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GRANS JUGADORS: ANATOLY KÀRPOV  

 

Per saber-ne més:  

 
• Un torneig molt curiós: Campionat del món de 1978 ( Anatoly 

Kàrpov - Víctor Korchnoi).  
 
Aquest matx pel títol de campió del món es va fer molt famós perquè van 
passar-hi coses bastant surrealistes. 
Tots dos jugadors eren russos, però Korchnoi havia desertat del seu país, per 
la qual cosa el matx estava servit de polèmica i hi havia una forta tensió 
política. 
 
Les reunions prèvies al matx ja van ser complicades perquè la delegació 
soviètica no volia permetre que Korchnoi jugués sota bandera holandesa o 
suïssa (països en els quals residia), i fins i tot es diu que li van proposar, entre 
altres opcions, que jugués sota la bandera pirata! Finalment, Korchnoi va 
demanar jugar amb una bandera blanca amb la llegenda “sense estat”. 
L’organització del torneig va decidir no posar banderes a la taula, perquè no hi 
hagués més polèmica, i a l’acte només hi figuraven la de la URSS, la de la 
FIDE i la del país organitzador (Filipines). 
Durant aquestes reunions, Korchnoi va dir que volia portar la seva pròpia cadira 
per jugar, i Kàrpov va accedir-hi, però després va pensar que potser hi tenia 
alguna cosa amagada, i va demanar que l’analitzessin… la cadira va ser 
desmuntada i enviada a un hospital filipí per ser escanejada amb raigs-X, i es 
va demostrar que la cadira era ben normal i no contenia res amagat. 
 
La final s’havia programat a partides il·limitades i el guanyaria el primer que 
aconseguís 6 victòries. L’àrbitre del torneig, un alemany anomenat Lothar 
Smith, devia pensar que el pitjor ja havia passat, però s’equivocava…  
 
Víctor Korchnoi sabia que a Kàrpov li agradava mirar els ulls dels seus rivals 
per afegir-los pressió, així que es va presentar a jugar portant ulleres de sol 
amb vidres reflectants. Immediatament, Kàrpov es va queixar dient que les 
ulleres reflectien i això el desconcentrava. Els membres de l’equip arbitral es 
van asseure a la cadira de Kàrpov per comprovar la seva reclamació, i van 
concloure que els reflexes que al·legava no es produïen, per la qual cosa 
Korchnoi les podia seguir utilitzant.  
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Un cop superada la crisi de les ulleres, va començar la segona partida. Al cap 
d’una estona de l’inici, va aparèixer un cambrer a l’escenari que va entregar a 
Kàrpov quelcom inimaginable: un iogurt! Acte seguit, Korchnoi es va queixar als 
àrbitres perquè el iogurt podia ser algun tipus de senyal enviada per l’equip de 
Kàrpov (un iogurt en clau, vaja!). L’àrbitre va acabar dictaminant que Kàrpov 
podia menjar iogurts, però sempre a la mateixa hora i del gust que es decidís 
abans de l’inici de la partida, per evitar especulacions. Aquesta anècdota va fer 
que es conegui l’esdeveniment com “La guerra dels iogurts”. 
 
El torneig es va seguir disputant amb “normalitat”, però llavors va aparèixer un 
nou personatge en escena: el Dr. Zukhar, director de l’escola de psicologia de 
Moscou, membre de l’expedició de Kàrpov. Ell s’havia d’encarregar de donar 
atenció psicològica a Kàrpov, però durant les partides es va començar a 
asseure a les primeres files del teatre mirant fixament Korchnoi. Després 
d’algunes partides, l’equip de Korchnoi va dir que es tractava d’un parapsicòleg 
pagat per Kàrpov amb la missió d’interferir i confondre telepàticament els 
pensaments de Korchnoi. Diuen que davant aquesta reclamació, Kàrpov va 
respondre “se n’anirà quan tu et treguis les ulleres!”. 
Durant les següents partides, el Dr. Zukhar va anar canviant de fila, i Korchnoi 
va acabar contractant el seu propi parapsicòleg per contrarestar el de Kàrpov. 
 
Amb totes aquestes anècdotes (i alguna altra que encara hem deixat al tinter), 
es va arribar a la partida 32, l’última. Korchnoi va comprendre que tenia la 
partida perduda i també el matx, i va demanar un aplaçament per continuar el 
dia següent. Però la partida no va continuar… Korchnoi va dir que no pensava 
seguir jugant i que volia impugnar el torneig a la FIDE per irregularitats… Tres 
anys més tard, el 1981, justament mentre es disputava una altra final Kàrpov - 
Korchnoi, la FIDE va donar per guanyador de la partida i del matx Anatoly 
Kàrpov. El resultat va ser de 16,5 a 15,5 punts a favor de Kàrpov. 
 
I així va ser com aquesta última partida del torneig es va convertir en una de les 
més estranyes de la història. 
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• Altres vídeos: 
Kàrpov - Kaspàrov (3’52’’): https://www.youtube.com/watch?v=XvcxzGnVQWI 
 
Documental molt bo, en anglès, sobre Kàrpov i Kaspàrov, titulat “Two kings for 
a crown” (dos reis per a una corona): 
https://www.youtube.com/watch?v=LD50U9bs_u4  (52’05’’). 

 


