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FASES D’UNA PARTIDA 

Podríem dir que una partida d’escacs té 3 fases: 

● Obertura:  És la fase on els jugadors desenvolupen les seves peces, les 

“treuen de casa”. Hi ha diferents tipus d’obertures, segons com es comença la 

partida, i existeixen classificacions segons com sigui el desenvolupament de 

les peces: obertures obertes, obertures tancades, obertures semiobertes... Les 

obertures reben noms, la qual cosa permet identificar-les més fàcilment quan 

es parla d’elles. Així doncs, si un escaquista diu a un altre que avui a la seva 

partida ha fet l’obertura italiana, aquest ja sap quines han estat les primeres 

jugades, la foto de la posició inicial. 

Els noms de les obertures normalment fan referència a països o persones, fent 

al·lusió al país on s’ha posat de moda o al jugador que l’ha inventat o que ha 

aprofundit molt en el seu estudi.  

Exemples: obertura italiana, espanyola, catalana, Reti, Trompowsky… 

Obertura italiana 
 
 

 

Obertura espanyola o 
Ruy López 

 

 

Obertura catalana 
 
 

 
 

● Mig joc:  És la fase que s’inicia quan els dos jugadors ja han desenvolupat les 

seves peces i comencen a dur a terme plans per aconseguir allò que volen. És 

la fase de la partida més dinàmica.  
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● Final: És la fase de la partida en la qual queden poques peces.  

 

És important destacar que l’escac i mat, el qual suposa el final de la partid a, no 

sempre es realitza en la fase anomenada “final” . Per exemple, el mat del pastor 

(el qual es duu a terme amb només 4 jugades) es realitza en una fase d’obertura. 

Moltes partides acaben en una fase de mig joc, mentre que altres ho fan jugant un 

final, és a dir, arriben a tenir molt poques peces per cada bàndol. 

 

Si féssim un símil dels escacs amb la literatura, podríem dir que una partida que tingui 

les 3 fases és com una història: plantejament/introducció, nus i desenllaç. 

 

A continuació proposem el visionat del vídeo “Las fases del juego en ajedrez” de la 

ESNAJ (Escuela Nacional de Ajedrez, de Mèxic): 

https://www.youtube.com/watch?v=i5wfFH9t8bY 

 

 

 


