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PARTIDES CURIOSES: CAPABLANCA I EL MARCIÀ 
 
A continuació us presentem un final de partida que s’ha fet molt famós pel 

seu enginy; és molt curiós. Aquest tipus de recursos solen agradar molt als 

alumnes i són molt viables de treballar a l’aula. 

 

Per anar seguint la partida, recomanem disposar d’un tauler on es puguin 

anar reproduint els moviments que s’expliquen. A l’aula, podem explicar la 

història al tauler mural. 

 

Capablanca i el marcià 

Segons conta una llegenda, José Raúl Capablanca es trobava en un parc, 

sota un arbre, entrenant-se amb el seu escaquer quan, de sobte, va 

observar una llum molt forta que venia del cel. Es tractava d’un ovni, el 

qual acabava d’aterrar al parc. 

 

Capablanca es va estranyar moltíssim. La porta de la nau es va obrir i d’ella 

en va sortir un estrany ésser que li va preguntar:  

- Qui ets?  Què estàs fent? 

 

Capablanca es va espantar i va estar una estona sense saber què dir, però 

finalment es va decidir a explicar-li que era el campió del món d’escacs i 

que en aquell moment estava entrenant per preparar-se per un nou 

campionat. Llavors, li va preguntar: 

- I tu, qui ets? D’on véns? 

 

L’estrany ésser li va respondre: 

- Vinc del planeta Mart! Què és això dels escacs? En què consisteix? 

 

Tant es va interessar el marcià pel joc dels escacs que Capablanca va 

començar a explicar-li el moviment de totes les peces i en què consistia el 

joc. 
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Li va explicar que els peons sempre van endavant, que quan surten de 

casa poden escollir avançar 1 o 2 caselles, que després van d’un en un i 

que capturen en diagonal; que el cavall mou i captura en forma d’ela, que 

l’alfil mou en diagonal, la dama cap a totes direccions totes les caselles 

que vulgui, el rei en totes direccions però només una sola casella, les 

torres en horitzontal i vertical, i que el peó es podia canviar per la peça 

que volgués en arribar a l’última fila…. li va explicar totes les normes del 

joc, fins i tot l’enroc, l’escac i l’escac i mat. 

 

Un cop sabudes les normes, el marcià va voler jugar una partida amb el 

Gran Mestre i van arribar en aquesta posició tan curiosa en la qual les 

blanques, dirigides per Capablanca, van jugar Rc2.  

 

Amb aquesta jugada, el jugador de les negres gairebé es pot dir que està 

perdut, ja que el blanc amenaça en jugar Ad4 a la següent, la qual cosa 

suposaria escac i mat. 
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Capablanca es va pensar que el marcià es rendiria, però aquest va jugar 

h1=R. 

 

 

Capablanca va quedar molt sorprès, no s’esperava aquesta jugada! I va 

explicar al marcià que no podia demanar un altre rei en coronar. Aquest, 

però, li va dir: 

- Tu mateix m’has dit que el peó es podia canviar per la peça que 

volgués en arribar a l’última fila! Per això mateix crec que no és 

il·legal el que he fet… jo demano un altre rei! 

 

La discussió va durar uns minuts i, veient que no es posaven d’acord, 

Capablanca va acceptar la interpretació de les normes que havia fet el 

marcià i va seguir la partida. Es va adonar que si jugava Ad4+ feia mat al 

rei de a1, però ofegava el rei d’h1.  

 

Llavors va pensar en jugar Ab7+ per fer escac i mat al rei d’h1, però 

aquesta jugada ofegava el rei de la casella a1. Quin dilema!!! 

 

 

Capablanca es va haver d’adaptar a la nova situació i normes del joc, i 

llavors va trobar una solució: a8=R negre. Sí, va coronar un peó blanc i el 

va canviar per un rei negre!!!  
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(Això no pot passar en una partida normal, però seguint les normes del 

marcià sí que era possible). 

 

 

 

En aquesta posició, el negre no pot moure cap dels reis d’a1 i h1, i l’única 

opció possible és jugar Rb8. 
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Capablanca va respondre h7.  

 

 

 

 

Novament, el marcià es veia sense elecció possible, només tenia una 

alternativa: Ra8. 
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Capablanca, sense pensar-s’ho dues vegades, va avançar el seu peó i va 

coronar una Dama (h8=D), fent escac i mat als tres reis a la vegada!!! 

 

 

 

 


