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“Rainha, Cavalo, Bispo.”

Arturo Pérez-Reverte pertence, simultaneamente, ao mundo do jornalismo e ao da literatura. Como repórter de imprensa, rádio e televisão, viveu a maior parte dos conflitos internacionais dos últimos dezoitos anos. Aliás, parece ter sido na frente das guerrilhas, na fronteira de confrontos armados, suspenso na confusão dos jet-lag, perdido na solidão dos hotéis, que resgatou, para a sua literatura, a essência da condição humana, a percepção da fragilidade do homem. Palavras como vida e morte surgem marcadas a ferro e fogo no seu espírito e, apesar de lhe não faltar a imaginação, jamais sonhou ser herói no conflito mórbido da guerra que fractura. Assinalado pela crítica, o seu romance surge como um lugar selecto de literatura sobre literatura, convocando um leitor não já inocente, mas o leitor deste final de século, o “leitor – espectador” da televisão, um cúmplice inteligente na operação cirúrgica da descodificação de enigmas e de jogos proibidos que tecem a textura de um bom romance. 
A experiência da escrita de Pérez-Reverte entrelaça armadilhas e inversões, instaurando a categoria literária do “enigma” que apela à sua descodificação. Um perigoso jogo de revelações que reflecte a consciência do mistério insondável da vida e o reconhecimento da literatura como o lugar selecto de onde se vê aquela. A revelação dá-se em obras como O Mestre de Esgrima (1988), A Tábua de Flandres (1990); O Clube Dumas (1993); Território Comanche (1994); A Pele do Tambor (1995); O Capitão Alatriste (1996); Limpeza de Sangue (1997); O Ouro do Rei (2000); A Carta Esférica (2000); A Rainha do Sul (2002).
No final do século XV, um velho mestre flamengo oculta, num dos seus quadros, a representação de uma partida de xadrez, a chave de um segredo que poderá mudar a história da Europa: «Quis necavit equitem?», (Pérez-Reverte, 1993:12). Cinco séculos depois, o silêncio do quadro estilhaça-se, quando uma jovem restauradora de arte, um antiquário homossexual e um excêntrico jogador de xadrez procuram resolver o enigma. Um epitáfio cuja leitura invoca, metaforicamente, a presença da pintura, da música e da literatura, uma verdade que se pretende devolver à história pela lógica da matemática. 
Uma dama vestida de enigmas, Beatriz de Ostenburgo, e dois cavaleiros disputam uma partida de xadrez que dura há cinco séculos, projectando agora, no complexo universo das personagens de Pérez-Reverte, o verdadeiro mistério de que é feita a vida: «Deus move o jogador e este move a peça. Que Deus por trás de Deus o jogo começa?», (Borges citado por Pérez-Reverte, 1993:133). Casada com Fernando Altenhoffen Ostenburgo, um dos cavaleiros do quadro, Beatriz havia entregue a sua alma a Roger Arras, o segundo jogador da tábua de Pieter Van Huys.  
Quem matou o cavaleiro? Van Huys, quando pintou o quadro, ajustou contas com o assassino de Roger Arras, não imaginando que o enigma, levantado por si, iria perpetuar no tempo, convertendo-se no espaço interior das personagens de Pérez, como se o quadro fosse um fragmento da vida ou a vida um fragmento do quadro: «…flutuavam um rasto de amor e morte com os passos do destino no misterioso bailado das peças brancas e pretas do xadrez do tabuleiro.» (Pérez-Reverte, 1993:28).
Nas suas obras, convoca a reflexão sobre a condição humana, por isso assomam personagens assaltadas pela emergência de encetar uma batalha particular, a guerra perdida da vida contra o mundo e contra os homens, o enigma da vida e da morte. Este profundo mal-estar parece criar, então, as personagens pós-modernas do nosso tempo: os heróis cansados. 
O romance de Arturo Pérez-Reverte constitui-se como um mistério que desafia uma resposta, um enigma tecido por outros enigmas, cuja revelação pode desnudar perversamente o que mais de íntimo procuramos silenciar. A narrativa ficcional assume contornos de verosimilhança, próprios da objectiva do jornalista, discurso que não influi nela de forma excessiva. Pelo contrário, o escritor sabe que a vida é um jogo e, por isso, empresta à escrita, às personagens e ao seu espaço interior a densidade dramática da procura pela identidade, da perseguição pela restauração de uma ordem perdida. A literatura prolonga a vida, inscrevendo-se como o lugar por excelência da sua representação em cada página.
Júlia, César e Muñoz descobriram, na tábua de Pieter Van Huys, o verdadeiro significado da existência humana: a vida, a beleza, o amor, a traição, a morte. Ao quadro fora singularmente oferecido um cálido sopro de imortalidade para se constituir como uma revelação. Dir-se-ia mesmo «…que a vida estaria representada no quadro como um enorme tabuleiro de xadrez no qual as peças brancas e pretas pareciam representar divisões maniqueístas entre luz e sombra, o bem e o mal, no próprio espírito do homem.» (Kasparov citado por Pérez-Reverte, 1993: 133).
 As personagens, à medida que desfiam a verdade, confrontam-se com a dramática maldição que o enigma do quadro faz projectar na sua existência, não mais conhecendo a ordem anterior. A escalada em direcção ao caos instala-se com a sucessão de crimes que ocorrem. Júlia, restauradora conceituada e pintora de certo talento, César, excêntrico antiquário, e Muñoz, exímio jogador de xadrez, procuram desvendar, através de jogadas sucessivas orientadas sob a lógica da matemática, o possível autor dos crimes brutalmente cometidos: Álvaro, historiador e antigo namorado de Júlia; Menchu, a galerista, cuja morte, metaforicamente, representou o aniquilamento da Mulher. 
César alcançava a expressão máxima do prazer, contrariando o mundo que o espartilhava. Defendia o princípio da elegância como a mais alta expressão de desdém em relação à humanidade, mas não resistiu à complexidade artística do quadro. Por cobiça, roubou e escondeu o quadro. Por amor matou. A homossexualidade castrava o amor que sentia por Júlia. 
Não se julga encontrar a impressão de uma visão demasiado maniqueísta da condição humana. Apesar de ser verdadeira a afirmação de que o escritor escreve para se divertir, não é menos verdade que o leitor cúmplice aprecia as estratégias que o convertem em vítima também de um enigma, que serve de móbil à reflexão sobre a vida e o amor, sobre a traição e a morte. 
Pérez-Reverte cria um universo dramático que seduz pelo seu pendor policial, um complexo espaço onde faz viver as suas personagens, cujos movimentos são sentidos ao cronómetro de cada vez que uma peça de xadrez se move nos terríveis corredores do tabuleiro em direcção a um destino que se teme trágico. O eixo da vida das figuras, representadas no quadro, confunde-se com o das personagens, modificando-lhes o entendimento que tinham da vida e da sua existência.
 	O xadrez, o enigma, o amor, a vida e a morte entrelaçam-se, nesta intriga, como verdadeiros condimentos para despertar o mais recôndito dos desejos do leitor: ser desafiado pelo enigma da vida e procurar incansavelmente a sua resposta. 
Cinco séculos depois, Júlia, César e Muñoz conjugam esforços, através das sucessivas jogadas de xadrez, para resolver um mistério que acabará por envolver todos os protagonistas. No fascinante mundo da pintura, da literatura, da história e da lógica matemática, os três jogadores conhecem finalmente o autor do crime. Peças que se revelaram impiedosas ao absorvê-las de forma profunda e demoníaca. Num misto de horror e de aparente harmonia, descobrem um quadro dentro do quadro, no qual já haviam entrado, sem conhecer as regras do jogo. Viram renascer todo o cenário que serviu de pano de fundo ao assassinato de Roger Arras. Reconstituíram o crime como «se diante de seus olhos se desvendasse o mais íntimo mistério da arte e da vida.», (Pérez-Reverte, 1993: 165)
 César suicida-se e Júlia não se conformou. Morte recusada, suicídio em grande estilo, à altura de César. Foi a sublimação do seu amor por ela. Foi este, o grande jogo da vida de César. A grande partida. 
Por momentos, recordemos o quadro. Por momentos, aquela dama de negro, inclinada sobre o seu livro, assemelha-se a César vestido de desdém: «O nobre jogo tem abismos nos quais muitas vezes desaparecem nobres almas.» (Antigo Mestre Alemão citado por Pérez-Reverte, 1993:55).
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