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L’ATAC DOBLE (2a PART)  

 
Atac doble vol dir “atacar a dues peces del rival a la vegada”  ja sigui amb la 
mateixa peça o amb dues de diferents. 
 
Si ataquem dues peces a la vegada, és difícil que el nostre rival es pugui salvar 
de les dues amenaces de cop, per tant, en general capturarem una de les dues 
peces atacades. 
 
Aquest tipus de súper poder el tenen totes les peces i com més baix és el valor 
de la peça que el fa, més potent resulta l’atac. 
 
El més fort el fa el peó i molta gent diu que el més bonic és el del cavall. 
 
Exemples d’atacs dobles  

 
 
 
Amb escac o sense escac. Els atacs dobles es poden fer amb escac o sense 
fer escac. Els dos són diferents i sol ser més potent el que fa escac ja que 
obliga (concepte que hem d’anar incorporant com a bo) al nostre rival a 
defensar l’escac. 
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Doble a mat. Un tipus especial de doble és quan amenacem una peça i, a la 
vegada, escac i mat. És un tipus de doble molt potent i cal tenir en compte 
habitualment. 

 

 
 
Reflexions  
Aquest tema tàctic va de la mà del fet d’aprendre a observar . Cal buscar les 
peces indefenses i aprofitar-nos-en. Cal aprendre a aprofitar les debilitats de la 
posició del nostre rival fent atacs dobles que ens permetin guanyar peces o la 
partida. 
Si observem i pensem en peces que estan aliniades entre elles podem trobar 
atacs dobles. 
 
Atacs dobles per peces  

• Atacs dobles de peó: ULLERES 
Comencem amb el peó que és la peça que val menys punts, un. És un atac 
molt potent i que dona avantatge segura. 
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L’anomenem ulleres per la seva forma. Als alumnes sempre els agrada posar 
nom a les jugades, la qual cosa també ajuda a recordar el què s’ha treballar 
(ens ajuda a visualitzar la jugada). 
Per ser unes ulleres autèntiques cal que el peó no pugui ser capturat o estigui 
defensat. Això és fonamental, sempre defensat o que no el puguin capturar. 
 

• Atacs dobles d’alfil  
L’alfil també pot fer atacs dobles. Segons la disposició de les peces, ens fa 
pensar en les piràmides egípcies. 
 

     
 
 


