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UNA POSICIÓ CURIOSA  

 

A continuació tenim una posició ben curiosa en la qual és el torn de les 
blanques. Observa-la i a veure si pots trobar la manera de fer escac i mat en 
una jugada.  
 

 
 

L’has trobat? Enhorabona! Ara intenta trobar-ne alguna més. 

Quantes n’has trobat? 

Està molt bé! Però el problema real d’aquest diagrama no és trobar la manera 

de fer mat en una, sinó que és tot el contrari. 

Totes les jugades del blanc, excepte una, fan escac i mat. Descobreix quina 

jugada és la que NO fa escac i mat. 

 

Amb els alumnes, podem plantejar el problema a classe fent el mateix procés 

proposat aquí: trobar maneres de fer mat en 1 jugada. Això motivarà els 

alumnes i permetrà que molts participin del joc, ja que hi ha moltes solucions 

diferents que aniran descobrint. Un cop comentades diverses jugades, podem 

dir-los que trobin la que no fa mat.  
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I la solució és: Tc6+. Amb aquesta jugada el jugador de la blanques destapa 

l’alfil (és un escac a la descoberta) i se situa en una casella que permet a la 

torre negra capturar-lo, ja que tapa la diagonal de l’alfil blanc d’a8 (si la torre 

blanca es mou a qualsevol altra casella, l’alfil de la h7 fa escac i la torre negra 

no se’l pot menjar perquè està clavada per l’alfil de la a8, ja que en moure’s 

quedaria el rei amenaçat). Així doncs, si el blanc juga Tc6+, les negres juguen 

TxAh7. 


