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GRANS JUGADORS: GARRY KASPÀROV 

 
Està considerat un dels més grans escaquistes de tota la història, així com un 
gran escriptor i activista polític rus. 
 

Va néixer el dia 13 d’abril de 1963 a 
Bakú, capital de la República 
d’Azerbaidjan. 
Els seus pares, Kim i Clara, eren de 
descendència jueva i armènia 
respectivament, i van ser qui van 
iniciar-lo en la pràctica dels escacs. 
 

Des de ben petit va mostrar grans 
aptituds per als escacs, i gràcies al 
seu talent va rebre una invitació per 
estudiar sota la tutela d’un altre gran 
escaquista: Mijaíl Botvínnik. 
 

Kaspàrov ha reconegut sempre a 
Botvinnik i Alekhine com les seves 
dues influències més grans en la seva 
carrera escaquística. 
 
Als 13 anys va guanyar el Campionat Juvenil de la URSS, i als 14 va repetir el 
títol. Quan tenia 16 anys, ja era molt conegut a la Unió Soviètica i a Occident, i 
no passava desapercebut a les competicions.  
 

Als 21 anys (any 1984) va competir per primer cop pel títol del Campionat del 
Món, enfrontant-se a Anatoly Kàrpov.  El Campionat s’havia pactat a sis 
victòries, i els empats no comptaven. El marcador es va posar 5 a 0 a favor de 
Kàrpov, però llavors, quan tothom donava per perdut Kaspàrov, es van produir 
molts empats seguits. A la partida 32, Kaspàrov va aconseguir la seva primera 
victòria, i després van venir 14 taules consecutives, fins que Kaspàrov va 
guanyar el seu segon punt a la partida 47 i el tercer a la partida 48. 
 
El marcador anava 5 a 3, i tots dos estaven jugant a un alt nivell, però portaven 
sis mesos competint, en els quals havien fet 48 partides. Va ser llavors quan el 
president de la Federació Internacional d’Escacs va decidir cancel·lar el torneig, 
sense declarar cap vencedor, argumentant que els jugadors estaven esgotats i 
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això els podria portar problemes de salut. Tots dos jugadors es van enfadar 
molt perquè volien continuar el torneig! 
 

El Campionat es va reprendre l’any següent, el 1985, i Kaspàrov va guanyar 
Kàrpov, proclamant-se Campió Mundial, títol que va conservar durant més de 
15 anys consecutius. 
 

També es va fer molt famós per avenir-se a jugar contra les primeres 
computadores d’escacs. Els seus duels contra la màquina Deep Blue es va fer 
molt famós arreu del món, i va ser el primer cop que va perdre un matx contra 
una màquina de jugar a escacs. 
 

Després de la seva retirada dels escacs, l’any 2005, es va dedicar a la política i 
va crear el Front d’Unió Civil, un moviment social que té com a objectiu 
“treballar per preservar la democràcia electoral a Rússia”. Ha criticat durament 
Putin i treballa per derrocar-lo. 
 

També s’ha dedicat a difondre la vessant pedagògica dels escacs. Ha creat 
diverses fundacions (a Àfrica, Europa i Iberoamèrica), impulsant la formació de 
mestres i l’entrada dels escacs a les escoles. 
 

El fet que sempre vulgui guanyar i el seu caràcter, han fet que l’anomenin 
“L’ogre de Bakú” . 
 

Al llarg de la seva vida, Kaspàrov ha escrit diversos llibres i també se n’han 
escrit molts sobre ell i les seves partides. Per a Kaspàrov, és molt important 
conèixer-se a un mateix, saber quins són els punts forts i punts febles que 
tenim.  
 

Curiositats:  
 

• Quan Kaspàrov tenia 6 anys un dia estava observant els seus pares 
jugant una partida d’escacs. Un dels dos va coronar un peó i va demanar 
una dama… però el petit Garry va dir: “has de demanar un cavall i no 
una dama”. Els seus pares van quedar ben sorpresos i li van dir “tu saps 
jugar a escacs?”. Ell va respondre: “sé com fer escac i mat”. I des 
d’aleshores van començar a jugar amb ell i a ensenyar-li coses. Al cap 
d’un mes havia millorat moltíssim i jugava molt bé. 
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• Quan tell tenia 7 anys el seu pare va morir de leucèmia i la seva mare 
sempre l’acompanyava a tot arreu, entrenava i estudiava amb ell. La 
seva mare ha estat molt important per ell durant tota la seva vida. 

 

• Kaspàrov va guanyar el seu primer títol mundial a l’edat de 22 anys, la 
qual cosa el va convertir en el campió del món més jove de la història. 

 

• Kaspàrov manté el rècord de ser el número 1 del món durant el període 
de temps més llarg. 

 

• Va participar en els duels de l’home contra la màquina. Es va enfrontar a 
màquines des del 1989 i no va conèixer la derrota fins el 1997, quan una 
versió actualitzada de la computadora Deep Blue, creació d’IBM, va 
guanyar les 6 partides del matx. 

 

• Garry Kaspàrov és membre del Consell Internacional dels Drets 
Humans, amb seu a Nova York. 

 

• Després de la seva retirada dels escacs, l’any 2005, es va dedicar a la 
política i va crear el Front d’Unió Civil, un moviment social que té com a 
objectiu “treballar per preservar la democràcia electoral a Rússia”. Ha 
criticat durament Putin i treballa per derrocar-lo. Fins i tot el van detenir 
per les seves reivindicacions polítiques i va haver de passar uns dies a 
la presó… Kàrpov el va anar a visitar. 

 

• El 2007 va voler-se presentar com a candidat a president del govern a 
Rússia com a candidat de la coalició de L’Altra Rússia i va jurar lluitar 
per un país just i democràtic. 

 

• El duel Kàrpov - Kaspàrov es considera el duel més gran de tota la 
història entre dos esportistes (no només d’escacs, sinó de tots els 
esports). Kàrpov era el jugador que representava el règim del govern de 
la URSS, el comunisme, mentre que Kaspàrov era contrari a aquest 
règim, representava la rebel·lió, la Perestroika. 

 
 

 


