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Material elaborat després de la ronda 10 del Campionat del Món d'Escacs disputat a Dubai
entre Carlsen i Nepomniachtchi.

Índex de continguts:
Propostes per treballar a l'aula.
Notícia: Magnus Carlsen cada cop té el títol més a prop.
Notícia 1 ....................................... Cicle inicial / Cicle Mitjà (orientatiu)
Notícia 2 ....................................... Cicle superior / ESO (orientatiu)
Preguntes sobre la lectura
Reptes
Solucions

Barcelona, a 9 de desembre de 2021

Programa impulsat per:

@EscacsEscola

PROPOSTES PER TREBALLAR A L'AULA:
Qualsevol competició ens permet fer un treball de reflexió amb els alumnes entorn a
aspectes com la paciència, el respecte, reconèixer els propis errors... però
concretament en aquest matx aquests temes s'han fet molt visibles. Per tant, més
que mai, és una bona ocasió per parlar-ne a l'aula.
- Els jugadors se saluden sempre, a l'inici i al final de la partida. Ho fem nosaltres?
- Tots dos s'han mostrat respecte mutu amb el que han dit quan els han entrevistat.
Ho fem nosaltres això? Hem presenciat mai una situació en què qui guanya
menysprea el seu rival?
- Tant Carlsen com Nepo han reconegut errors que han fet, no se n'han amagat ni
han buscat excuses. És important que un reconegui quan s'equivoca.
És fàcil fer-ho? Per què de vegades costa tant reconèixer que ens equivoquem?
- En moltes ocasions, per aconseguir allò que es vol cal tenir paciència i no
precipitar-se. Un bon exemple el trobem en la partida 6 i el final que es va jugar.
Carlsen, amb les seves jugades, poc a poc, va aconseguir acorralar
Nepomniachtchi en un final de partida brillant. En finalitzar la partida, tots dos
jugadors van saludar-se, com cada dia, i van anar a la sala de premsa per
respondre les preguntes dels periodistes. Molta gent va quedar sorpresa pel fet que
Nepomniachtchi també hi anés, i és que a vegades el jugador que perd no té ganes
d'atendre els mitjans.
Què n'opineu de l'actitud de Nepo? Vosaltres teniu paciència?
Hi ha alguna cosa que creieu que si tinguéssiu més paciència us sortiria millor?
- Treballem l'empatia. Com es deu sentir Nepomniachtchi després d'haver encaixat
3 derrotes? Com ens sentim nosaltres quan ens esforcem molt per una cosa i no
ens surt bé? Si li poguessis enviar un missatge a Nepo, què li diries?
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NOTÍCIA

MAGNUS CARLSEN CADA COP
TÉ EL TÍTOL MÉS A PROP

Magnus Carlsen i Ian Nepomniachtchi van començar empatant moltes partides, però
a la partida 6 va arribar la primera victòria.
El jugador en aconseguir-la va ser Magnus Carlsen, després d’una
partida molt emocionant que passarà a la història perquè va durar
gairebé 8 hores i va tenir 136 jugades!!! És la partida més llarga que s’ha
fet mai en tota la història dels Campionats del Món d’Escacs.
La ronda 7 va tornar a acabar en taules, i la ronda 8 va tornar a guanyar Carlsen.
Després de la 8a partida, Karjakin (un Gran Mestre rus) va viatjar a Dubai per donar
ànims a Nepo, el qual va decidir canviar de pentinat i tallar-se la cueta! Potser va
pensar que això li donaria bona sort?
La 9a partida estava anant bé per a tots dos, però amb els nervis Nepo es va
equivocar i va fer una jugada molt dolenta. Al cap de poc, va tornar a perdre!
Ara sí que sembla que ho té molt difícil, però encara podria remuntar. Ho
aconseguirà?
Després de 10 partides, el marcador és:

CARLSEN

NEPOMNIACHTCHI

6,5

3,5

Recorda... el primer que arribi a 7,5 punts es convertirà en Campió del Món d'Escacs!
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NOTÍCIA

MAGNUS CARLSEN CADA COP
TÉ EL TÍTOL MÉS A PROP

El matx Carlsen - Nepomniachtchi va començar amb partides molt lluitades però amb
el resultat final de taules. A mesura que avançaven les rondes, molta gent ja tenia al
cap l’anterior mundial, on tots els enfrontaments van acabar en taules i es van haver
de jugar els desempats.
A la ronda 6, però, es va trencar la ratxa d’empats i va arribar la primera
victòria! El jugador en aconseguir-la va ser Magnus Carlsen, després
d’una partida molt emocionant amb opcions per als dos jugadors que
passarà a la història perquè va durar gairebé 8 hores i va tenir 136
jugades!!! Aquest últim fet la converteix en la partida més llarga que s’ha
fet mai en tota la història dels Campionats del Món d’Escacs.
La ronda 7 va tornar a acabar en taules, i la ronda 8 en una nova victòria per a
Carlsen. Després d’aquesta partida, el campionat es complicava molt per a
Nepomniachtchi, ja que és molt difícil de remuntar un resultat amb dos punts menys
contra Carlsen.
A la 9a partida, Nepomniachtchi va arribar al local de joc acompanyat pel seu
compatriota Karjakin (Gran Mestre que es va enfrontar a Carlsen al Campionat del
Món del 2016), el qual el dia abans havia volat de Moscou a Dubai per donar-li suport.
A més a més, també havia canviat el seu pentinat habitual: s’havia tallat la cueta!
Potser té a veure amb alguna superstició aquest canvi de pentinat?
La partida estava essent molt lluitada, fins i tot amb una posició favorable per al
jugador rus, però tot d’una… Nepo es va deixar una peça! Això va fer que al cap de
pocs moviments perdés la partida.
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Aquesta és la posició de la 9a ronda a la
jugada 26. Les negres acaben de jugar Ta4,
amenaçant el peó.

Nepomniachtchi
va
sorprendre
tothom
avançant el peó a c5, una jugada que li fa
perdre el seu alfil i, com a conseqüència, la
partida. Per què és mala jugada c5?
Com poden les negres guanyar l’alfil blanc?

Després d’aquesta derrota, el torneig es va posar encara més difícil per a Ian
Nepomniachtchi. La ronda següent, la 10, va acabar en taules, i això deixa un
marcador de:

CARLSEN

NEPOMNIACHTCHI

6,5

3,5

Sembla que Carlsen ja toca el títol de campió del món amb la punteta dels dits,
però ja sabeu la dita: no diguis blat fins que sigui dins al sac i ben lligat!
Aconseguirà Nepomniachtchi capgirar el marcador? Ho sabrem ben aviat…
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2 0 2 1

Reptes
A continuació tens una taula on pots anotar els resultats de les 14 partides
del Campionat del Món d'Escacs.
Mitjançant la informació que tens a la lectura, i tenint en compte que es dona 1 punt
per partida guanyada, 0,5 per unes taules i 0 per partida perduda, series capaç
d'omplir les caselles de resultats de les partides jugades?

CARLSEN
NEPOMNIACHTCHI

La posició que hi ha a continuació és la que es va produir a la jugada 132
de la 6a ronda. Les negres (Nepomniachtchi) acaben de jugar Dh7.
Al primer cop d'ull, sembla que Carlsen
corre el risc de perdre la torre si no l'aparta
o la protegeix, però això no el va preocupar
gaire i va avançar el peó a e6.
Per què creus que Carlsen no fa res per
evitar que la dama li capturi la torre?
......................................................................
......................................................................
Per què creus que Carlsen no ha jugat Cf6,
fent un atac doble de rei i dama?
.....................................................................................................................................
A la partida real, Nepo no li va capturar la torre, sinó que va fer Dg6.
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S O L U C I O N S :

Nepomniachtchi va sorprendre tothom avançant el peó a
c5, una jugada que li fa perdre el seu alfil i, com a
conseqüència, la partida. Per què és mala jugada c5?
Com poden les negres guanyar l’alfil blanc?
Solució: Si el negre juga c6 (jugada que realment va fer
Carlsen), l'alfil blanc queda tancat i la jugada imminent
de les negres és atacar-lo jugant Ta7 o bé Tb8. L'alfil no
pot moure a cap casella on no el capturin, i tampoc no
pot capturar el peó perquè està protegit per l'alfil.

La partida va continuar de la següent manera: 27. ... c6, 28. f3 Ch6, 29. Te4 Ta7, 30. Tb4
Tb8, 31. a4 Tab7, 32. Tb6 Tb6, 33. cb6 Tb6 i les blanques tenen peça de menys. A la
jugada 39 Nepomniachtchi va abandonar.
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Reptes

CARLSEN
NEPOMNIACHTCHI

Al primer cop d'ull, sembla que Carlsen
corre el risc de perdre la torre si no l'aparta
o la protegeix, però això no el va preocupar
gaire i va avançar el peó a e6.
Per què creus que Carlsen no fa res per
evitar que la dama li capturi la torre?
Solució: Les blanques no fan res per evitar
que la dama capturi la torre perquè si
aquesta ho fes, la jugada del blanc seria
Cg7+ (atac doble de rei i dama), i les
negres perdrien la dama.
Per què creus que Carlsen no ha jugat Cf6, fent atac doble de rei i dama?
Solució: No pot fer Cf6 perquè el cavall està clavat per la dama. Si ho fes,
deixaria el seu rei amenaçat, i això no pot ser, seria una jugada il·legal.
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