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On està l’alquerc?
va fer aquells plànols
1 Qui
i per a que servien?

Però continua tenint dos enigmes,

L’AJUDES A
RESOLDRE’LS?

es tracta dels plànols del picapedrer de la Seu
1 Potser
Vella que va fer l’alquerc?
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L’alquerc no existeix i només és una marca sense cap
forma on la gent podia posar el seu tauler d’alquerc
que es portaven de casa?
Són plànols falsos. Al claustre de la Seu Vella no s’hi
podia jugar

existeix, quin és el plànol
2 Sicorrecte?
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Entrada
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Entrada
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Els dos plànols són idèntics, però el
punt assenyalat en cadascun és
diferent. I què deu ser el punt
assenyalat? Sembla un grafit... La
Maria ha investigat i creu que és una
mena de joc de dames força antic
anomenat ALQUERC!

La Maria té tres supòsits:
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La Maria té 10 anys i li agrada molt
llegir, sobretot les històries de misteri.
Aquest Nadal, com cada any, ha anat a
veure el seu padrí col•leccionista i
quina sorpresa! Mentre fullejava un
llibre molt antic, entre les seves
pàgines, ha trobat dos plànols
estranys que semblen de la Seu Vella.
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ALQUERC DE 12
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Sabies que....
Prové d’Egipte i té més de 2700 anys
d’antiguitat. Va ser molt utilitzat
durant l’Edat Mitjana i el trobem
documentat en un llibre del segle XIII,
del Rei Alfons X el Savi.

l’Alquerc és
l’avantpassat
del joc de
dames
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Com s’hi juga...
t
Es necessiten 2 jugadors i 24 fitxes, blanques i negres
Les fitxes només poden avançar en línea recta, cap
endavant, endarrere o els costats, mai en diagonal.
Es poden fer dues accions:
-moure la fitxa a una posició buida adjacent, sempre en
línea recta.
-o bé, capturar una fitxa contrària saltant per sobre i
caient en l’espai buit després de la fitxa capturada.
Per començar, el primer jugador avança la fitxa a l’únic
espai lliure del tauler, el centre.
És obligatori capturar. En cas de no fer-ho, es penalitza al
jugador traient del tauler la seva fitxa. Es poden
encadenar vàries captures.
Guanya qui captura totes les peces o impedeix moure les
peces de l’oponent.
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Deixa’ns les teves dades i et mantindrem informat:
Nom i cognom: --------------------------------------------------------------Edat: ------------------------------------------------------------------------e-mail: ------------------------------------------------------------------------

