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                ELS ESCACS TORNEN A ESTAR DE MODA 

El confinament i darrerament la sèrie de Netflix “El Gambito de Dama”  

                   han rellançat l’interès pels escacs arreu del món 

 

 
 

El gran interès que ha despertat pels escacs la mini sèrie de Netflix “El Gambito de 

Dama”, enllaça amb un boom previ d’aquest joc que es va viure durant el 

confinament, quan els escacs era l’únic esport que es podia continuar practicant 

online.  
No es veia tant interès pels escacs des del famós enfrontament entre de Fischer (EEUU) i 

Spassky (URSS), en plena guerra freda, als anys 70, o entre Kàrpov i Kaspàrov, als 80 i 90, quan 

aquest enfrontament obria els telediarios i tothom (a diferència d’ara) sabia qui era el campió 

del món d’escacs. 

El gran mèrit de “El Gambito de dama”,  com mostrava, fa unes setmanes un reportatge 

de TV3, en el que per cert, hi sortia la nostre Martina Lázaro, actual campiona de 



Catalunya sub-10, és que, en tractar-se la protagonista d’una noia, amb les dificultats 

afegides pel seu gènere, ha rellançat l’interès pels escacs dintre del col·lectiu femení, 

en un món masculinitzat, en el que només el 7% a Catalunya i el 16% al món, són 

dones federades. 

També crea interès al reflectir molt bé la tensió que hi ha en les partides (amb algunes 

concessions cinematogràfiques, com l’excés de mirades entre els jugadors, el joc més 

accelerat del normal, o el bon perdre de la majoria de jugadors), i l’assessorament de 

l’ex-campió mundial Gary Kaspàrov fa que tant els diàlegs com les posicions que es 

donen en les partides siguin creïbles pels més entesos. 

I finament, han encertat amb l’enigmàtic títol “El Gambito de Dama”, tot i que no és 

més que el nom d’una de les moltes obertures, o formes de començar el joc, que hi ha 

en els escacs, i un “gambit” és un sacrifici de peó en l’obertura. 

El confinament i l’èxit de la sèrie han beneficiat de retruc, a les tres grans plataformes 

mundials d’escacs online, que han vist augmentar de forma exponencial el seu ús : 

Chess.com, Chess24.com i Lichess.org (l’única totalment gratuïta), que permeten jugar 

contra jugadors anònims d’arreu del món i de tots els nivells. 

Nosaltres, a la Penya d’Escacs, també estem fent ús d’aquestes tecnologies. Continuem 

fent les classes online (a la plataforma Zoom), i les partides d’entrenament que es 

feien al final de les classes presencials, ara les fan els alumnes a la plataforma Lichess, 

la mateixa en la que continuem fent tots els nostres campionats habituals - tant 

infantils com d’adults-  que fèiem, de forma presencial, abans de la pandèmia. 

Aquest creixent interès pels escacs, ha fet que des del club hàgim programat, per 

aquest mes de gener, un curset d’escacs online per a adults principiants, del que es pot 

trobar informació en la nostre pàgina web : www.penyaescacscp.com, juntament amb 

un petit tutorial per aprendre a jugar als escacs online, a la plataforma Lichess.org. 
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