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Peza do xadrez

O invento do xadrez
O xadrez ten máis de mil anos de historia. Circulan moitas lendas acerca da
súa orixe e diferentes países atribúense a súa invención. Hoxe crese que o
xadrez constitúe unha evolución do xogo de mesa chamado shatranj, que
provén, á súa vez, do chaturanga, ideado na India no século VI.

A expansión cara ao occidente do xadrez débese aos musulmáns. A
primeira mención expresa ao xadrez é un texto persa do 600. A influencia
persa rastréxase nalgunhas palabras como Alfil, que deriva da palabra árabe
ao-fil, elefante, que era o que antigamente representaba. A expresión «dar

xaque», ameazar ao rei, vén de Sha, rei dos persas e Sha mat significa «o
rei morreu».

Esta pode ser unha desas lendas sobre o xadrez:

Cando un matemático oriental inventou o xadrez, quixo o rei de Persia
coñecer e premiar ao inventor. O rei ofreceu ao inventor concederlle o

premio que solicitara.

O matemático contentouse con pedirlle 1 gran de trigo pola primeira
casilla do taboeiro de xadrez, 2 pola segunda, 4 pola terceira e así sucesivamente, sempre
dobrando, ata a derradeira das 64 casillas.

O soberano persa case se indignou dunha petición que, ó seu parecer, era casi insignificante.
- ¿Non queres nada máis? Preguntoulle outra vez o rei.
- Con eso chegarame, respondeulle o matemático.

O rei deu a orde ao gran visir de que, ao momento, quedaran
satisfeitos os desexos do sabio.

¡Pero que grande foi o asombro do visir, despois de facer o
cálculo, vendo que era imposible dar cumplimento á orde!

Para darlle ao inventor a cantidade que pedía, non había trigo
bastante nos reais graneiros, nin nos de toda Persia, nin en todos os de
Asia.

O rei tivo que confesarlle ao sabio que non podía cumplirlle a súa promesa, por non ser bastante
rico. O número de grans era o seguintes: dezaoito trillóns, catrocentos coarenta e seis mil
setecentos coarenta e catro billóns, setenta e tres mil setecentos nove millóns, cincocentos
cincoenta e un mil seiscentos quince. 18.446.744.073.709.551.615

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Cantos anos de antigüidade ten o xadrez?
2. Onde se cre que foi inventado?
3. De que xogo provén?
4. De onde era o rei?
5. Que lle pediu o sabio ao rei de Persia?
6. Cal foi a reacción do rei ante esta petición?
7. A quen lle deu a orde o rei para que cumprise os desexos do sabio
8. Que tivo que confesar o rei?
9. Cantos grans de trigo eran?
10. Coñeces algún xadrecista?


