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Si busquem la paraula oposició al diccionari hi podrem llegir:
 

Oposició.- Relació entre dos conceptes, dos membres, dos aspectes, 
etc., l'un dels quals és la negació de l'altre o posseeix una qualitat que no 
pot donar-se simultàniament amb la d'aquest altre.
 

En els escacs, els dos membres seran els dos reis, i posseir una qualit
no pot donar-se simultàniament serà el moviment endavant.
 

 
Té avantatge el que no li toca jugar ja que controla el pas del rei contrari.
 
Aquest concepte és molt important en diferents fases del joc però bàsicament 
ho és en un final de peons i reis. Ja ho vam veure una mica quan vam fer el 
final de rei i peó contra rei.
 
Aquesta situació es pot donar tant en files com en columnes, és a dir, podem 
no deixar avançar fila o podem no deixar passar columna.
 
Anomenem oposició directa
oposició distant si hi ha
anterior però un rei a d7 i un altre a d2 per exemple. Qui té avantatge en una 
situació d’aquest tipus? 
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REGLA DE L’OPOSICIÓ 
Si busquem la paraula oposició al diccionari hi podrem llegir: 

Relació entre dos conceptes, dos membres, dos aspectes, 
etc., l'un dels quals és la negació de l'altre o posseeix una qualitat que no 

se simultàniament amb la d'aquest altre. 

En els escacs, els dos membres seran els dos reis, i posseir una qualit
se simultàniament serà el moviment endavant. 

 
A l’escaquer del costat es poden veure els 
dos reis en oposició. 
 
Què vol dir exactament? 
 
Vol dir que els dos reis estan cara a cara 
separats per un fila. Si toca jugar el blanc no 
pot anar a la fila 5. Si toca jugar el negre no 
pot anar a la fila 5. 

Té avantatge el que no li toca jugar ja que controla el pas del rei contrari.

Aquest concepte és molt important en diferents fases del joc però bàsicament 
ho és en un final de peons i reis. Ja ho vam veure una mica quan vam fer el 

i peó contra rei. 

Aquesta situació es pot donar tant en files com en columnes, és a dir, podem 
no deixar avançar fila o podem no deixar passar columna. 

oposició directa quan els dos reis estan separats per una casella i 
si hi ha més d’una casella entre ells. És el cas de l’escaquer 

anterior però un rei a d7 i un altre a d2 per exemple. Qui té avantatge en una 
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Relació entre dos conceptes, dos membres, dos aspectes, 
etc., l'un dels quals és la negació de l'altre o posseeix una qualitat que no 

En els escacs, els dos membres seran els dos reis, i posseir una qualitat que 

A l’escaquer del costat es poden veure els 

Vol dir que els dos reis estan cara a cara 
separats per un fila. Si toca jugar el blanc no 
pot anar a la fila 5. Si toca jugar el negre no 

Té avantatge el que no li toca jugar ja que controla el pas del rei contrari. 

Aquest concepte és molt important en diferents fases del joc però bàsicament 
ho és en un final de peons i reis. Ja ho vam veure una mica quan vam fer el 

Aquesta situació es pot donar tant en files com en columnes, és a dir, podem 

quan els dos reis estan separats per una casella i 
més d’una casella entre ells. És el cas de l’escaquer 

anterior però un rei a d7 i un altre a d2 per exemple. Qui té avantatge en una 
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En aquest qui té avantatge?
 
Feta i estudiada l’oposició directa, quin crit
criteris hem de seguir? 
 
Juga el blanc i fa Rd3, el negre farà Rd6 i el 
blanc Rd4. 
 
Ara ja estan en oposició directa i juga el negre.
Qui té avantatge? 
 
Com a resum de l’explicació, podríem dir que si quan el rei mou aconsegueix 
quedar-se cara a cara 
imparell, guanya. 
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En aquest qui té avantatge? 

Feta i estudiada l’oposició directa, quin criteri o 

Juga el blanc i fa Rd3, el negre farà Rd6 i el 

Ara ja estan en oposició directa i juga el negre. 

Com a resum de l’explicació, podríem dir que si quan el rei mou aconsegueix 
se cara a cara amb l’altre rei, separat per un nombre de caselles 
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Com a resum de l’explicació, podríem dir que si quan el rei mou aconsegueix 
amb l’altre rei, separat per un nombre de caselles 


