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1. Introducció 

De tots els temes que podia haver triat, hem vaig decantar pels escacs, perquè des de petit m’ha 

interessat aquest joc i hi jugo habitualment. Abans ho feia amb el meu pare, ara ho faig en 

campionats o contra l’ordinador. 

Volia conèixer molt més sobre els escacs, l’origen, la transformació i evolució del joc... I a més a més 

volia fer un treball que abastés tot el joc en si, les peces, els moviments de cada una d’elles, la 

anotació de les jugades, mats típics... Però el treball no s’acaba aquí, volia demostrar la relació dels 

escacs amb les matemàtiques. 

Les peces i els moviments són tan elementals, que un nen de cinc anys els compren ràpidament, però 

les combinacions sobre el tauler, són tan infinites que una sola persona mai podria jugar totes les 

partides possibles. Els reis els van usar per enlluernar i amenaçar als seus súbdits o enemics, els 

filòsofs per relatar histories, els poetes en els seus relats, els moralistes van predicar per mitjà dels 

escacs... I cada cop més s’usa en l’ensenyament a les escoles, perquè poden mostrar les idees 

complexes d’una manera molt gràfica i atractiva. Aquest joc, es més antic que les pissarres, llibres 

impresos, la brúixola i el telescopi.  

Hi ha moltes anècdotes en torn els escacs, en totes les cultures i durant totes les èpoques. Estan 

relacionades amb la consciència de classe, el lliure albir, lluites polítiques, fronteres de la ment 

humana i en que la intel·ligència guanya sempre a la força bruta. 

Els escacs són un joc de taula reconegut com a esport pel Comitè Olímpic Internacional que presenta 

una munió d’avantatges interessants per a grans i petits: tant se val l’edat que es tingui per poder-ne 

jugar una partida, homes i dones poden competir entre si en igualtat de condicions, no existeixen 

diferències per raó de raça i, a més, es tracta d’una activitat popular i econòmica. Així, doncs, davant 

del tauler competim en igualtat de condicions, però també, no hem d’oblidar-ho, combinem 

entreteniment i formació integral de la persona. 

Benjamin Franklin un científic, polític, inventor, filòsof... va afirmar que jugar a escacs serveix per 

millorar certes qualitats de les persones com per exemple: 

 Visió de futur: Capacitat de preveure amb encert las conseqüències a llarg termini que pot tenir 

qualsevol acte. 

 Circumspecció: Cautela en la observació de la totalitat d’una escena, la observació de la dinàmica 

oculta, de les possibilitats que no són aparents a primera vista. 

 Prudència: Evitar les presses i els errors innecessaris. 

 Perseverança: Negar-se a renunciar, a rendir-se en circumstàncies adverses, esforçant-se en 

canvi per millorar la situació en que un es troba. 

A més a més, en l’àmbit intel·lectual es una eina del raonament logicomatemàtic, fonamental en 

qualsevol mena de conflictes de la vida quotidiana. La imaginació i la creativitat es posen en 

funcionament en una mena d’intercanvi mental amb l’adversari, quan cal esbrinar l’estratègia del 

contrincant i elaborar-ne una de pròpia. 
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Pel que fa a la salut, la pràctica dels escacs comporta l’estimulació contínua del cervell. Aquesta 

gimnàstica mental propicia, en la gent gran, el reforç de la memòria i l’alentiment de l’aparició dels 

símptomes de les malalties neurodegeneratives pròpies de l’edat.  
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2. Origen dels escacs 

Existeixen moltes teories i mites relacionats amb l’origen dels escacs, però la més acceptada avui en 

dia es que els escacs van néixer quan 2 jocs diferents (el Petteia i el Chaturanga) es van fusionar 

desprès de la conquesta de l’índia per Alexandre III de Macedònia, més conegut com Alexandre 

Magne.  

A continuació s’explica com eren aquest 2 jocs, com es van fusionar (creant el Shatranj) i quina va ser 

la seva evolució a traves del segles fins a la actualitat. 

2.1. Petteia 

 
Tauler de Petteia (www.acanomas.com) 

 

Origen Grècia, segle V A.C.    

Tauler Quadrat amb 8x8 caselles, però també existia una variant amb 12x8. 

Totes las caselles eren del mateix color. 

Peces 8 cada jugador, totes de igual forma. 

Un jugador amb peces negres i l’altre amb blanques. 

Moviments Començaven a tirar les negres. 

Les peces es movien en línea recta, horitzontal o verticalment (com la torre actual). 

Les fitxes es capturaven quan estaven rodejades pels costats perpendiculars. 

Objectiu Guanyava el jugador que es menjava totes les peces enemigues, o les acorralava de 

manera que no pugessin moure. 

Era molt important la estratègia i la tàctica. 

Principals 

similituds 

amb els 

escacs actuals 

Tauler quadrat 8x8. 

Peces de 2 colors. 

Importància de la estratègia i la tàctica. 
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Principals 

diferències 

amb els 

escacs actuals 

Tauler d’un sol color. 

Totes les peces eren iguals. 

Només 8 peces per jugador. 

 

2.2. Chaturanga 

   
Tauler de Chaturanga (www.history.chess.free.fr) 

Origen India, 600 d.C. 

Tauler Quadrat amb 8x8 caselles. 

Totes las caselles eren del mateix color. 

El tauler tenia el nom de Ashtāpada. 

Peces 16 cada jugador, de diferents formes. 

Un jugador amb peces negres (o vermelles) i l’altre amb blanques (o verdes). 

La reina es deia conseller o visir. 

El rei es col·locava a la dreta del conseller o visir. 

Un peca estava representada per una elefant (equivalent al alfil actual). 

Moviment Feien servir daus per saber la peça que havien de moure. 

La reina només podia moure una casella en diagonal. 

El peó no podia avançar dos caselles quan estaven encara en la casella inicial. 

Quan un peó arribava a la última casella, es a dir, que havia de promocionar, es 

quedava amb la peça que havia estat allà originalment. 

L’elefant només podia avançar dos caselles en diagonal, i mai quedar-se a la 

primera. 
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Objectiu Fer mat al rei enemic. 

Si algun rei es quedava ofegat guanyava la partida. 

Principals 

similituds 

amb els 

escacs actuals 

Tauler quadrat 8x8. 

Peces de 2 colors. 

Peces amb formes molt similars a les actuals. 

16 peces per jugador. 

Principals 

diferències 

amb els 

escacs actuals 

Tauler d’un sol color. 

Poca importància de la estratègia i la tàctica per que el moviment el marcava un 

dau. 

No existia l’enroc. 

 

2.3. Shatranj 

Diuen que el Shatranj prové de la fusió del Petteia i el Chaturanga, després de conquesta de l’Índia 

per Alexandre III de Macedònia (Grècia), més conegut com Alexandre Magne. Diuen 

Una altre teoria diu que el Shatranj prové directament del Chaturanga, quan el joc va arribar a Aràbia 

seguint la ruta de la seda. Allà algunes normes van canviar i es va expansionar. 

  

Tauler de Shatranj (www.ebay.com) 

Origen Aràbia, 800 d.C. 

Tauler Quadrat amb 8x8 caselles. 

Totes las caselles eren del mateix color. 

Peces 16 cada jugador, de diferents formes. 

Un jugador amb peces negres i l’altre amb blanques. 

La reina es deia ministre. 

Una peca estava representada per un elefant (equivalent al alfil actual). 

Curiosament, l’Alcorà prohibia que les peces fossin representacions, per això van 

variar d’imatge del cavall, el rei, les torres...i les van substituir per figures 

abstractes, amb petites marques que les diferenciaven. 
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Moviment La reina només podia moure una casella en diagonal. 

Quan un peó arribava a la última casella, es a dir, que havia de promocionar, 

aquest es convertia en ministre. 

L’elefant només podia avançar dos caselles en diagonal, i mai quedar-se a la 

primera. 

Els peons no podien avançar dues caselles quan estaven encara en la casella inicial. 

Objectiu Ofegar al rei enemic suposava la victòria de qui ho aconseguia. 

Capturar totes les peces de l’enemic amb l’excepció del rei, suposava guanyar la 

partida. 

Principals 

similituds 

amb els 

escacs actuals 

Tauler quadrat 8x8. 

Peces de 2 colors. 

Peces amb formes molt similars a les actuals. 

16 peces per jugador. 

Es podia coronar. 

Principals 

diferències 

amb els 

escacs actuals 

Tauler d’un sol color. 

No existia l’enroc. 

Les peces tenen formes abstractes. 
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2.4. Expansió per Europa i Àsia 

Aquí podeu veure un mapa amb l’expansió del Chaturanga i els diferents noms que va adoptar per 

Àsia, Aràbia i Europa. 

Evolució i distribució del Chaturanga per Europa i Asia (www.es.wikipedia.org) 

El Chaturanga va anar evolucionant al llarg del temps i depenen cap on viatjava, es van anar creant 

altres tipus d’escacs, amb algunes diferències. 

Cap a Àsia es van crear els escacs xinesos, els escacs japonesos, els escacs coreans i els escacs 

tailandesos, que són els que encara perduren. 

Cap a Aràbia, es va crear el Shatranj, mencionat anteriorment, i a partir d’aquests es van crear els 

escacs occidentals, els més coneguts i populars del món. 
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3. Escacs actuals 

Actualment hi ha diversos escacs que estan encara en ús. Els escacs xinesos, els japonesos, els 

tailandesos, els coreans i els escacs occidentals. 

3.1. Escacs xinés (Xiangqi) 

El Chaturanga al arribar a China al segle VIII, va rebre el nom de Xiangqi. 

   

Tauler de Xiangqi (www.labsk.net) 

Origen China, segle VIII 

Tauler Tauler rectangular 8x9 caselles amb un “riu” al mig. 

Totes les caselles eren del mateix color. 

Peces 16 cada jugador. 

Es col·loquen i es mouen per les interseccions. 

Les peces són planes i de diferents colors, o si són del mateix color tenen el símbol 

xinès de diferent color. 

Acostumen a ser verdes i vermelles. 

Moviment Només algunes peces poden travessar el riu. 

El rei no pot sortir del ser perímetre, i només pot moure per dintre de la fortalesa, 

delimitada per les línees diagonals que hi ha davant seu. El moviment del rei és 

ortogonal, és a dir, no es mou diagonalment. 

Hi ha dos guardians i al igual que el rei, no poden sortir del perímetre i es mouen 

en diagonal. S’encarreguen de protegir al rei. Aquestes es situen al costat del rei. 

Els elefants o alfils només es poden moure dos caselles en diagonal en cada torn i 

no poden creuar el riu. 

Els cavalls es mouen exactament igual que en els escacs que ara coneixem, l’única 

diferència es que no poden saltar per sobre de les peces. Poden creuar el riu. 

Les torres es mouen igual que als escacs occidentals, es a dir horitzontalment i 

verticalment, i aquestes si que són capaces de travessar el riu. 

Els canons, són potser les peces més complicades, ja que tenen més possibilitat de 
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moviments. Aquestes si que poden creuar el riu, i es mouen com les torres. Però a 

l’hora de capturar alguna peça, per fer-ho ha de saltar primer per alguna altre 

peça, tan sigui teva com no. 

Els peons, són també peces complicades, ja que quan estan a la teva meitat del 

tauler, es mouen només cap endavant i maten de la mateixa forma, només les 

peces que tenen davant, mai en diagonal. Un cop han passat el riu, poden moure 

també cap als costats, però sempre només una intersecció. Al arribar a la vuitena 

casella no promocionen, sinó que els seus moviments es limiten a esquerra i dreta. 

Objectiu Matar o ofegar al rei contrari. 

Principals 

similituds 

amb els 

escacs actuals 

16 peces per jugador. 

Peces de dos colors 

Principals 

diferències 

amb els 

escacs actuals 

Existència d’una zona central denominada riu. 

Les peces són planes i no tenen cap relleu. 

Inexistència de la dama. 

Presència de dos tipus de peces noves, el canyons i els guardians. 

Els cavalls no salten. 

No es pot coronar. 

 

3.2. Escacs tailandès (Makruk) 

 

Tauler de Makruk (www.thailandlandofsmiles.com) 

Origen Tailàndia, segle XVII 

Tauler Quadrat amb 8x8 caselles. 

Caselles d’un mateix color. 
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Peces 16 cada jugador, de diferents formes. 

Un jugador amb peces negres i l’altre amb blanques. 

Els peons estan una fila més avançats. 

Moviment El rei por saltar com un cavall en la seva primera jugada. 

L’alfil, pot moure només una casella en diagonal o bé una cap endavant. 

La Dama, no es mou ni horitzontalment ni verticalment, només en diagonal i una 

casella en cada torn. La excepció es que al primer moviment pot avançar dos 

caselles. 

Els peons no poden avançar dos caselles quan encara no han mogut, ni poden 

capturar al pas. 

Quan els peons coronen aquests es transformen en dames, donant la volta a la 

peça. 

La resta de peces es mouen igual que en els escacs occidentals. 

Objectiu Fer mat al rei enemic. 

Les taules són empat. 

Quan cap dels jugadores té cap peó, i hi ha una clara desavantatge, el jugador amb 

avantatge només tindrà 64 jugades per fer mat al oponent. 

Depenen de les peces que tingui l’oponent, es tindran un nombre de jugades 

concretes per fer mat al enemic. 

Principals 

similituds 

amb els 

escacs actuals 

Peces de dos colors. 

Mateix nombre de peces. 

Es pot coronar. 

Principals 

diferències 

amb els 

escacs actuals 

No es pot enrocar. 

La posició del rei i la reina estan intercanviades. 

No existeix l’enroc. 

Els peons no poden avançar dues caselles en el primer torn. 

El moviment de la dama, l’alfil i el primer moviment del rei. 
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3.3. Escacs Japonès (Shogi) 

 
Tauler de Shogi (www.raisingadelaide.blogspot.com) 

Origen Japó, segle XVIII 

Tauler Quadrat amb 9x9 caselles. 

Caselles d’un mateix color. 

Peces 20 cada jugador. 

Les peces d’ambdós jugadors són del mateix color. 

Cada jugador diferencia les seves peces de les del enemic depenent a on apuntin la 

punta de les peces. 

Els peons estan una fila més avançats. 

Al promoure una peça, es dona la volta a la fixa. 

Es poden promoure la majoria de peces. 

Moviment El rei es mou igual. 

Hi ha una peça anomenada “general d’or” que es mou una casella en totes les 

direccions, menys a les diagonals cap enrere. El nom d’aquesta s’abrevia a “or”, 

Hi ha una peça anomenada “plata” que es mou una casella en diagonal o una cap a 

endavant. 

Al promoure la “plata” es converteix en “or”. 

El cavall al igual que en els escacs occidentals, por saltar, però en aquest cas, 

només pot moure una casella en horitzontal i dos cap a endavant. 

Al promoure el cavall es converteix en “or”. 

La “llança”, es desplaça només cap a endavant totes las caselles que es vulgui, 

sempre que no trobi cap  peça en el seu recorregut. 

Al promoure la “llança”, es converteix en “or”. 

Els alfils es mouen igual. 
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Al promoure l’alfil, aquest es mourà igual, però a més a més es podrà moure com 

un rei occidental. 

Les torres es mouen igual que les actuals. 

Al promoure la torre, a més a més del moviment anterior podrà moure’s una 

casella en diagonal. 

Els peons només avancen una casella, i maten igual que el seu moviment, es a dir, 

no mata en diagonal sinó cap endavant. 

Un cop el peó es promou es mourà con l’”or”. 

Al matar una peça a l’enemic, al torn següent la pots col·locar al tauler, però aquest 

cop la peça serà del jugador que l’ha aconseguit. 

Les caselles de promoció són les de la setena, vuitena i novena fila. Un cop arriba 

una peça en aquestes files, poden promoure. 

Objectiu Fer mat al rei enemic. 

Principals 

similituds 

amb els 

escacs actuals 

Té peons. 

L’objectiu 

 

Principals 

diferències 

amb els 

escacs actuals 

Nombre de peces. 

Tauler. 

Forma de les peces. 
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3.4. Escacs coreans (Changgi) 

 
Tauler de Changgi (www.bonanzamercado.es) 

Origen Corea , segle XVI. 

Tauler Tauler rectangular 8x9 caselles, igual que el dels escacs xinesos, però aquest no té 

riu. 

Caselles d’un mateix color. 

Peces Les fixes són planes,  rodones o octogonals, i normalment són unes blaves i les 

altres vermelles. 

16 cada jugador. 

Es col·loquen i es mouen per les interseccions. 

La majoria de peces de cada bàndol tenen un símbol diferent, encara que sigui la 

mateixa peça, però de diferent jugador. 

Les peces vermelles tenen caràcters xinesos tradicionals i les peces verdes o blaves 

tenen les mateixes inscripcions però en cursiva. 

A diferència que en els escacs xinesos, el rei comença en mig de la fortalesa. 

Moviment El rei, al igual que amb els escacs xinesos, ha de estar sempre dintre de la fortalesa. 

Es pot moure per l’interior seguint les línees, com un rei actual. 

Hi ha dos guardians que tampoc poden sortir de la fortalesa, i es mouen igual que 

el rei.  

Hi ha dos cavalls que es mouen exactament igual que com es mouen en els escacs 

orientals. Però no poden saltar i tenen una característica. Si hi ha una peça en front 

del cavall, el cavall no es podrà moure cap a aquella direcció. 
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Hi ha dos alfil o elefants, tenen una peculiaritat que 

només es dóna en els escacs coreans. Aquests es 

mouen una casella en ortogonal, és a dir a esquerra, 

dreta, cap endavant o cap enrere, i després dos 

caselles en diagonal. Si es troba una peça en la seva 

trajectòria no podrà fer el moviment. 

Hi ha dues torres. Les torres es mouen com en els 

escacs occidentals, però si aquesta es troba en el 

límit de la fortalesa, es podrà moure una o dos caselles en diagonal per l’interior 

d’aquesta. 

Hi ha cincs peons que es mouen una casella cap endavant o una casella 

horitzontalment. Mata en diagonal. Si es troba en el perímetre de la fortalesa, 

podrà avançar per allà en 

diagonal també. 

Hi ha dos canons, que 

tenen algunes diferències 

amb els escacs xinesos. 

Aquestes mai podran 

matar ni saltar(tan sigui 

seu, com el del enemic) 

un canó. 

Els canons es mouen al 

llarg de qualsevol línea recta, incloent-hi les línees de la fortalesa, però sempre ha 

de tenir una peça, tan seva com de l’enemic que pugui saltar. Si no pot saltar cap 

peça, no podrà moure’s. Si pot saltar alguna peça, es col·locarà a qualsevol casella 

següent de la peça matada.  Com es veu en la imatge, la torre (H), només podrà 

moure a D, E, A o M. No podrà moure’s a la J, perquè la I es un altre canyó. 

Com a dades curioses, si un jugador no desitja moure, pot passar el torn a l’enemic. 

Si cap dels jugadors vol moure, la partida acaba en taules. 

Objectiu Fer mat al rei enemic. 

Principals 

similituds 

amb els 

escacs actuals 

16 peces per jugador. 

Peces de diferents colors. 

 

Principals 

diferències 

amb els 

escacs actuals 

Les peces es mouen per les interseccions. 

Moviments diferents. 

Nombre de peons. 

Forma de les peces. 

 

 

 



  - 17 - 
 

3.5. Escacs occidental 

 
Tauler d’escacs occidental (www.thechesszone.com) 

Els escacs occidentals, són els escacs més populars i els més estudiats, però no els més jugats, ja que 

probablement, els escacs xinesos, sigui el joc de taula més jugat al món. 

Van arribar a través d’Espanya provinents dels Àrabs que van conquerir la península al voltant del 

segle XVII i a Sicília també provinents dels Àrabs, i molt ràpidament es va estendre per tota Europa. 

Van ser els espanyols també qui van portar els escacs a Amèrica, gràcies a les colònies que posseïen, 

al continent Americà. 

El canvi de nom de ministre a dama o reina, es va produir al segle X.  

Entre els segles XV i XVI, en gran part d’Europa van haver una sèrie de reines carismàtiques i molt 

poderoses, com ara Isabel de Castella, una gran jugadora d’escacs, i probablement això va fer que es 

fessin alguns canvis en els escacs. 

 El primer va ser que en la primera jugada els peons podien avançar tan una casella com dues. 

 El segon va ser que els antics elefants es van convertir en alfils, que podien moure en diagonal 

tantes caselles com volguessin. 

 I el tercer, va ser els nous moviments de la dama, que podia moure com les torres i els alfils 

tantes caselles com fos possible.  

Marilyn Yalom, assegura que no va ser casualitat que precisament a Espanya, i de manera simultània, 

varis dels escaquistes més influents, proposesin la creació d’una nova dama, dotada de poders sense 

precedents sobre el tauler. “Havia sorgit a Castella una reina més poderosa que el seu marit, doncs, 

perquè no hauria de plasmar-se sobre el tauler?”. Ara els escacs serien molt més ràpids i agressius 

que els escacs anteriors, ja que tots aquests canvis suposaren una revolució en els escacs. Va ser 

llavors quan van descobrir el mat del boig, un mat que es fa en tan sols dues jugades. El joc no només 

va guanyar velocitat, sinó que també es va convertir en un joc amb infinitat de jugades i posicions. 

Havien nascut els escacs moderns.  
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3.6. Altres escacs 

A part dels escacs explicats anteriorment, existeixen milers de  tipus d’escacs, menys coneguts i 

menys jugats. 

Amb el 

mateix 

tauler 

Escacs aleatori Fischer: 

Es canvien les peces de posició, menys 

la dels peons. La posició dels dos 

jugadores ha de ser la mateixa. 

 
(www.grandgames.net) 

 

Escacs del jubilat: 

Només es juga amb els peons i el rei. 

 

 

 

(joc d’escacs Fritz Challenge) 

Amb 

nombre de 

jugadors 

variables 

Escacs per a tres jugadors: 

 
(www.delendaestcarthago.com) 

 

Escacs per a cuatre jugadors: 

 
(www.fundacionlamarca.es) 

Amb el 

tauler 

diferent 

Escacs circular: 

 
(www.es.w¡kipedia.org) 

 

Escacs infinit: 

 

(dr-kant.xanga.com)  

 

http://3.bp.blogspot.com/_WxKrns2x6s0/R9XI8lit5DI/AAAAAAAAAJQ/eF5oq-5LMjY/s1600-h/ajedrez-hexagonal1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Rundskak_foto.jpg
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4. El tauler i les peces 

4.1. El tauler 

El tauler d’escacs és quadrat, té 64 caselles (8x8 caselles) quadrades de la mateixa mesura. 

La meitat de les caselles estan pintades de color clar, i l’altre meitat de color obscur. Els colores 

s’alternen successivament. Els taulers poden ser de diferents tipus de materials com fusta, plàstic, 

vidre... i les peces acostumen a ser del mateix material que el tauler.  

El tauler es col·loca de manera que cada jugador tingui a la seva esquerra una casella obscura o a la 

dreta una casella clara. En un tauler podem trobar: 

Columnes 

 

 

Són les línees de caselles de color 

alternant que van des de un jugador fins 

el seu oponent. Per tant es disposen de 

manera perpendicular als jugadors. Es 

nomenen amb lletres minúscules de la 

“a” a la “h”, començant des de la 

primera columna esquerra pel que fa al 

bàndol de les peces blanques. 

 

 
 

         

         

         

         

         

         

         

         

 a b c d e f g h 

Files Són les línees de caselles de color 

alternant que es disposen de manera 

paral·lela a tots dos jugadors. Es 

nomenen amb nombres de l'1 al 8, 

començant des de la primera fila pel 

que fa al bàndol de les peces blanques. 

 

 
 

8         

7         

6         

5         

4         

3         

2         

1         

         

Caselles Són les cel·les interiors que trobem en 

el tauler. Cada casella es codifica amb la 

lletra de la columna i el numero de fila. 

En alguns taulers tan el numero de fila 

com la lletra de cada columna està 

escrita al marge del tauler. 

 

 
 

8 a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 

7 a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7 

6 a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6 

5 a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5 

4 a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4 

3 a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 

2 a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 

1 a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 

 a b c d e f g h 
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4.2. Les peces i els seus moviments 

     Peó 

Posició 

inicial 

 

 

Hi ha vuit peons per jugador (la peça més 

nombrosa), i inicialment estan col·locats a 

la segona fila de cada jugador (files 2 i 7 de 

tauler), un al costat de l’altre. 

 

 

 
 

Moviments Es mouen sempre cap endavant, només 

poden avançar una casella per jugada, 

excepte quan són a la casella inicial, que 

poden avançar una o dos caselles. 

 

 

 
 

Mats Els peons són les úniques peces que maten 

d’una manera diferent de quan avancen. 

Maten cap endavant però en diagonal, 

avançant només una casella. 
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     Peó (continuació) 

Jugades 

especials 

Mat al pas: Un moviment curiós del peó, és 

que si el peó de l’adversari, es troba a la 

casella inicial, i el teu a la cinquena fila, una 

casella més a la dreta o esquerra que el 

seu, i el oponent el fa avançar dos caselles, 

tu el pots matar i quedar-te una casella en 

diagonal, cap on estava el peó adversari. 

 

 

 
 

 Coronació: Quan un peó arriba a la vuitena 

fila, es diu que ha coronat. Un cop allà pots 

escollir una peça, que la intercanviaràs 

amb el peó que ha coronat, i la posaràs 

exactament al mateix lloc. (pots escollir 

totes les peces menys un altre peó o un rei) 
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     Torre 

Posició 

inicial 

 

 

Estan situades inicialment a les caselles de 

les cantonades del tauler, dos per jugador. 

 

 

 
 

Moviments Les torres es mouen verticalment i 

horitzontalment, i poden avançar tantes 

caselles com vulguin sempre que no hi hagi 

peces al mig. 

Només es pot moure una direcció en cada 

jugada, i no pot saltar peces. 

 

 

 
 

Mats Si mata una peça, al igual que totes les 

altres figures als escacs, aquesta es col·loca 

al lloc on havia estat la peça matada. 
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     Cavall 

Posició 

inicial 

 

 

Cada jugador disposa de 2 cavalls, que es 

col·loquen al costat de les torres. 

 

 
 

Moviments Els cavalls són les úniques peces que poden 

saltar per damunt d’altres peces sense 

importar-ne el color. 

Es mouen en forma de “L”, es a dir dos 

caselles en direcció horitzontal o vertical  i 

una perpendicular al moviment anterior. 

 

 

 
 

Mats Maten igual que el seu moviment. Si a la 

casella on es dirigeix, hi ha una peça, la 

mata. 
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     Alfil 

Posició 

inicial 

 

 

Cada jugador disposa de dos alfils, 

col·locats al costat interior dels cavalls.  

 

 
 

Moviments Els alfils es mouen en diagonal i poden 

avançar tantes caselles com vulguin, 

sempre i quan no hi hagi peces al mig. 

Cada alfil viatja pels quadrats d’un mateix 

color. Un pels quadrats blancs i l’altre pels 

quadrats negres. 

 

 

 

 
 

Mats Al trobar-se una peça en la seva trajectòria, 

la pot matar, situant-se al mateix joc on 

estava la peça menjada. 
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     Dama 

Posició 

inicial 

 

 

Cada jugador disposa d’una dama, la peça 

més valuosa desprès del rei. La dama  esta 

col·locada al costat de l’alfil de l’esquerra. 

La dama blanca sempre es troba en una 

casella clara i la dama negra en una casella 

fosca. 

 

 

 
 

Moviments Les dames es mouen en diagonal (com els 

alfils) i en horitzontal i vertical (com les 

torres). 

 

 
 

Mats Si mata una peça que estava a la seva 

trajectòria, al igual que totes les altres 

figures als escacs, la dama es col·loca al lloc 

on havia estat la peça matada. 
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     Rei 

Posició 

inicial 

 

 

El rei es la peça més valuosa, però una de 

les més dèbils.  La peça està col·locada, al 

costat de la dama (columna e). 

El rei blanc sempre es troba en una casella 

fosca i el rei negre en una casella clara. 

 

 

 
 

Moviments El rei només pot moure una casella, en la 

direcció que vulgui, en cada jugada. 

 

 
 

Mats Si es troba una peça a la seva trajectòria, al 

igual que totes les altres figures als escacs, 

es col·loca al lloc on havia estat la peça 

matada. 

Els reis no es poden matar entre ells, així 

que sempre han d’estar a una casella de 

separació. 
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Jugades 

especials 

El rei amb combinació amb la torre poden 

fer una jugada de protecció anomenada 

enroc, que es fa en una sola jugada. Per 

aquestes característiques és la única 

jugada en que es mouen dos peces en una 

mateixa jugada, el rei avança dos caselles i 

la torre passa per sobre. Podem distingir 

dos tipus d’enrocs; el llarg i el curt. 

Enroc Llarg: És aquell en que el rei, 

s’enroca amb la torre que està més lluny 

seu. El rei es mou dues caselles en direcció 

a la torre més llunyana, i la torre es posa a 

l’altre cantó del rei (la torre es desplaça 3 

posicions). 

 

 
 

 
 

 
 

 Enroc Curt: És aquell en que el rei, s’enroca 

amb la torre que està més a prop seu. El rei 

es mou dues caselles en direcció a la torre 

més propera, i la torre es posa a l’altre 

cantó del rei (la torre es desplaça 2 

posicions). El enroc curt és el més comú. 

 

Per poder fer l’enroc, s’han de complir les 

normes següents: 

 Que el rei no s’hagi mogut cap cop en 

tota la partida. 

 Que la torre amb la que farem l’enroc 

tampoc s’hagi mogut. 

 Que el rei no estigui amenaçat, ni 

tampoc cap casella del recorregut del 

rei ni la casella final. 

 Que no hi hagi cap peça entre el rei i la 

torre. 
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4.3. Taula comparativa dels moviments 

                           Peces 

Característiques       

Es pot moure verticalment 
      

Es pot moure horitzontalment 
      

Es pot moure en diagonal 
      

Es mou només en “L” 
      

Pot saltar altres peces 
      

Es pot moure cap endavant 
      

Es pot moure cap endarrere 
      

Durant el transcurs de la partida 

es pot col·locar en qualsevol 

casella del tauler 

      

Mata igual que es mou 
      

Només es pot moure en caselles 

d’un mateix color       
Es pot moure en caselles de 

diferents colors 
      

Al fer un moviment sempre 

canvia el color de la casella       
Nombre de peces inicials en el 

tauler per jugador 8 2 2 2 1 1 
Nombre màxim de caselles que 

es pot moure en totes 

direccions 

1-2 8 13 14 27 8 

Nombre màxim de peces que 

pot amenaçar 2 8 4 4 8 8 
Valor teòric 

1 3 3 5 9 ∞ 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chess_plt45.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chess_nlt45.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chess_blt45.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chess_rlt45.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chess_qlt45.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chess_klt45.svg
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5. Anotació de les jugades 

Els nombres de les columnes i les lletres de les files serveixen per poder anotar les jugades que es fan 

en una partida, i així després poder reproduir-les i comentar-les. El sistema d’anotació de jugades es 

fa mitjançant la notació algebraica. 

En la notació algebraica cada peça (menys el peó) té una 

lletra majúscula associada segons el idioma, i així poder 

escriure-ho més fàcilment. 

La posició inicial de cada una de les peces és la següent: 

 

 

Jugada Anotació Comentari 

Moviment Codi peça + 

codi casella 

destí 

Les jugades s’escriuen amb la inicial de la peça i la casella on es mou, 

excepte amb el peó que només s’escriu la casella on mou. 

Exemple: Cc3 

Mat X Una captura s’ indica amb una "x" entre la lletra inicial de la peça que 

mata (o si es tracta d’un peó la casella d’aquest) i la casella de la peça 

capturada. Si dues peces iguals, poden capturar una peça de l’equip 

contrari, s’indicarà la posició exacta de la peça que captura (Cc3xe4). 

El mateix passarà si es tracta tan sols d’un moviment (Cc3e4). També 

es pot indicar només la columna o fila depenen de la coincidència. 

Enroc curt O-O  

Enroc llarg O-O-O  

Coronació = En la coronació s’escriu la casella on mou (f8) un igual, i la peça que 

agafa.  

Rei R 

Dama D 

Torre T 

Alfil A 

Cavall C 

 Rei Dama Torre Alfil Cavall 

Blanques Re1 Dd1 Ta1 Th1 Ac1 Af1 Cb1 Cg1 

Negres Re8 Dd8 Ta8 Th8 Ac8 Af8 Cb8 Ch8 



  - 30 - 
 

Exemple: f8=D 

Escac + Exemple: Dh3+ 

Escac i mat ++/# Exemple: Dh3++ 

Jugada 

dolenta 

?/?? Es posa un o dos interrogants en alguna jugada errònia. 

Exemple Da3?? 

Jugada bona !/!! Es posa una o dues exclamacions en alguna jugada bona, que sorprèn. 

Exemple Txc6!! 

 

Cada jugada consta del moviment de les blanques i del moviment de les negres. Les jugades s’anoten 

en un full semblant a aquest, on s’ha d’omplir el nom el torneig, el lloc i data, el nom dels dos 

jugadors, totes les jugades, i un cop finalitzada la partida, els punts obtinguts. 

  

El jugador que guanya una partida rep 1 punt, qui la perd 0, i si hi ha un empat  ½ punt cadascú. 
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6. Fases del joc 

6.1. Objectiu i estratègia 

La partida d’escacs es juga entre dos adversaris que mouen alternativament les seves peces d’escacs 

pel tauler seguin les normes de cada una d’elles. Les blanques comencen el joc. 

L'objectiu de cada jugador és portar al rei de l'adversari a la situació de "mat", de tal forma que 

l'adversari no disposi de cap jugada que eviti la captura del seu rei en la següent jugada. Qui ho 

aconsegueix guanya la partida. 

No està permès deixar el propi rei en situació d’escac o exposar-ho a l’atac de l’oponent. 

Si la posició es tal que cap jugador no pot fer mat la partida acaba en taules (empat). 

El joc té tres fases, que es descriuen a continuació: Obertura, mig joc i final. 

 

6.2. Obertures 

La obertura és la primera de les tres fases que poden trobar als escacs.  

L’ obertura és el conjunt de moviments que realitzen els dos jugadors per desenvolupar les peces, 

des de les seves caselles inicials.  

L’obertura serveix per obtenir una bona estructura dels peons, i de la resta de peces, i intentar 

apropar-se a les caselles centrals, ja que les peces col·locades al centre són més potents que les que 

estan a la perifèria, perquè amenacen més peces que si estiguessin als laterals.  

Hi ha moltes obertures diferents amb petites variacions. Algunes poden arribar fins i tot a 11 jugades, 

però acostumen a tenir unes 5 o 6 jugades. Segons “l’Oxford Companion to Chess”, existeixen 1.327 

combinacions en l’obertura, que van de dos a onze moviments. 

Per fer una bona obertura s’ha d’intentar controlar el centre, tant amb els peons com amb la resta de 

peces, desenvolupar els cavalls i seguidament els alfils, no moure més d’un cop la mateixa peça en 

l’obertura (ja que això faria que l’oponent es desenvolupi més ràpidament), enrocar el rei, no treure 

la dama massa aviat ja que pot ser atacada per peces d’un valor menor, no fer jugades 

innecessàries... 
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Podem trobar diversos tipus d’obertures: 

Obertures 

obertes  

 

En la primera jugada avancen el peó del rei 2 

caselles els dos jugadors. 

 

 
 

Obertures 

semiobertes 

En la primera jugada les blanques juguen e4, i 

les negres fan qualsevol altre jugada diferent a 

e5. 

 

 

 

 

Obertures 

tancades 

En la primera jugada avancen el peó de dama 

2 caselles els dos jugadors. 

 

 

 
 

Obertures 

semitancades 

En la primera jugada les blanques juguen d4, i 

les negres fan qualsevol altre jugada diferent a 

d5. 

 

Obertures de 

flanc 

En la primera jugada els blanques no mouen ni 

e4 ni d4, sinó que mouen alguns dels cavalls a 

les caselles interiors. A vegades aquestes 

jugades es classifiquen com obertures 

irregulars. 

 

Obertures 

irregulars 

Són diferents a les jugades anteriors, com per 

exemple moure el cavall a la casella exterior, o 

moure a4. 
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Quan un jugador, sacrifica un peó en l’obertura, s’anomena gambit, i això es fa servir per guanyar 

temps, de manera que el jugador que accepta el peó, ha de fer una o més jugades de més per tornar 

a col·locar de nou les seves peces. També es fa servir per poder accedir a caselles on abans no 

hauries pogut arribar, ja que en acceptar el peó, fas que la peça que mata, canviï de posició. Per últim 

es fa servir per què el que accepta el peó es quedi en pitjor posició, perdi el control del centre, o es 

quedi amb els peons doblats (posició en que dos o més peons estan en la mateixa columna). Els 

gambits van ser utilitzats per primer cop per Ruy López de Segura, un escaquista Espanyol l’any 1561. 

La paraula gambit prové de l’expressió italiana “dare il gambeto” que significa posar una trampa. 

 

6.3. Mig joc 

És la segona fase del joc, on cada jugador ha d’intentar tenir un final més còmode per a ell, un cop 

desenvolupades les peces. 

No hi ha un moment exacte que separi l’obertura del mig joc, però aquesta transició acostuma a ser 

al voltant de la desena jugada, en enrocar. En aquesta fase és on hi ha més captures de peces, i on 

l’estratègia i la tàctica tenen un paper molt important. Per arribar al final amb possibilitats de 

guanyar s’ha d’intentar: 

 Controlar el centre. 

 Controlar les columnes o les diagonals obertes (aquelles en les quals no hi ha peces que 

obstrueixin la diagonal completa). 

 Obtenir avantatge en el desenvolupament. 

 Tenir millor estructura de peons, es a dir, no tenir els peons mal col·locats que facin que les 

peces de major valor estiguin defensant els peons i no puguin fer jugades d’atac. 

 Aconseguir tenir el rei ben protegit. 

El mig joc és la fase menys estudiada degut a la gran quantitat de posicions diferents que té aquesta 

etapa. 

El jugador que tingui avantatge material (major nombre de peces) durant el mig joc, li convé fer 

intercanvis de peces, per accelerar el mig joc i arribar al final amb un oponent amb les mínimes 

peces. En canvi el jugador amb desavantatge li convé no fer intercanvis de peces, i aprofitar-se de les 

errades de l’adversari. 

Normalment el mig joc acaba i dona pas al final, quan els reis estan segurs i poden fer un paper actiu 

en el joc. Per això en els finals acostumen a no haver-hi dames ni peces de gran valor, ja que 

dificultaria i allargaria la partida. Altres diuen que el mig joc acaba quan hi ha un total de peces tal 

que la seva puntuació sumi 13 o menys punts. 
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6.4. Final 

La última fase en el desenvolupament d’una partida és el final, on l’objectiu es fer escac i mat a 

l’oponent. 

En aquesta fase, el rei, els peons i les torres (si en queden), guanyen molt protagonisme, perquè 

depèn de elles que es perdi o guanyi la partida, ja que els cavalls i alfils acostumen a estar morts 

degut a que en les obertures, són les peces que abans es desenvolupen. 

Si queden reines, aquestes agafen molt avantatge a la resta de peces, perquè com que el tauler està 

més buit, poden tenir més capacitat de moviment. El mateix passa amb els alfils i les torres. En canvi 

els cavalls perden una mica si hi ha peons allunyats, ja que triguen més en anar d’una banda a una 

altre del tauler. En canvi el cavall es idoni per conjunts de peons propers. 

Es molt comú que en els finals alguns dels peons arribin a la vuitena fila i promocionin, cosa que 

decanta la partida radicalment cap al jugador que ho aconsegueix. 

Hi ha molts estudis sobre finals, com per exemple el de peó i rei contra rei, on un moviment erroni 

pot suposar les taules per un, o la victòria per l’altre.  

Una partida només pot acabar de dues maneres: un jugador guanya i l’altre perd o es fan taules. 

6.4.1. Taules 

Les taules es donen quan: 

Cap dels jugadors té el material mínim com per donar 

mat a l’altre. Com per exemple quan en el tauler queden 

un rei i un alfil contra rei (o rei contra rei), perquè 

aquestes combinacions no permeten fer escac i mat. 
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Un jugador en el seu torn, sense estar en escac, no pot 

moure cap peça, ni el rei mateix. Això s’anomena rei 

ofegat. Com veieu a la imatge, al seu torn, les blanques 

han mogut el cavall a f7, i això ha fet que les negre no 

pugin moure ni el rei, ni el peó. I com que el rei no està 

amenaçat, es consideren taules. 

 

 
 

Una mateixa posició es repeteix 3 cops. Com veieu en 

l’exemple, les negres faran mat en un moviment 

(Dg2++). Les blanques ho saben, així que comencen a fer 

escac al rei negre successivament (Db6+ Ra8, Da6+ Rb8, 

Db6+ Ra8, Da6+ Rb8...).  

 

 
 

Després de 50 moviments, no s’ha capturat cap peça ni 

s’ha avançat cap peó. Això es fa per si hi ha un bàndol 

amb avantatge material, com per exemple, rei, alfil i 

cavall contra rei, on aquestes poden guanyar, però no 

saben com fer-ho ja que aquest mat es un dels més 

complicats de fer. 

 

 

Els dos jugadors les pacten, per que no veuen com fer 

mat al adversari, o simplement als dos els hi convé ½ 

punt, en el cas d’un campionat. 

 

 

(Microsoft Office) 
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Rudolf Spielmann, un escaquista vienès, va dir en una ocasió: “S’ha de jugar l’obertura com un llibre, 

el mig joc  com un mag, i el final com una màquina”. 

6.4.2. Escac i mat 

El mot escac i mat, significa “el rei no pot fugir, està atrapat”. Qui aconsegueix fer escac i mat a 

l’oponent guanya la partida. L’escac i mat es dóna quan un jugador amenaça al rei contrari, i aquest, 

no pot moure el rei ni cap altre de les peces per evitar-ho. 

Quan el rei es pot defensar ja no es escac i mat, sinó que s’anomena escac. Per confirmar que sigui 

escac i mat, hem de tenir en compte que, el bàndol amenaçat no pugui posar cap peça entre la peça 

atacant i el rei, no pugui capturar la peça que l’amenaça, ni pugui moure el rei a cap altre casella. 

6.4.3. Mats típics 

A continuació s’expliquen els mats més ràpids, i els mats on un bàndol només té el rei, i l’altre les 

peces mínimes per aconseguir guanyar.  

Mats ràpids: 

Mat del boig 

 

1. f3? e5 

2. g4?? Dh4++ 

 

És el mat més ràpid que existeix en els 

escacs, i té aquest nom precisament 

perquè es molt difícil que ocorri, ja que 

les blanques haurien de jugar 

extraordinàriament malament. 

 

 
 

Mat del pastor 

 

1. e4 Cc6 

2. Dh5 b6 

3. Ac4 Ab7 

4. Dxf7++ 

 

És el segon mat més ràpid, i aquest es 

dóna bastant sovint, ja que es centra en 

atacar la casella f7, perquè es l’única 

casella defensada només pel rei. 

Pot tenir diverses variacions, per 

exemple, en contes de recolzar a la dama 

amb l’alfil es pot fer amb el cavall 

col·locant-lo a e5 per exemple. 
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Es fàcil de defensar, es pot moure e6, per 

interrompre les caselles que amenaça 

l’alfil, g6, per interrompre a la dama... 

 

Mats contra rei sol: 

Rei + Dama 

contra Rei 

És un mat força fàcil de fer, gràcies a la 

quantitat de caselles que pot arribar a 

controlar una dama, però s’ha de tenir 

en compte que una dama sola no pot fer 

mat, així que el rei fa de suport a la 

dama per fer el mat. 

Per fer aquest mat, s’ha d’intentar 

portar al rei enemic a la columna a o h, 

o a la fila 1 o 8 és a dir, a una banda del 

tauler, perquè així el rei enemic tindrà 

menys caselles on moure. 

Per acorralar al rei enemic es molt 

simple. Primer amb la dama i si es vol 

també amb el rei, vas posicionant la 

dama a salt de cavall del rei, sempre 

procurant que el rei enemic vagi cap al 

racó. 

Un cop està en alguna fila o columna 

exterior, s’ha de posar la dama 

justament a la fila o columna anterior, 

perquè el rei només es pugui moure per 

una mateixa fila. Quan el rei enemic, 

només pot anar per una mateixa fila, el 

rei aliat, es va apropant, fins que es 

queda a la fila de darrere de la dama, 

intentant que el rei enemic s’apropi a 

ell. 

Llavors quan el rei enemic es posa en 

oposició movem la dama i fem el mat. 

Si la oposició tocaria fer-la al bàndol 

aliat, s’ha de fer una jugada d’espera 

movent la dama a qualsevol lloc on els 

possibles moviments del enemic no 

augmentin. 
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Dues torres 

contra Rei 

És un mat intuïtiu fàcil, en que no es 

necessita la ajuda del rei per fer mat, 

sinó que amb les dues torres ja en tenim 

suficient. 

El que s’ha de fer es el mateix que amb 

el mat de dama i rei, acorralar el rei 

enemic, en una banda del tauler. 

Com veieu en la representació: 

1. Ta5 Re6 

2. Th6+ Re7 

3. Ta7+ Rf8 

4. Th8++ 

Les torres es combinen de tal manera 

que el rei enemic només pot anar 

retrocedint, fins que es queda acorralat  

i les blanques fan mat. 

 

 

Torre + Rei 

contra Rei 

És un mat en que es necessita saber la 

tècnica per guanyar, perquè s’han de 

saber algunes dades per poder-lo fer. 

Al igual que amb els mats anteriors, s’ha 

d’intentar que el rei enemic quedi 

acorralat en una banda del tauler. 

S’ha d’intentar que els dos reis es trobin  

a la mateixa fila o columna, però 

separats per una casella (oposició), però 

mai el rei aliat ha d’anar a buscar la 

oposició al rei enemic, sinó el contrari. 

Ha de ser el rei enemic qui es posi en 

oposició. 

Com veieu en la imatge, comença 

movent el rei negre, i com que en el 

moviment de les blanques, seria el rei 

aliat qui hauria de posar-se en front del 

rei negre, el que fa es fer una jugada 

d’espera movent la torre. 

Això obliga a les negre o a col·locar-se 

en front del rei blanc o a anar a c3. 

Si no es col·loca en front del rei, anem 

perseguint-lo amb el rei, però tenien en 

compte que ha de ser el enemic qui 

mogui el rei en front del rei aliat. 

Un cop ho aconseguim, és quan podem 
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fer endarrerir el rei enemic una casella. 

Això es fa fen escac al rei enemic amb la 

torre, movent-la a c7+. 

El mat es farà de la mateixa manera. Un 

cop el rei enemic estigui acorralat a una 

banda del tauler, intentarem que el rei 

enemic es col·loqui davant del rei aliat 

(Us podeu ajudar de jugades d’espera 

movent la torre). Quan això passi 

movem la torre i és escac i mat. 

 

 

 

 

 

 

Peó + Rei 

contra Rei 

Quan tenim un rei i un peó contra rei, la 

partida pot quedar en taules, si l’enemic 

captura el peó, o amb victòria pel 

jugador que disposa del peó, ja que 

aquest pot coronar i fer mat a 

l’adversari. L’única manera de guanyar 

es fent que el peó coroni.  

Hi ha dos casos diferents. 

El primer és quan el rei no defensa al 

seu peó, perquè es pensa que el seu peó 

arribarà a la vuitena fila abans que el rei 

contrari. Hi ha una regla molt fàcil per 

saber qui arribarà abans. Aquesta regla 

s’anomena regla del quadrat. La regla 

diu que un peó coronarà si el nombre de 

files entre el peó i la casella de 

coronació es menor que el nombre de 

columnes entre el peó i el rei enemic. 

(Figura 1). 

Com veieu a la imatge, el rei enemic 

només podrà arribar a atrapar el peó si 

toca moure a les negres. Per al contrari, 

si mouen les blanques, el rei enemic no 

podrà evitar que coroni.  

El segon es quan el rei que té el peó el 

defensa. 

En aquest cas s’ha d’intentar que el rei 

es posi davant del peó en la mateixa 

columna. I el rei amb el peó ha de 

guanyar la oposició al rei dèbil. En la 

segona representació (Figura 2), les 

blanques només podran guanyar la 
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partida si és el torn de les negres.  

1. ----- Rd7 

2. Rf6 Rd8 

3. e5 Re8 

4. Re6 Rd8 

5. Rf7 Rc7 

6. e6 Rd8 

7. e7+ Rd7 

8. e8=D 

En la jugada 4, les blanques mouen a e6, 

per buscar la oposició, perquè sinó la 

partida acabaria en taules. 

Si és el torn de les blanques la partida 

acabarà en taules, perquè el rei negre 

acabarà menjant-se el peó. 

1. Rd5 Rd7 (buscant la oposició) 

2. e5 Re7 

3. e6 Re8 

4. Rd6 Rd8 (buscant la oposició) 

5. e7 Re8 

6. Re6 

La partida acaba en taules, perquè el rei 

negre està ofegat.  

En la tercera figura es pot veure com el 

rei negre queda ofegat (Figura 3 de la 

pàgina anterior). 

Dos alfils + Rei 

contra Rei 

És un mat força fàcil de fer, en que hem 

de saber algunes regles bàsiques per 

fer-ho amb total seguretat. S’ha de tenir 

en compte, que si els dos alfils viatgen 

per caselles del mateix color, serà 

impossible fer mat.  

La primera és que dos alfils posats un al 

costat del altre, no poden ser atacats pel 

rei enemic, i a més a més, limita molt els 

moviments que pot fer el rei enemic. 

S’ha d’intentar acorralar el rei enemic 

en una cantonada del tauler. 

És un mat molt semblant al mat de dues 

torres contra rei, però en aquest cas si 

que es necessitarà el rei per poder fer-

ho.  
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Gràcies a la primera regla, es pot anar 

reduint cada cop més la possibilitat de 

moviment del rei enemic, fins acorralar-

lo en una cantonada. 

Un cop el rei enemic està en alguna 

cantonada. S’han de seguir aquestes 

normes. 

Posar el rei aliat a salt de cavall del rei 

enemic. 

Un alfil talla la escapatòria al rei enemic. 

L’altre alfil fa mat. 

En la segona imatge es pot veure la 

posició de mat típic. 

 

 
 

Cavall + Alfil + 

Rei contra Rei 

És el mat més complex, i molts jugadors 

no saben com aconseguir fer mat al rei 

dèbil, i és per això aquesta partida sol 

acabar en taules. 

En aquest mat s’ha d’intentar enviar el 

rei enemic en una cantonada del tauler, 

però no qualsevol, sinó la cantonada en 

que la casella sigui del mateix color en 

que es mou l’alfil aliat. 

S’haurà de tenir en conta la regla de les 

cinquanta jugades, perquè en cas que es 

superin seran taules. 

El primer que s’haurà de fer es fer que el 

rei enemic quedi acorralat en alguna 

cantonada, en principi sense importar 

de quin color sigui la casella. 

Aquí el rei aliat té un paper molt 

important, evitant que el rei enemic no 

s’escapi. 

Un cop està en la cantonada que no ens 

convé, l’hem de traslladar a l’altre 

cantonada. (Figura 1). 

1. Cb6+ Ra7 

2. Ac7 Ra6 

3. Ab8 Ra5 

4. Cd5 Ra4 

5. Rc5 Rb3 

6. Cb4 Rc3 

7. Af4 (Figura 2) Rb3  
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8. Ae5 Ra4 

9. Rc4 Ra5 

10. Ac7+ Ra4 

11. Cd3 Ra3 

12. Ab6 Ra4 

13. Cb2+ Ra3 

14. Rc3 (Figura 3) Ra2  

15. Rc2 Ra3 

Ara és quan hem de buscar el mat, ja 

que el rei enemic està a prop de la 

cantonada. S’ha de tenir en compte no 

ofegar al rei enemic. 

Les posicions típiques de mat són les 

següents (Figura 4 i 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cavall + Rei 

contra Rei 

No es possible fer mat amb cavall i rei 

contra rei de cap de les maneres. 

Es possible fer-ho si l’enemic té un peó 

al costat del seu propi rei, perquè es 

quedaria amb menys possibilitat de 

moviment, i potser es podria fer mat, 

però no acostuma a passar. 

 

Dos cavalls + 

Rei contra Rei 

No es possible fer mat al rei enemic, a 

no ser que estigui aliat amb l’altre 

jugador o sigui molt dolent. 

Les raons bàsiques per les quals és 

pràcticament impossible fer mat són 

que: Els cavalls no poden fer jugades 

d’espera, no poden triangular (tornar a 

la mateixa posició desprès d’un nombre 

de jugades imparell). 
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Alfil + Rei 

contra Rei 

No es possible fer mat amb alfil i rei 

contra rei de cap de les maneres. 

Es possible fer-ho si l’enemic té un peó 

al costat del seu propi rei, per què es 

quedaria amb menys possibilitat de 

moviment, i potser es podria fer mat, 

però no acostuma a passar. 
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7. Relació entre els escacs i les matemàtiques 

A continuació comentaré alguns dels aspectes que lliguen els escacs i les matemàtiques. Jo només he 

analitzat uns pocs, però podem trobar infinitat d’exemples i relacions, com per exemple, un 

programa d’escacs, que analitza totes les possibilitats de moviment de cada una de les peces, gràcies 

als algoritmes, la notació algebraica de les partides comentada en l’apartat 4...  

Karpov, un ex campió del món d’escacs, va afirmar en una ocasió, “Els escacs estan més a prop de les 

matemàtiques que qualsevol altre ciència”, i no s’equivocava. 

7.1. Els grans de blat 

Hi ha una famosa llegenda que té molt a veure amb els escacs i les matemàtiques. La llegenda diu 

que, fa molt i molts segles, vivia a Taligana, una regió de l’Índia, un rei que havia perdut al seu fill en 

una guerra, que al final van guanyar. El rei va entrar en una depressió i angúnia contínua pel que va 

succeir, i es va allunyar de la vida pública. Els seus ministres ja no sabien que més fer després de 

haver-l’hi portat malabaristes, músics, ballarins...perquè el rei tornés a estar alegre com ho havia 

estat abans. 

Un bon dia un jove anomenat Sissa, va entrar a la cort, i es va disposar a ensenyar al rei el joc que 

havia creat, perquè s’adonés dels errors que havia fet durant la guerra, i li obrís el cor novament a la 

alegria. 

Rodejat dels súbdits del rei, el jove va obrir la caixa on portava un tauler quadrat de 64 caselles, amb 

un joc de peces de fusta tallades. Sissa, li va explicar que es tractava d’un joc on jugaven dos 

jugadors, amb les respectives peces, de dos colors diferenciats, els quals tenien a la seva disposició 

un exercit cadascú, els dos amb la mateixa quantitat de peces, del mateix tipus. 

Després d’unes poques hores, el rei ja sabia totes les normes del joc i va començar a jugar amb la 

resta de ministres del palau, per demostrar la intel·ligència i estratègia de cadascú. 

Jugar a escacs li va permetre adonar-se que abans de fer una acció has de mirar les conseqüències 

que pot tenir, posar-se objectius, i de vegades sacrificar peces valuoses per obtenir un benestar de la 

majoria. Gràcies a això va descobrir la importància que va tenir la mort del seu fill,  perquè ara el 

regnat de Taligana havia aconseguit ser lliure. 

Pocs dies després el rei ja estava alegre com mesos enrere, així que va decidir obsequiar a Sissa amb 

un regal. Llavors el rei li va dir al jove: 

“Pots escollir el regal que més desitgis.” 

El jove, molt llest, li va contestar: 

“Desitjaria que hem posi un gra de blat en la primera casella del tauler, dos grans de blat en la 

segona casella, quatre en la tercera, 8 a la quarta...així successivament, doblant el nombre de grans 

en cada casella, i que hem lliuri la quantitat de grans total resultant.” 
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El rei es va quedar perplex de que el jove demanés aquest desig tan “modest”, així que va acceptar 

ràpidament. Va demanar als savis de palau que calculessin aquesta quantitat. Al fer-ho es van adonar 

que aquest nombre superava per moltes tones la quantitat de blat que disposaven en tota la 

província.  

Perquè aquesta quantitat era tan gran? Perquè doblar cada vegada la quantitat vol dir augmentar en 

una unitat la potencia de dos en cada casella. Això es pot veure en el següent tauler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha calculat que es necessitaria tota la collita mundial de més de 400 anys per pagar només pel blat 

corresponent a la última casella! 

1ª casella 1 gra 20 

2ª casella 2 grans 21 

3ª casella 4 grans 22 

4ª casella 8 grans 23 

5ª casella 16 grans 24 

6ª casella 32 grans 25 

7ª casella 64 grans 26 

8ª casella 128 grans 27 

---- ---- ---- 

62ª casella 2.305.843.009.213.693.952 grans 261 

63ª casella 4.611.686.018.427.387.904 grans 262 

64ª casella 9.223.372.036.854.775.808 grans 263 

Quantitat total 18.446.744.073.709.551.615 grans  

 

Aquesta quantitat total en tones de blat serien 276.600 milions de tones. 

 

 

1 2 22 23 24 25 26 27 
28 29 210 211 212 213 214 215 
216 217 218 219 220 221 222 223 
224 225 226 227 228 229 230 231 
232 233 234 235 236 237 238 239 
240 241 242 243 244 245 246 247 
248 249 250 251 252 253 254 255 
256 257 258 259 260 261 262 263 
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7.2. Mínim nombre de peces al tauler 

A continuació s’analitzen el mínim numero de peces d’un mateix tipus que són necessàries per cobrir 

o amenaçar totes les caselles del tauler. 

Cavall 

12 peces 

 

Existeixen múltiples posicions possibles 
 

        
     N   
 N N  N N   
  N      
     N   
  N N  N N  
  N      
        

Alfil 

10 peces 

 

Existeixen múltiples posicions possibles 

        
        
 L  L L  L  
        
  L L L L   
        
  L   L   
        

Torre 

8 peces 

 

 

Existeixen múltiples posicions possibles 
 

R R R R R R R R 

        
        
        
        
        
        
        

Rei 

9 peces 

 

 

 

Existeixen múltiples posicions possibles 
 

        
 K   K   K 

        
 K   K   K 

        
        
 K   K   K 

        

 

Dama 

5 peces 

Aquest cas és el més estudiat perquè és el que 

presenta una major complexitat ... 

S’han descrit 4860 solucions diferents (61 

simètriques i 577 no simètriques).  

Aquest tema el tractaré amb més profunditat al 

apartat 8.1.3. (treball pràctic). 

 

 

Existeixen múltiples posicions possibles 
 

        
 Q       
        
   Q     
    Q    
     Q   
        
       Q 
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7.3. Màxim nombre de peces al tauler 

A continuació s’analitzen el màxim nombre de peces d’un mateix tipus que poden situar-se en un 

tauler d’escacs de manera que no se amenacin entre elles. 

Cavall 

32 peces 

 

 

 

Existeixen múltiples posicions possibles 
 

N  N  N  N  
 N  N  N  N 
N  N  N  N  

 N  N  N  N 
N  N  N  N  

 N  N  N  N 
N  N  N  N  

 N  N  N  N 

Alfil 

14 peces 

 

 

 

Existeixen múltiples posicions possibles 
 

 L L L L L L  
        
        
        
        
        
        
L L L L L L L L 

Torre 

8 peces 

 

 

 

Existeixen múltiples posicions possibles 
 

R        
 R       
  R      
   R     
    R    
     R   
      R  
       R 

Rei 

16 peces 

 

 

 

 

Existeixen múltiples posicions possibles 
 

        
K  K  K  K  

        
K  K  K  K  

        
K  K  K  K  

        
K  K  K  K  

 

Dama 

8 peces 

Aquest cas és el més estudiat perquè és el que 

presenta una major complexitat. 

S’han descrit 92 solucions diferents. 

 

 

 

 

Existeixen múltiples posicions possibles 
 

  Q      
    Q    
 Q       
       Q 
Q        

      Q  
   Q     
     Q   
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7.4. Recorregut màxim del cavall 

Es tracta d’esbrinar quin recorregut ha de fer un cavall per passar per totes les caselles del tauler, 

sense posicionar-se 2 vegades en cap d’elles. 

Recorregut 

simètric i 

tancat. 

 

 

 

· · · · · · · · 

· · · · · · · · 

· · · · · · · · 

· · · · · · · · 

· · · · · · · · 

· · · · · · · · 

· · · · · · · · 

· · · · · · · · 

Recorregut 

sense 

ordre 

aparent. 

 

 
 

· · · · · · · N 

· · · · · · · · 

· · N · · · · · 

· · · · · · · · 

· · · · · · · · 

· · · · · · · · 

· · · · · · · · 

· · · · · · · · 

 

Aquest problema es va plantejar per primer cop al segle IX, a Aràbia. Podem trobar diversos tipus de 

recorreguts. Els simètrics, els tancats (en que pots començar pel punt que es vulgui, perquè sempre 

es tornarà al punt inicial), i els que no tenen cap ordre aparent. 

No se sap ben bé quants recorreguts diferents hi ha, però al 1995 Martin Löbbing e Ingo Wegener, 

van estar calculant-ho durant 4 mesos amb 20 estacions de treball diferents, van obtenir el nombre 

de 33.439.123.484.294. Brendan McKay també ho va investigar, usant un altre mètode, dividir el 

tauler per la meitat, i va obtenir 13.267.364.410.532 possibilitats diferents. 

Un truc que pot servir alhora de intentar resoldre aquest problema, es optar per moure el cavall a la 

casella on a la següent jugada tingui menys moviments possibles. Podeu veure un exemple a 

continuació. 

 

        

        

        

        

  6  7    

3 4    7   

  2 5     

1 4    3   

 

  3    10  

    11    

  7    5 9 

   7  6   

      8  

3        

  2 5    7 

1 4    6   

Després de la cinquena jugada s’ha d’escollir on 

moure el cavall. En aquest cas és a f1, perquè 

només hi haurà 3 caselles possibles on moure el 

cavall a la jugada següent. 

Després de la onzena jugada s’ha d’escollir on 

moure el cavall. En aquest cas és a c8, perquè 

només hi haurà 3 caselles possibles on moure el 

cavall a la jugada següent. 
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7.5. Quadrat d’Euler 

Leonard Euler va descobrir cap a l’any 1750 una variant particular del recorregut del cavall en el 

tauler que complia unes propietats especials:  

 

 

1 48 31 50 33 16 63 18 

30 51 46 3 62 19 14 35 

47 2 49 32 15 34 17 64 

52 29 4 45 20 61 36 13 

5 44 25 56 9 40 21 60 

28 53 8 41 24 57 12 37 

43 6 55 26 39 10 59 22 

54 27 42 7 58 23 38 11 

 

Propietat 1: La suma de tots els nombres de cada fila i 

cada columna sumen 260. 

 

Propietat 2: Si dividim per la meitat cada fila i cada 

columna ens sumarà exactament la meitat, es a dir, 130. 

 

Propietat 3: Com es pot deduir, si dividim el tauler en 

quatre parts iguals, els seus nombres sumaran 520. 

 

 

 

 

 

Aquest quadrat també s’anomena “quadrat màgic d’Euler.” 
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7.6. Recorregut màxim del cavall (sense creuament) 

Es tracta d’esbrinar quin es el recorregut que ha de fer un cavall, per posicionar-ne al màxim nombre 

de caselles del tauler sense creuar-se. 

Donald E. Knuth va descriure cap al 1970 gràcies a un programa d’escacs creat per ell 4 recorreguts 

possibles:  

Recorregut 

1 

 

 

 

· · · · · · · · 
· · · · · · · · 
· · · · · · · · 
· · N · · · · · 
· · · · · · · · 
· · · · · · · · 
· · · · · · N · 
· · · · · · · · 

Recorregut 

2 

 

 
 

· · · · · · · · 
· · · · · · · · 
· · · · · · · · 
· · N 

N 

N · · · · 
· · · · · · · · 
· · · · · · · · 
· · · · · · · · 
· · · · · · · · 

Recorregut 

3 

 

 

 

· · · · · · · · 
· · · · · · · · 
· · · · · · · · 
· · · · · · · · 
· · · N · · · · 
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7.7. Numero de Shannon 

Igual que el nombre de partides possibles és realment incalculable i encara es considera un problema 

obert, calcular fins i tot després d'unes poques jugades totes les possibles obertures es torna 

complicat a mesura que s'aprofundeix en el problema. 

El nombre de les diferents partides d’escacs possibles, o dit d’una altre manera la complexitat del 

arbre del joc dels escacs es va calcular al 1950, per l’informàtic Claude Shannon i va obtenir la 

impactant xifra  de 10120. Aquest nombre va rebre el nom de Nombre de shannon. Tenint en compte 

que s’estima que el nombre de àtoms del univers pot estar entre 1078 i 1082, es un nombre gegantí. 

Va rebre aquest nombre 

suposant que una partida té uns 

40 moviments i a cada jugada 

tens la opció de moure les 

diferents peces a 30 caselles 

diferents. Actualment es diu que 

el nombre es de 10123,i no 10120 

com va dir Shannon. 

En la imatge es pot veure la 

complexitat del joc, però molt 

simplificada, perquè només hi ha 

2 jugades possibles en cada torn.  

En l’apartat 7.1.5. explicaré 

quines són en realitat les jugades 

possibles en les primeres jugades.  
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8.  Treball pràctic: 

8.1. Nombre de peces mínimes al tauler. 

Quan vaig escriure el capítol 6.2 titulat “Nombre de peces mínimes en el tauler”, em va intrigar saber 

perquè calien nou reis o vuit torres per cobrir o amenaçar totes les caselles del tauler, i no qualsevol 

altre nombre. 

Si mirem la taula de característiques de les peces veiem que un rei amenaça 8 caselles al seu voltant, 

més la novena que es el lloc que ocupa. I una torre amenaça 14 més el lloc que ocupa. Si tenim això 

en compte, tan sols es necessitarien 8 reis (64/9) en comptes de 9. I el mateix passaria amb les 

torres, amb 5 torres (64/15) ja tindríem prou per cobrir tot el tauler. Llavors per què fan falta més 

peces? 

Després de moltes hores de treball intensiu, se’m va acudir una solució que potser podria funcionar 

per revelar el secret de les peces mínimes. Comencem pel rei. 

8.1.1. Reis. 

El tauler d’escacs té 64 caselles, i hem dit que cada rei amenaça 9 caselles. Però a la pràctica veiem 

que això no és del tot cert ja que depèn de la posició del rei. 

En la taula següent podeu veure el nombre de caselles que amenaça un rei depenen de la casella on 

es trobi posicionat. 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar, en les caselles centrals un rei amenaça 9 caselles, en les parts laterals del tauler 

només 6 caselles, i en les cantonades només 4. En resum:  

Zona Nombre de caselles de la zona Nombre de caselles amenaçades pel rei 

Central 36 9 

Lateral 24 6 

Cantonada 4 4 

Total 64  

 

4 6 6 6 6 6 6 4 
6 9 9 9 9 9 9 6 
6 9 9 9 9 9 9 6 
6 9 9 9 9 9 9 6 
6 9 9 9 9 9 9 6 
6 9 9 9 9 9 9 6 
6 9 9 9 9 9 9 6 
4 6 6 6 6 6 6 4 
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He esbrinat que si relacionem aquests nombres podem obtenir el nombre de reis que fan falta per a 

cobrir tot el tauler. Així, si dividim el nombre de caselles de cada zona per las caselles amenaçades 

per cada rei obtenim el numero de reis necessaris per cobrir tota la zona.  

36 / 9 = 4 reis 

24 / 6 = 4 reis  

4 / 4 = 1 reis 

 

I aquests tres nombres (4, 4, 1) sumats (9) és exactament el nombre de reis que fan falta per a cobrir 

tot el tauler. Ho podem veure millor en aquest esquema:  

Primer posem 4 reis que 

cobreixen 36 caselles. 

 

 

        
 K   K    
        
        
 K   K    
        
        
        

Ho podem fer de varies 

maneres però mai podrem 

posar més de 4 reis que 

cobreixin 9 caselles cada 

un d’ells, sense solapar-se. 

A continuació posem 4 

reis que cobreixen 6 

caselles cadascun. 

 

        
 K   K   K 

        
        
 K   K   K 

        
        
 K   K    

Ho podem fer de varies 

maneres però mai podrem 

posar més de 4 reis que 

cobreixin 6 caselles cada 

un d’ells, sense solapar-se. 

Per a finalitzar posem 1 

rei que cobreixi les 4 

caselles restants. 

 

        
 K   K   K 

        
        
 K   K   K 

        
        
 K   K   K 

Al final sempre quedaran 

4 caselles sense cobrir i 

sempre podrem posar un 

rei per amenitzar-les. 
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Això explica matemàticament perquè fan falta 9 reis (i no 8) per cobrir tot el tauler. Com hem dit 

existeixen moltes variants però totes compleixen aquest norma. Veieu-ne alguns exemples: 

 

    K    
 K      K 

K         
    K    
 K      K 

        
 K   K   K 

        

 

 K       
   K   K  
        
 K     K  
   K     
        
 K  K   K  
        

 

        
 K   K  K  
        
    K    
 K     K  
        
 K   K  K  
        

 

 K   K    
      K  
        
 K   K  K  
        
        
K   K   K  
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8.1.2. Torres 

A continuació he analitzat perquè es necessiten 8 torres per amenaçar totes les caselles del tauler, si 

amb 5 sembla que serien suficients. Per començar he utilitzat el mateix procediment emprat amb el 

rei, escrivint a cada casella d’un tauler el nombre de caselles que amenaçaria una torre situada en 

aquella posició. Aquest és el resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

Com es por observar, en aquest cas només hi ha 1 única zona, per que las torres sempre amenacen 

15 caselles, independentment de la seva posició en el tauler: 

Zona Nombre de caselles de la zona Nombre de caselles amenaçades per la 

torre 

Tot el tauler 64 15 

 

Per tant, si fem la mateixa operació que amb els reis, dividint el nombre de caselles de la zona per les 

caselles amenaçades per cada torre hauríem d’obtenir el nombre de torres necessàries per cobrir 

tota la zona:  

64 / 15 = 4,3 

Però, com es pot veure, això no és cert, ja que tot la documentació trobada diu que fan falta 8 torres 

(no 4, ni 5). Alguna cosa falla. Ha d’existir alguna diferencia entre el rei i la torre que expliqui perquè 

aquesta formula no és vàlida per a les torres. 

Analitzant el tema he descobert un possible motiu. Quant poses 2 reis al tauler, allunyats entre ells, 

sempre amenacen caselles diferents, no existeix solapament. Però si fem el mateix amb les torres 

aquesta norma no es compleix.  

Quan posem 2 torres al tauler, per molt allunyades que estiguin entre elles, sempre hi hauran 2 

caselles que estaran amenaçades per les 2 torres a la vegada. Això fa que la primera torre amenaci 

15 caselles però la segona torre només amenaci 13 caselles noves (15 – 2) per que les altres 2 ja 

estaven amenaçades prèviament per la primera torre. 

15 15 

14 

15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 
15 15 15 15 15 15 15 15 
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Ho podem veure millor amb els següents exemples: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple amb torres allunyades 

R        
        
        
        
        
        
        
       R 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exemple amb torres properes 

        
        
     R   
   R     
        
        
        
        

 

I si posem una tercera torre al tauler passa el mateix. La tercera torre només cobreix 11 caselles 

noves, per que de les 15 possibles 2 es solapen amb la primera i 2 amb la segona.  

Això implica que cada cop que posem una torre al tauler la seva “eficàcia” es redueix. La primera 

cobreix 15 caselles, però la segona només 13, i la tercera 11 i així successivament. Si posem aquesta 

informació en una taula obtenim això: 

Torre Caselles que amenaça cada torre Caselles totals amenaçades al tauler 

1ª 15 15 

2ª 13 28 

3ª 11 39 

4ª 9 48 

5ª 7 55 

6ª 5 60 

7ª 3 63 

8ª 1 64 
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D’aquest manera queda demostrat perquè fan falta 8 torres per cobrir tot el tauler. Amb 7 torres es 

poden cobrir 63 caselles però sempre farà falta una 8ª torre per a cobrir la casella restant (la 64). 

Això ho podem veure millor en aquests taulers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R        
 R       
  R      
   R     
    R    
     R   
      R  
       R 

 

R        
    R    
 R       
     R   
  R      
      R  
   R     
       R 
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8.1.3. Dames 

A continuació he analitzat perquè es necessiten 5 dames per amenaçar totes les caselles del tauler, si 

amb 3 sembla que serien suficients. Per començar he utilitzat el mateix procediment emprat amb el 

rei i la torre, escrivint a cada casella d’un tauler el nombre de caselles que amenaçaria una dama 

situada en aquella posició. Aquest és el resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Nombre de caselles de la zona Nombre de caselles amenaçades per la 

dama 

Central 4 28 

Lateral 12 26 

Lateral 2 20 24 

Lateral 3 28 22 

Total 64  

 

En aquest cas, si dividim el nombre de caselles pel nombre de caselles amenaçades de cada zona, ens 

adonem que els nombres seran molt petits, ja que a diferència dels casos anteriors, aquí, el nombre 

de caselles que amenaça la dama és molt elevat. Per tant, aquest mètode no serveix pel cas de les 

dames. 

Després de moltes hores invertides en aquest cas, no vaig saber com demostrar que s’han d’utilitzar 

5 dames, però si una forma per poder trobar diferents composicions de les 5 dames de manera que 

et cobreixin tot el tauler. 

22 22 22 22 22 22 22 22 
22 24 24 24 24 24 24 

24 

22 
22 24 26 26 26 26 24 22 
22 24 26 28 28 26 24 22 
22 24 26 28 28 26 24 22 
22 24 26 26 26 26 24 22 
22 24 24 24 24 24 24 22 
22 22 22 22 22 22 22 22 
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Primer diferenciem les 

diferents zones del tauler, 

de la mateixa manera que 

ens ha sortit en el tauler 

de damunt. 

 

 

        
        
        
        
        
        
        
        

Ens surten 4 zones. 

A continuació, començant 

per les caselles centrals 

(verdes), col·loquem les 

dames que calguin per 

amenaçar-les totes. 

 

x   x   x  
 x  x  x   
  x x x    

x x x Q x x x x 
  x x x    
 x  x  x   

x   x   x  
   x    x 

Ho podem fer de varies 

maneres però ho fem com 

ho fem, amb una dama 

tindrem suficient. 

A continuació, hem de 

col·locar les dames 

necessàries per amenaçar 

totes les caselles del 

següent perímetre 

(blaves). 

 

x   x  x x x 
x x  x x x x  
x x x x x Q x x 
x x x Q x x x x 
  x x x x   

x x x x Q x x x 
x x  x x x x  
x  x x x x x x 

Ho podem fer de varies 

maneres però ho fem com 

ho fem, amb dues dames 

tindrem suficient. 
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Per finalitzar, hem de 

col·locar les dames 

necessàries per amenaçar 

totes les caselles del 

següent perímetre 

(vermelles). 

 

x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x Q x x 
x x x Q x x x x 
x Q x x x x x x 
x x x x Q x x x 
x x Q x x x x x 
x x x x x x x x 

Ho podem fer de varies 

maneres però ho fem com 

ho fem, amb dues dames 

tindrem suficient. I a més 

a més, cobreixen totes les 

caselles del perímetre lila. 

 

Seguint aquests passos, podràs descobrir unes de les solucions possibles, per a posar 5 dames en el 

tauler de manera que et cobreixin tot el tauler, sense que es matin entre elles. Però no hem d’oblidar 

que hi ha moltes altres maneres possibles per a trobar les combinacions. 
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8.1.4. Cavall 

A continuació he analitzat perquè es necessiten 12 cavalls per amenaçar totes les caselles del tauler, 

si amb 8 sembla que serien suficients. Per començar he utilitzat el mateix procediment emprat amb 

el rei i la torre, escrivint a cada casella d’un tauler el nombre de caselles que amenaçaria un cavall 

situat en aquella posició. Aquest és el resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Nombre de caselles de la zona Nombre de caselles amenaçades pel cavall 

Central 16 9 

Lateral 1 16 7 

Lateral 2 20 5 

Lateral 2 8 4 

Cantonada 4 3 

Total 64  

 

En el dels cavalls, seguint el mètode emprat en el cas de les torres i els reis, sembla que també 

funcionaria. 

Si dividim els nombres de caselles de cada zona pel nombre de caselles amenaçades pel cavall 

corresponent, ens surten aquests nombres. 

Nombres aproximats a la desena: 1’8, 2’3, 4, 2, 1’4=11’5 

Nombres aproximats per a dalt: 2, 3, 4, 2, 2=13 

Nombres aproximats per a baix: 2, 2, 4, 2, 1=11 

Com veiem, obtenim nombres que estan al voltant de 12, que és el numero exacte de cavalls que es 

necessiten. 

Així que podríem aproximar-ho, i dir que d’aquesta forma, també podem aconseguir la manera de 

trobar quans cavalls necessitem per amenaçar totes les caselles del tauler.  

  

3 4 5 5 5 5 4 3 
4 5 7 7 7 7 5 4 
5 7 9 9 9 9 7 5 
5 7 9 9 9 9 7 5 
5 7 9 9 9 9 7 5 
5 7 9 9 9 9 7 5 
4 5 7 7 7 7 5 4 
3 4 5 5 5 5 4 3 
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8.2. Nombre de jugades possibles 

Un altre tema interessant es esbrinar quantes jugades són possibles durant un partida d’escacs. Com 

és lògic i segons confirma la documentació consultada el nombre de possibles jugades augmenta 

exponencialment a mida que avança la partida. 

 

Com aquests nombres són molt i molt grans m’he centrat en analitzar les primeres jugades. Així, 

quan comença el joc i el jugador amb les peces blanques fa la 1ª jugada té les següents opcions: 

1ª jugada blanques Posicions possibles Total 

 Moure un peó 1 casella 8 peons x 1 posició 8 

 Moure un peó 2 caselles 8 peons x 1 posició 8 

 Moure un cavall 2 cavalls x 2 posicions 4 

Total  20 

   

Llavors li toca el torn a les negres, que tenen les mateixes opcions que les blanques, per que cap peça 

negra veu interromput al seu avanç per una peça blanca (encara estan lluny). Per tant les negres 

tenen aquestes opcions: 

1ª jugada negres Posicions possibles Total 

 Moure un peó 1 casella 8 peons x 1 posició 8 

 Moure un peó 2 caselles 8 peons x 1 posició 8 

 Moure un cavall 2 cavalls x 2 posicions 4 

Total  20 

 

 20     400     5.362     71.852    
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Això vol dir que per cada una de las 20 possibles primeres jugades de las blanques, les negres poden 

fer altres 20 jugades, per tant existiran 400 posicions (20 x 20) de les peces al tauler després de les 2 

primeres jugades de la partida (una de cada jugador).  

Ara li toca un altre vegada a les blanques i aquí el tema es complica. Aquesta 2ª jugada de les 

blanques dependrà de dos factors: 

 De la seva 1ª jugada 

 De la 1ª jugada de les negres (en certs casos) 

A més poden intervenir més peces (els alfils, la dama ...). Analitzem per exemple quina pot ser 2ª 

jugada de les blanques en cada cas i els seus condicionants: 

1ª jugada blanques 2ª jugada blanques Comentaris 

1a) Moure un peó 1 casella 2a) Moure el mateix peó 1 casella  

 2b) Moure el mateix peó 2 caselles No es possible 

 2c) Moure un altre peó 1 casella  

 2d) Moure un altre peó 2 caselles  

 2e) Moure una torre Només possible si ha mogut un 

peó de les columnes a o h. 

 2f) Moure un cavall  

 2g) Moure un alfil Només possible si ha mogut un 

peó de les columnes b,d,e,g. 

 2h) Moure la dama Només possible si ha mogut un 

peó de les columnes c,d,e. 

 2i) Moure el rei Només possible si ha mogut un 

peó de les columnes d,e,f. 

1b) Moure un peó 2 caselles 2a) Moure el mateix peó 1 casella  

 2b) Moure el mateix peó 2 caselles No es possible 

 2c) Moure un altre peó 1 casella  

 2d) Moure un altre peó 2 caselles  

 2e) Moure una torre Només possible si ha mogut un 

peó de les columnes a o h. 

 2f) Moure un cavall  

 2g) Moure un alfil Només possible si ha mogut un 

peó de les columnes b,d,e,g. 

 2h) Moure la dama Només possible si ha mogut un 

peó de les columnes c,d,e. 

 2i) Moure el rei Només possible si ha mogut un 

peó de les columnes d,e,f. 

  



  - 64 - 
 

1c) Moure un cavall 2a) Moure el mateix peó 1 casella No es possible 

 2b) Moure el mateix peó 2 caselles No es possible 

 2c) Moure un altre peó 1 casella Aquesta combinació de movi-

ments es la mateixa que 1a+2f. 

 2d) Moure un altre peó 2 caselles Aquesta combinació de movi-

ments es la mateixa que 1b+2f. 

 2e) Moure una torre  

 2f) Moure un cavall Pot moure el mateix cavall o 

l’altre. 

 2g) Moure un alfil No es possible 

 2h) Moure la dama No es possible 

 2i) Moure el rei No es possible 

 

Com podem veure las combinacions són moltes i existeixen molts condicionants. 

De totes maneres, i a pesar de la dificultat, vull quantificar quantes segones jugades són possibles per 

a les blanques i això està condicionat (principalment) pel seu moviment en la 1ª jugada. Llavors el 

més útil serà construir una taula que relacioni aquests 2 moviments de les blanques, de la següent 

manera: 

Moviment de les 

blanques 

 (2 primeres jugades) 

Posicions possibles Total 

Mouen 2 vegades 

el mateix peó 

Si a la 1ª jugada ha avançat el peó 1 casella: 

 1ª jugada blanques: 8 peons x 1 posició. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: Mateix peó x 1 posició. 

Total = (8 x 1) x (20) x (1) = 160 combinacions. 

160 

 Si a la 1ª jugada ha avançat el peó 2 caselles: 

 1ª jugada blanques: 8 peons x 1 posició. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: Mateix peó x 1 posició. 

Total = (8 x 1) x (20) x (1) = 160 combinacions. 

Però no totes les posicions són possibles perquè: 

 Les negres poden haver bloquejat el segon moviment de les 

blanques (si han avançat 2 caselles)  Hem de restar 8 

posicions. 

 Les blanques poden capturar un peó negre, avançant en 

diagonal a la dreta o a la esquerra  Hem de sumar 14 noves 

posicions. 

Total = 160 – 8 + 14 = 166 combinacions. 

166 
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Moviment de les 

blanques 

 (2 primeres jugades) 

Posicions possibles Total 

Mouen 2 peons 

diferents 

L’ordre és indiferent. 

 1ª jugada blanques: 8 peons x 2 posicions. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 7 peons x 2 posicions. 

Total = (8 x 2) x (20) x (7 x 2) = 4480 combinacions. 

Però cada posició final es pot aconseguir de dues maneres (es el 

mateix moure primer el peó de  la columna a i desprès el de la b 

que al reves)  Per tant hem de dividir el nombre de posicions 

per 2. 

Total = 4480 / 2 = 2.240 combinacions. 

2.240 

Mouen un peó 

 i una torre  

Això només és possible si a la 1ª jugada les blanques mouen un 

peó de les columnes externes (a o h).  

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 2 torres x 3 posicions*. 

Total = (20) x (2 x 3) = 120 combinacions. 

* Una vegada avançat el peó, la torre pot avançar 1 o 2 caselles. 

Si el peó avança 1 casella, la torre sols pot avançar 1 casella. Si 

el peó  avança 2 caselles , la torre té dos posicions possibles. En 

total, com hi ha 2 torres, són sis posicions. 

120 
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Moviment de les 

blanques 

 (2 primeres jugades) 

Posicions possibles Total 

Mouen un peó 

 i un cavall 

L’ ordre és important. 

Si a la 1ª jugada avança un peó de les columnes a, c, f o h 

només 1 casella (bloqueja una casella al cavall): 

  1ª jugada blanques: 4 peons x 1 posició. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 2 cavalls x 1 posició. 

 Total= (4 x 1) x (20) x (2 x 1)= 160 

Si a la 1ª jugada avança un peó de les columnes a, c, f o h 2 

caselles: 

  1ª jugada blanques: 4 peons x 1 posició. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 2 cavalls x 2 posicions. 

 Total= (4 x 1) x (20) x (2 x 2) = 320 

Si a la 1ª jugada avança un peó de les columnes b o g (1 o 2 

caselles): 

  1ª jugada blanques: 2 peons x 2 posicions. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 2 cavalls x 2 posicions. 

 Total= (2 x 2) x (20) x (2 x 2)= 320 

Si a la 1ª jugada avança un peó de les columnes d o e (1 o 2 

caselles): 

  1ª jugada blanques: 2 peons x 2 posicions. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 2 cavalls x 3 posicions. 

 Total= (2 x 2) x (20) x (2 x 3)= 480 

Total = 160 + 320 + 320 + 480 = 1280 posicions. 

1280 
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Moviment de les 

blanques 

 (2 primeres jugades) 

Posicions possibles Total 

Mouen un peó 

 i un alfil  

Això només és possible si a la 1ª jugada les blanques mouen un 

peó de les columnes  b, d, e o g. 

Si a la 1ª jugada avança el peó de les columnes b o g: 

 1ª jugada blanques: 1 peó x 2 posicions. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 2 alfil x 2 posicions. 

Si a la 1ª jugada avança el peó de les columnes d o e: 

 1ª jugada blanques: 1 peó x 2 posicions. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 2 alfil x 5 posicions. 

Total = (1 x 2) + (1 x 2) x (20) x (2 x 2) + (2 x 5) = 560 posicions. 

Però les negres poden obstruir l’avançament de l’alfil si mouen 

un peó a les caselles, b5 o g5  Aquestes obstruccions hem 

d’eliminar-les (en total són 4, ja que s’ha de tenir en compte 

que la primera jugada de les blanques, els peons poden avançar 

una o dos caselles). 

Total = 560 – 4 obstruccions = 556 posicions. 

556 
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Moviment de les 

blanques 

 (2 primeres jugades) 

Posicions possibles Total 

Mouen un peó 

 i la dama 

Això només és possible si a la 1ª jugada les blanques mouen un 

peó de les columnes c, d o e. 

Si a la 1ª jugada avança el peó de la columna c (1 o 2 caselles): 

 1ª jugada blanques: 1 peó x 2 posicions. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 1 dama x 3 posicions. 

 Total = (1 x 2) x (20) x (1 x 3) = 120 posicions. 

Si a la 1ª jugada avança el peó de la columna d (1 casella): 

 1ª jugada blanques: 1 peó x 1 posició. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 1 dama x 1 posició. 

 Total = (1 x 1) x (20) x (1 x 1) = 20 posicions. 

Si a la 1ª jugada avança el peó de la columna d (2 caselles): 

 1ª jugada blanques: 1 peó x 1 posició. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 1 dama x 2 posicions. 

 Total = (1 x 1) x (20) x (1 x 2) = 40 posicions. 

Si a la 1ª jugada avança el peó de la columna e (1 o 2 caselles): 

 1ª jugada blanques: 1peó x 2 posicions. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 1 dama x 4 posicions. 

 Total = (1 x 2) x (20) x (1 x 4) = 160 posicions. 

Total = 120 + 20 + 40 + 160 = 340 posicions. 

Nota: Al avançar la dama podria trobar-se un peó negre a la 

casella h5 però el capturaria.     

340 

Mouen un peó 

i el rei 

Això només és possible si a la 1ª jugada les blanques mouen un 

peó de les columnes  d, e o f. 

Si a la 1ª jugada avança el peó de la columna d: 

 1ª jugada blanques: 1 peó x 2 posicions. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 1 rei x 1 posició. 

 Total = (1 x 2) x (20) x (1 x 1) = 40 posicions. 

 

 Si a la 1ª jugada avança el peó de la columna e: 

 1ª jugada blanques: 1 peó x 2 posicions. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 1 rei x 1 posició. 

 Total = (1 x 2) x (20) x (1 x 1) = 40 posicions. 

120 
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 Si a la 1ª jugada avançat el peó de la columna f: 

 1ª jugada blanques: 1 peó x 2 posicions. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 1 rei x 1 posició. 

 Total = (1 x 2) x (20) x (1 x 1) = 40 posicions. 

Total = 40 + 40 + 40 = 120 combinacions. 

 

Mouen 2 vegades 

 el mateix cavall 

Si el cavall avança a la 1º jugada (no importa on) i retrocedeix a 

la posició inicial a la 2º jugada és como sinó s’hagués mogut, 

per tant: 

Total: 20 possibles moviments de les negres 

20 

 Si a la 1ª jugada el cavall avança a a3 o a h3: 

 1ª jugada blanques: 1 cavall x 2 posicions. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 1 cavall x 2 posicions. 

 Total = (1 x 2) x (20) x (1 x 2) = 80  

Si a la 1ª jugada ha avançat el cavall a c3 o a f3: 

 1ª jugada blanques: 1 cavall x 2 posicions. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: 1 cavall x 3 posicions (perquè la 4ª 

posició és la mateixa que en el cas anterior) . 

 Total = (1 x 2) x (20) x (1 x 3) = 120  

Total = 80 + 120= 200 posicions.  

Nota: Les negres podrien posicionar un peó a alguna casella de 

la fila 5 però aquestes peces serien capturades. 

200 

Mouen 2 cavalls 

diferents 

L’ordre és indiferent. 

 1ª jugada blanques: 1 cavall x 2 posicions. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ªjugada blanques:  1 cavall x 2 posicions 

Total = (1 x 2) x (20) x (1 x 2) = 80 posicions. 

80 

Mouen un cavall 

 i una torre 

Això només és possible si a la 1ª jugada les blanques mouen el 

cavall.  

 1ª jugada blanques: 2 cavalls x 2 posicions. 

 1ª jugada negres: Qualsevol de les 20 possibles. 

 2ª jugada blanques: La torre ocupa la posició del cavall. 

Total = (2 x 2) x (20) x (1) = 80 combinacions. 

80 

Total  5.362 
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Com podem veure, el nombre de possibles combinacions de la primera i segona jugada de les 

blanques és molt elevat. Imagineu-vos la dificultat que trobaríem per calcular els possibles segons 

moviments de les negres, perquè s’hauria de tenir en compte els moviments de les blanques, els 

bloquejos, les possibles captures... Segons la documentació aquest nombre s’eleva a les 71.582 

posicions, i per explicar-les caldrien moltes pàgines. 

També s'ha calculat que després de la tercera jugada de les blanques hi ha unes 800.000 posicions 

possibles, i més de 9 milions de posicions després de la tercera jugada de les negres.  

Naturalment, molts dels moviments possibles no es produeixen en partides normals, perquè són 

perdedors. A mesura que la partida continua el nombre de posicions augmenta de forma 

exponencial, i això dona una idea de la complexitat del joc i del seu anàlisi matemàtic. 
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9. Conclusió 

Al fer la part teòrica hem vaig trobar amb diversos problemes, que em van posar en certs 

compromisos. Vaig trobar poca informació sobre l’historia dels escacs, i menys encara sobre la seva 

evolució. La poca que vaig trobar era la mateixa o es contradeia. Llavors vaig haver de buscar-ho en 

pàgines angleses, que és on he trobat la major part de la història dels escacs. Per cada tipus d’escacs 

he elaborat una taula, amb les seves característiques i diferències amb els escacs actuals. Aquesta 

tasca m’ha representat molt de temps, perquè he hagut de comparar, verificar i posar de manera 

entenedora totes les dades. 

Trobar la relació entre els escacs i les matemàtiques ha representat per a mi un repte, perquè fins 

ara per mi els escacs han sigut un joc d’aprenentatge i entreteniment, però mai l’havia enfocat des 

d’aquest punt de vista. De totes maneres he descobert satisfactòriament, que molta gent ha estudiat 

aquest tema, però tot i així, les explicacions eren confuses i gens entenedores. Per aquest motiu he 

hagut d’esforçar-me en completar els textos amb les imatges corresponents del tauler en cada 

apartat. 

Fent la part de la relació amb les matemàtiques, em va entrar la curiositat per saber el perquè de les 

xifres que anava escrivint. Va ser en aquell moment, quan vaig decidir el tema que tractaria en la part 

pràctica.  

Al principi vaig analitzar els reis mínims que són necessaris per amenaçar totes les caselles del tauler, 

posicionant les peces al tauler, però poc a poc vaig començar a utilitzar paper, llapis i calculadora, 

perquè havia d’esbrinar quina era la combinació adequada. Quan vaig trobar la solució vaig pensar 

que potser podria servir també el mateix mètode pel cas de les torres. Però no era tan fàcil. Allò hem 

va obligar a repensar la estratègia que havia utilitzat fins aquell moment. Després d’uns dies 

analitzant el tema, vaig trobar el motiu: al posar dues torres al tauler, sempre hi ha com a mínim 

dues caselles de solapament. Aquest descobriment hem va animar a continuar amb la resta de peces. 

Ho he provat amb els alfils, dames i cavalls, però el seu moviment és molt més complex, ja que 

depenent de on es col·loquin tenen més o menys caselles de solapament. En el cas de les dames 

poden arribar a tenir de 4 a 12 caselles. Aquesta condició m’ha dificultat trobar una fórmula 

matemàtica. 

En la part final, he analitzat el nombre de moviments possibles en les primeres jugades d’una partida. 

Com heu pogut comprovar, quan he arribat a la segona jugada de les blanques, les possibilitats eren 

moltes (5.362) i calia molta precisió per no equivocar-se en els detalls.  

Gràcies a la gràfica, podem veure que trobar el nombre per a la segona jugada de les negres, seria 

una tasca molt complicada, ja que els càlculs serien amb xifres molt més altes, i s’hauria de tenir molt 

en compte les caselles ja ocupades per les blanques, les clavades... 

Espero haver aconseguit el meu propòsit, d’apropar els escacs a tothom, i veure’ls d’una manera més 

matemàtica, demostrant que l’atzar no forma part dels escacs. 
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Ara que ja sabeu la història dels escacs, la seva evolució, el moviment de les peces, les diferents fases 

d’una partida i heu vist exemples de la relació dels escacs i les matemàtiques, només falta posar-se a 

jugar una partida, i endinsar-se en el món dels escacs, un món sense límits i ple de racons encara 

sense descobrir. 

Tal i com va dir Capablanca, un ex Campió del món “Els escacs són més que un joc, són una diversió 

intel·lectual que tenen una mica d’art i molt de ciència. És a  més a més, un mitjà d’acostament social 

i intel·lectual”. 
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Programes d’ordinador 

 

 Fritz Challenge 

 Ajedrez Premium 

 

Totes les composicions del tauler, en que no he posat cap referència, les he fet jo mateix, utilitzant 

programes d’ordinador o bé amb el propi Microsoft Word. 
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