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A QUINS JOCS ES JUGAVA EN L'ANTIGUITAT?
El Joc de Marro de Punta era molt popular a la ciutat de València. Es tractava d'un joc on s'havia
fusionat l'antic joc d'andarraya, la figura de la dama i el tauler d'escacs. És de suposar que al Regne de
València es va originar el nou joc anomenat Marro de punta, perquè els primers 3 llibres de el joc de les
dames que es van escriure en el món van ser impresos ací.
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QUI ERA LORENZO VALLS?
Va viure a Alacant i va escriure textos en què
intentava millorar diverses de les obertures i
posicions del joc de les Dames que havia
escrit Pedro Ruiz Montero.

Un dels primers llibres sobre aquest
joc va ser escrit per Lorenzo Valls en
1595 anomenat "Llibre del joc de les
dames", un altre nom del Marro de
Punta.

Inspirant-te en la il·lustració de l'esquerra dels homes jugant
a escacs, realitza un dibuix de dos persones jugant al joc del
Marro de Punta, que és com es deia al joc de les dames a la
València del segle XVI i XVII.

IMPRIMEIX I JUGA A LES DAMES
QUÈ SÓN LES DAMES?
És un joc de taula per a dos persones en un tauler
de 64 quadres.
El joc consisteix a moure les fitxes de forma
diagonal sobre els quadres negres del tauler amb
l'objectiu de menjar-se les fitxes del jugador
contrari saltant sobre aquestes.

Hi ha dos jugadors. Cada un té 12
fitxes d'un mateix color (negres o
blanques) situades a les caselles
negres més properes a ell o ella.
L'objectiu del joc és capturar les fitxes
de l'oponent o acorralar-lo perquè no
puguen fer cap moviment.

COM ES COL·LOQUEN LES DAMES AL TAULER?
Cada jugador col·loca les
seues 12 fitxes (d'un mateix
color) en les caselles negres
de les tres files més
properes a cada jugador.
El tauler se situa de manera
que cada jugador tinga una
casella blanca a la part
inferior dreta.

Les regles DEL JOC
Col·locar les fitxes al tauler. Comencen les fitxes blanques.
Els jugadors es van alternant per realitzar els moviments de les seues fitxes. Les peces es mouen
una posició endavant (mai cap enrere) en diagonal a la dreta o a l'esquerra, en una casella que es
trobe buida.
A l'hora de menjar les fitxes de l'oponent, aquestes es poden menjar diverses en un mateix torn
de forma diagonal cap a la dreta o cap a l'esquerra per endavant i enrere.
Per menjar una fitxa del contrari, hem d'estar davant d'aquesta fitxa i botar per damunt ella en un
moviment en diagonal fins caure en la casella següent, que ha d'estar buida. En el cas que el
contrincant tinga diverses fitxes en diagonal, alternades amb caselles buides, anem a poder
menjar-les a la vegada en un sol moviment.
Si una de les nostres fitxes és capaç d'arribar fins a l'última fila del jugador rival, es converteix en
reina i col·loquem una altra fitxa sobre. La fitxa reina es pot moure en diagonal per tot el tauler
tant cap endavant com cap enrere. També pot menjar més de dos peces seguides en totes les
direccions.
Perd la partida el jugador que es quede sense fitxes al tauler o quan les peces que li queden
estan bloquejades i només puga moure a un lloc en el qual seran capturades pel jugador contrari.
Si són els dos jugadors els que es queden amb peces bloquejades en el tauler, guanyarà qui tinga
més fitxes en aquest moment.

IMPRIMEIX EL TEU PROPI JOC DE LES DAMES
Imprimeix la fitxa didàctica de la pàgina següent (tauler + 24 fitxes). Retalla les
fitxes i el tauler. A JUGAR!
La imatge del tauler de dames és una còpia de l'original conservat a la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu, realitzat entre 1791 i 1810.

