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GRANS JUGADORS: BOBBY FISCHER  

 

Robert (Bobby) James Fischer era un 

escaquista dels Estats Units d’Amèrica i se’l 

considera un dels millors jugadors de la 

història dels escacs. Va néixer a Chicago el 

9 de març de 1943 i va morir a Reykjavik el 

17 de gener de 2008. 

 

L’any 1953 va ser campió juvenil del seu 

país, i el 1957 es va proclamar campió 

absolut dels Estats Units. L’any 1958 va 

aconseguir el títol de Gran Mestre (en aquella època era el jugador més jove en 

aconseguir-lo) i el 1972 va aconseguir el títol de campió del món en vèncer el rus 

Boris Spassky. 

 

La final del campionat del món 

amb Spassky (disputada a 

Islàndia) va ser molt famosa 

perquè es va jugar en un 

moment de plena guerra freda 

entre Rússia i Estats Units, i 

per tant significava molt més 

que una simple partida 

d’escacs, era una lluita entre 

dos països. Va sortir a tots els diaris i televisions i, a més, va estar farcida d’anècdotes 

que encara la van fer més emocionant.  
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Fischer va perdre el títol de campió del món l’any 1975 davant Anatoli Kàrpov; no es 

va presentar a jugar. Després, es va retirar dels escacs durant 20 anys, i va tornar a 

jugar una nova final de caràcter amistós contra Spassky l’any 1992, a Iugoslàvia. 

Aquest matx, però, també va portar 

polèmica, perquè el govern dels Estats 

Units no volia que Fischer el jugués. El 

jugador, però, va fer cas omís de la 

prohibició i va jugar-lo igualment, per la 

qual cosa el govern va emetre una ordre 

d’arrest contra ell als estats Units (si 

tornava al seu país hauria de passar com 

a mínim 10 anys a la presó), i també li van 

confiscar tots els seus béns. 

Fischer va estar desaparegut durant 

molts anys i el govern estatunidenc va estar ben a prop de capturar-lo en algunes 

ocasions, però ell va poder fugir i Islàndia (el país on havia jugat la famosa final del 

campionat del món l’any 1972) el va acollir. Bobby Fischer va viure allí des de l’any 

2004 fins el 2008, quan va morir a causa d’una malaltia dels ronyons. 
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ANÈCDOTES:  

● Va morir a l’edat de 64 anys, el nombre de caselles que té el tauler d’escacs. 

● Najdorf, un important jugador d’escacs, va dir respecte el joc de Fischer: “no 

pot fer res malament, fins i tot llençant les peces a l’aire caurien a la casella 

adequada”. 

● Fischer va guanyar el títol de campió del món contra Spassky per 12,5 a 8,5, 

però va començar el matx perdent la primera partida i no es va presentar a la 

segona. 

Aquest torneig va ser molt polèmic… Fischer deia que el so de les càmeres de 

filmar i de fotografiar el desconcentrava, i va demanar que les traguessin, 

també va demanar que hi hagués un cuiner disponible tot el dia i moltes altres 

coses… 

 

SI EN VOLS SABER MÉS: 

● Hi ha una pel·lícula que 

explica la història del 

Campionat del món de 

l’any 1972: “Pawn 

sacrifice” (2014). En 

castellà el títol s’ha traduït 

com a “El caso Fischer”. 

 

Tràiler de la pel·lícula: 

https://www.youtube.com/watch?v=yqGuz5H6T6A 
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● A continuació tens l’enllaç d’un documental sobre la vida de Bobby Fischer. Et 

proposem uns talls en concret per acabar de complementar tota la informació 

anterior: 

 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tuBQMksCKxE  

  

➔ 9’:05’’ – 10’:24’’  Fischer de jove 

➔ 10’:51’’ – 11’:22’’  Títol de GM 

➔ 11’:23’’ – 12’:00’’ Torneig candidats (va perdre, però això el va 

motivar a seguir i millorar). 

➔ 16’:19’’ – 17’:35’’ Renúncia d’un company perquè ell pogués jugar 

el torneig de candidats (fet que es pot comentar també amb els 

alumnes… fer un sacrifici per ajudar un company). 

➔ 18’:05’’ – 21’:57’’  Ct. del món a Islàndia. 

➔ 21’:58’’ – 28’:16’’  Explicació primeres partides. 

➔ 32’:38’’ – 34’:16’’ Coronació com a campió mundial. 

➔ 35’:10’’ – 36’:52’’   Desaparició i antisemita 

➔ 37’:30’’ – 40’:08’’  Aparició per jugar contra Spassky 

 

 

LES ADDICCIONS 

Què passa quan ens obsessionem per alguna cosa? 

Fischer tenia molt de talent, però no va saber-lo canalitzar bé amb la seva vida en 

general, i sovint es posa com a exemple d’un nen prodigi mal conduit. Des del moment 

que li van regalar el seu primer tauler d’escacs es va sentir molt atret per aquest joc, 

i s’hi va obsessionar. Passava moltes hores sol a casa, i sempre jugava als escacs, 

no sortia al carrer a jugar amb els altres nens… i als 16 anys va abandonar els estudis. 
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Va viure una situació familiar complexa, sense el pare, el qual va marxar de casa quan 

ell era molt petit, i ja d’adult, la seva mare li va revelar que el seu pare biològic no era 

qui ell sempre havia cregut, i això el va afectar molt. 

Amb els anys es va convertir en un antisemita (tot i que ell era d’origen jueu!), i va fer 

declaracions molt dures i poc apropiades. Es va convertir en una persona paranoica i 

tenia un caràcter molt especial. 

 

Segons com es miri, aquest aspecte pot semblar 

poc apropiat per parlar-ne amb els infants, però 

fer-ho ens permet reflexionar sobre un tema que 

és més freqüent del que sembla a la nostra 

societat, per exemple amb l’addicció als 

videojocs, l’obsessió per mirar el mòbil 

constantment...  

Bobby Fischer es passava el dia jugant a 

escacs... era addicte als escacs.  

 

Reflexionem sobre les coses dolentes que ens pot portar obsessionar-nos per alguna 

cosa.  

Actualment hi ha casos de joves que són addictes als videojocs; en reportatges s’ha 

vist com alguns d’ells no volen sortir ni de la seva habitació i fins i tot els porten el 

menjar allí, no surten mai de casa, s’han quedat sense amics… obsessionar-se per 

alguna cosa es pot convertir en un problema i pots acabar tenint un trastorn mental. 

És important que tots fem activitats diverses, diferents, que tinguem hobbies i que ens 

relacionem amb altra gent; és important que els infants prenguin consciència d’aquest 

fet. 
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Vídeo sobre l’addicció al twitter o vídeojocs: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/superar-laddiccio-als-

videojocs/video/5379160/  (InfoK - 1’37’’) 

 

A la pàgina web Internet Segura trobaràs informació per treballar amb els teus 

alumnes i un parell de vídeos sobre l’addicció als mòbils molt adients sobretot per a 

educació secundària:  

● Vídeo “I forgot my phone”: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=OINa46HeWg8  

● Vídeo “Look up”:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=298&v=1m9eCPXS1ys  

Si estàs interessat en més informació sobre aquest tema pots consultar el següent 

enllaç:  https://internetsegura.cat/addiccio-videojocs-noves-tecnologies/  

 

 


