial indica 
que l ’obra podia haver estat 

destruïda durant l ’incendi que 
va patir la biblioteca a causa 

de l ’ assalt de les tropes 
franceses el 1811.

De tota manera, avui sabem 
que molts incunables es van 

salvar i van anar reintegrant-se 
a la biblioteca de Montserrat 
durant les primeres dècades 

del segle XX.
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El llibre En pos del incunable 
perdido (2001) treu a la llum l ’im-
portant episodi de la venda d’un 
exemplar de l ’obra de Vicent...

El venedor és el misteriós 
llibreter Salvador Babra... ...que, a més del llibre de Vicent, també va posseir 

dues pàgines de la Bíblia valenciana i un exemplar 
de l ’edició prínceps de Tirant lo Blanch 

(València, 1490).

La venda és segura i compta amb 
testimonis d’honradesa provada.

Un misteriós col.leccionista 
americà arriba en vaixell per com-
prar un llibre de tot just 20 cm.

És probable que es tracti 
de l ’exemplar de Montserrat, 
que devia haver sobreviscut a 

l’incendi. Ho suggereixen la data 
(1913) i la ciutat, Barcelona.

A Nebea (1912) s’acredita que Salvador Babra va 
tenir relació comercial amb John G. White, de 

Cleveland, propietari de la biblioteca privada més 
important del món i, per tant, candidat a 

ser el misteriós comprador.

I el col.leccionista torna 
als Estats Units. Un viatge 
ben curt per comprar un 

tresor tan gran.

Un altre probable comprador, o posseïdor posterior, 
és Gustavus Adolphus Pfeiffer, ja que està acreditat 

que va adquirir un manuscrit medieval que el 1912 
tenia Babra. Si fos així, la pista del llibre de Vicent es 

perd després de la seva mort el 1953.
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Cinc segles després, 
en el llibre 

“El regreso de Francesch Vicent”...

Segons els nous descobriments, el 
gravat de la primera edició del llibre de 

Damiano vincula l ’obra amb l’entorn del papa 
Borja, el seu fill Cèsar i l’impressor del seu 

metge Gaspar Torrella.

...es va acreditar el contingut del 
llibre de Vicent, els seus 100 partits, 
presents en el manuscrit de Cesena.

En el manuscrit 
de Cesena trobem el 

contingut tècnic del llibre 
de Damiano, la qual cosa 

confirma la participació de 
Vicent en la creació del 

llibre, com a font 
principal o potser única.

És probable que l ’hagués escrit Vicent en l ’època que va viure a Itàlia.

En diversos problemes perviu la redacció original de Vicent 
en valencià.

Avui sabem del cert que 
els llibres posteriors de 

Lucena (1497) i Damiano (1512) són 
traduccions del llibre de Vicent.

La convocatòria, el 2012, 
del premi internacional 
“Von der Lasa” per a la 

recerca del llibre de Vicent va 
aconseguir grans avenços, 
tot internacionalitzant la 

recerca i la presa de 
consciència de la seva 

importància.

Però la pàgina més bonica encara s’ha d’escriure. Un cop 
recuperat el contingut del llibre, queda pendent la 

trobada física amb el mític incunable, la joia impresa, el sant 
greal dels escacs, escrit pel sogorbí Francesc Vicent.

fi

València, 11 de desembre de 2012.



Arco de la Verónica, uno de los 
accesos a la ciudad de Segorbe 
durante el siglo XV.

32

Arc de la Verònica, 
un dels accessos a la ciutat de Sogorb 

durant el segle XV.



Contes

Recursos narratius

Recursos educatius 

d’escacs sobre 

Relats

Hist˜ries d«escacs

escacs educatius.

de ContEscacs, pensats per a l’etapa infantil.
En canvi, hi ha altres recursos que es poden utilitzar en més d’una etapa educativa en 
funció de la proposta educativa triada. Seria el cas dels còmics d’aquesta col·lecció 
Històries d’escacs.

Recursos educatius d’escacs
per a dissenyar i generar la part narrativa de propostes d’escacs educatius.



Hist˜ries

Francesch Vicent
Primer Autor i Mestre dels Escacs Moderns

Aquesta col·lecció de còmics presenta una sèrie d’històries i llegen-
des escaquístiques, de biografies de campions i campiones d’escacs 
o de personatges relacionats amb els escacs..., que serveixen de 
marc narratiu per a ludificar activitats i/o projectes escaquístics.

Així mateix, cada còmic va acompanyat d’activitats multinivell i tran-
versals en format PDF perquè puguin ser utilitzades en diferents eta-
pes educatives. A més, aquests PDF descarregables es podran anar 
actualitzant.

Per això, aquests dossiers faciliten la implementació dels escacs 
educatius en les etapes de primària i secundària perquè fomenten la 
curiositat, estimulen la imaginació, desenvolupen la creativitat, tre-
ballen competències lingüístiques, emocionals i també sobre valors.

Aquest dossier forma part dels recursos complementaris dels nous 
projectes:  (1r cicle de primària) i Escacs per a tothom
(primer llibre, Iniciació 1).

Aquesta història ocorre a València a la fi del segle XV, quan es com-
binen l’època dels Reis Catòlics, la Inquisició, l’expulsió dels jueus i 
l’època dels Borja en els Estats Pontificis.

En aquests temps, el joc dels escacs va evolucionar fins a adoptar les 
actuals regles del joc. Un dels principals canvis va ser la substitució 
de l’alferza medieval àrab per l’actual peça de la dama, fet que va 
donar una gran vitalitat al joc.

Tot això va quedar recopilat pel sogorbí Francesch Vicent en el pri-
mer tractat dels escacs moderns, ‘Llibre dels jochs partits dels sca-
chs en nom de 100’, imprès l’any 1495.

Posteriorment, aquest llibre es va traduir al castellà, a l’italià i a altres 
idiomes i es va difondre a la resta del món, tot fent que els escacs es 
convertissin en un joc universal.

d«escacs




