
Presentació
Per a mi, els escacs no només són un joc, representen tota una comunitat unida per una 
mateixa afició, on intervenen valors com la competitivitat, el respecte o la perseveran-
ça. És cert que he trobat a faltar companyia femenina en tornejos i en diverses classi-
ficacions, on només abundava la presència d’homes. Sobretot, em sobtava aquest fet 
perquè penso que en altres esports, com el tenis o el futbol, els homes poden mantenir 
un cert avantatge gràcies a la mida natural del seu físic; no obstant, als escacs aquest 
avantatge desapareix, i tenia com a incògnita el perquè de la diferència entre sexes. 
Per aquest motiu vaig escollir el tema dels escacs, ja que, sens dubte, m’ha donat l’opor-
tunitat d’esbrinar si realment juguen més nois als escacs que noies i per què s’estava 
donant el desequilibri esmentat. 

Metodologia
L’objectiu principal del treball és analitzar la presència de la dona al món dels escacs, a 
partir de la hipòtesi que el nivell de presència de les dones als escacs va en consonàn-
cia amb el paper que la dona ha jugat en la societat i la seva evolució.
Per tal d’assolir aquest objectiu, s’han seguit els següents passos. En primer lloc, a tra-
vés de fonts de bibliografia weba (sobretot National Geographic. La historia del ajedrez, 
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un juego milenario), s’han confegit els apartats introductoris del treball (Història dels 
escacs, Les competicions, Escaquistes reconeguts al llarg de la història), tenint sempre 
present la presència de la dona en aquest esport. Als annexos, es poden trobar altres 
aspectes no tan essencials per al treball com la normativa i les estratègies d’aquest joc a 
Els jocs dels escacs, i també la història del Club Escacs Tarragona. 
En segon lloc, s’ha visualitzat i analitzat un documental produït per Movistar+ sobre Ju-
dit Polgar (Judit contra todos), una escaquista professional de molt de renom; no només 
es tracta d’un documental ben recent, de l’any 2020, sinó que també és un dels pocs que 
tracta d’una manera precisa la dificultat, tal com ja indica el títol, de ser una jugadora 



d’escacs, fent visible a les pantalles una problemàtica que tracta aquest treball. 
En tercer lloc, s’han realitzat tot un seguit de gràfiques per tal d’analitzar la quantitat de 
jugadors i jugadores en el món dels escacs, al llarg de diversos anys.
En quart lloc, es fan tot un seguit d’entrevistes per tal de poder extreure informació de 
primera mà sobre l’objectiu del treball. Per una banda, s’entrevistaren diverses perso-
nes del Club Escacs Tarragona (Mireya Aledo, Francesc Xavier Farran Martos i Gisela 
Stukaite), i, per l’altra, diversos jugadors i jugadores (Roger Callau Tellez, María Rodrigo 
Yanguas –mestra FIDE femenina–, Sabrina Vega Gutiérrez –gran mestra femenina d’es-
cacs– i María Eizaguerri –campiona absoluta d’Espanya sub-16 i sub-18).

Cos del treball
Pel que fa als resultats, actualment no hi ha una paritat de gènere; les causes d’això 
poden ser: el diferent funcionament del cervell (és a dir, a escala psicològica els homes i 
les dones som diferents, sense ser ni millors ni pitjors), l’abandonament dels escacs per 
part de les noies a l’edat de l’adolescència, o per qüestions culturals, com la mentalitat 
masclista, que s’han anat arrossegant des d’anys enrere. El que és cert és que a poc a 
poc aquest desequilibri entre jugadors i jugadores d’escacs es va reduint, i es fa una 
tasca per les dues parts perquè s’arribi a una igualtat de percentatges.

Conclusions
Tal com s’ha observat i analitzat en els gràfics, existeix un desequilibri destacable entre 
dones i homes jugant als escacs. Les causes poden ser: la falta de referents femenins i 
d’oportunitats de les dones a l’hora de destacar, o, en diverses ocasions, el cas de juga-
dores que no senten que tinguin cap suport i troben dificultats per arribar a l’elit, cosa 
que les desmotiva i les porta a deixar els escacs, sobretot a l’època de l’adolescència. A 
més a més, pot ser que el cervell dels homes funcioni diferent del de les dones, que no 
vol dir que sigui ni pitjor ni millor, però que simplement a nivell psicològic no siguin 
iguals, i per aquesta raó poden haver-hi més homes jugant als escacs que dones. La 
cultura i la mentalitat masclistes també han estat un obstacle perquè les dones practi-
quessin aquest esport; si bé la prohibició que la dona jugués als escacs fou vigent du-
rant molts anys, ara la majoria té l’oportunitat jugar-hi, si així ho desitja, però, amb tot, 
s’arrossega aquest llast que ha pogut condicionar la participació femenina. 
Molts dels problemes als quals s’ha enfrontat la dona en aquesta societat i en l’àmbit 
escaquístic tenen la seva arrel en l’educació que es rep des de la infantesa. Mentre 
que a molts nens sempre se’ls inculca valors competitius, un esperit guanyador i se’ls 
anima a participar en tot tipus d’esports, a les noies, en moltes ocasions, se les educa 
en direcció contrària i habitualment d’una manera superficial, allunyant-les de qual-
sevol activitat esportiva. Nona Gaprindashvili ja va detectar-ho, testificant el següent: 
«[...] jo estava en condicions desiguals [...], no només perquè els homes estan lluitant 



desesperadament fins al seu darrer alè, aprofitant tenaçment qualsevol oportunitat 
que es presenti, la qual cosa és estranya en la competència de dones [...]». Avui en dia, 
l’educació que reben els infants no és la mateixa que temps enrere, ja no hi ha discri-
minació (o n’hi ha menys) pel simple fet de pertànyer a un determinat sexe; la compe-
titivitat en un torneig masculí o en un torneig femení ve a ser la mateixa. 
Els escacs tampoc són una disciplina de la qual es parli molt; la prova està en el fet 
que les mateixes jugadores d’aquest esport a les quals s’ha entrevistat s’han merave-
llat i sorprès en saber que s’estava fent un treball d’aquest tipus, ja que no és el més 
comú. Per tant, no s’ha donat a conèixer tant ni s’ha parlat prou sobre la desigualtat 
de participació d’homes i dones, igual que de la manca de referents femenins.
Els temps han evolucionat, com la mentalitat i els hàbits, i la Judit Polgar ha estat la 
gran responsable que això passés; ha estat una motivació per a moltes jugadores i ha 
demostrat que les dones poden jugar al mateix nivell que els homes. També en l’àm-
bit escaquista existeixen altres persones, com en el cas de les jugadores i jugadors 
d’escacs entrevistats, que donen suport i impulsen aquesta evolució per tal d’arribar 
a una paritat de gènere. Així mateix, cal eliminar prejudicis, amb els quals jugadores 
professionals s’han trobat, que subestimen la dona, i molts altres relacionats amb 
l’estereotip del paper que «la dona» ha jugat anys enrere. 
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