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La república dels escacs catalans 

Aquest número surt coincidint amb la Diada de Sant Jordi i clou 
un periode anya l de I"existència del Butlletí d·Escacs. 
Es aquest un dia en què el llibre i la rosa són tradicionalment 
bescanviats entre el enamorats a Catalunya -i no en el 
San Valentí d'importació! 
Del llibre, en el nostre cas. del llibre d·escacs . ja ens n·ocupem 
especialment en aquest número, com correspon a la missió 
divulgadora del nostre joc que tenim com a fita . 
Es també la diada en què ha estat possible manifestar públicament 
I"arrelament a la terra catalana pel seu caràcter de celebració popular. 
i per això mateix s'ha convertit avui dia, en l'accelerat procés 
d·afirmació de la nostra identitat. en un esclat de catalanitat i. per 
aquesl motiu, en una diada joiosa. 
Ara fa un any que sortí el primer diaria en català, d'aquesta nova 
embranzida de recuperació del sentiment autòcton. producte de la 
necessitat de comunicació en la nostra parla , i que marca una 
manera de fer. 

I nosaltres, a remolc , seguint·1i la petja en el camp dels escacs. com 
tants d·a ltres que treballem en paraUel en la tasca de redreçament 
de la personalitat del nostre poble. 

Cal saber que els escacs. a casa nostra. han estat un baluard, on una 
minoria conscient del país s'hi ha emparat, tot fent temps. per 
mantenir la flàmula de la nostra existència, fins i tot sense 
necessitat de proposar-s 'ho expressament, com un acte de 
supervivència de la identitat personal i. de retruc, col·lectiva. 
Això ha permès que s'arribés a aquest moment havent-se salvat el 
principal : els escacs i els escaquistes, dintre del context d'una 
Catalunya que deleix per recuperar· se de pressa i sencera . 

Els nous temps troben els escacs catalans prou arborats, malgrat la 
tempesta, i preparats per emprendre ràpidament, part in t dels 
seus fonaments, la nova etapa que s'albira i que, a recer del 
Congrés de Cultura Catalana. formula les seves primeres propostes 
pe r donar el tomb a una situació endormiscada i desvetllar tothom . 
Perquè. en efecte, cal que tothom s'interessi per la tasca pública 
del govern dels escacs . Que aquest interés es tradueixi per una 
incidència en les decisions de tipus generals, i això només es pot 
assolir en una situació obertament i plenament democràtica entre 
tots els homes que formen la república dels escacs catalans. és a dir, 
del conjunt dels seus practicants i els seus dirigents, representatius 
a tots nive ll s. 

Ara ve una magnífica ocasió d'exercitar-se en aquesta comesa, com 
són les properes eleccions per a cobrir els càrrecs de la 
Junta Directiva de la Federació Catalana d·Escacs. segons es ve 
anunciant. 
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APUNTS PER A LA HISTORIA 
DELS ESCACS CATALANS 

11* 
ALGUNES CONSIDERACIONS A L'ACTIVITAT 

INTERNACIONAL DE 1927 A 1931 

la constitucIÓ de la FederaCió Catalana d'Escacs. el 2 
dagost de 1925, lou rempenta decls .... a que accelerà ,'ex· 
pansló d'aquest JOc. Fou el factor que uni al mateix ritme 
a tols els afiCionats, a la vegada que donava personalitat I 

prestigi a l'aficIó que anava aflorant per tot arreu de la 
nostra terra. 

Un fel que va tenir molla transcendenCI8 Internacional· 
ment va ser el torneig que es Jugà a Paris l'any 1924, en que 
es disputà per primera vegada el Campionat Amateur del 
Món, en què triomfà el mestre de Letònia, Armand Matlsson. 
amo 5 punts I mig, segUIt de Apscheneek (Letònia) 5; Colle 
(Bèlgica) 4 I mig , Euwe (Holanda), Txepurnolf (Fmlàndla) 
I VaJda (Hongna) 4, Palau (Argentina) 3 I mig; Golmayo 
(Espanya) 3, I Havasl (Hongria) 2 I mig, 

Aquest contacte entre aquelles fIgures donà lloc perque 
es notés que faltava aglutinant que unís a tots els escaquIs
tes per a poder organitzar proves mternaclonals, AIxò mOll 
và que es convoquessin els més sigmflcats mestres de tots 
els paisos que podien tenir Interès a agruparse en Federa
CiÓ Internacional, a un Torneig Olimplc que es Jugà a Paris 
l'any 1925, Espanya hI acudí represen tada per les persones 
de més presllgl I més conegudes en aquell moment: Manuel 
Golmayo, Ramon Rey Ard.d i Valentí Marin, 

la F,I.O,E, es conSlltuí I l'ambaIxada espanyola fou ad
mesa com a FederaCió Catalana d'Escacs, Ja que la Fede, 
racIó Espanyola d'Escacs no estava en funCionament I la 
Catalana era l'únIc organisme federatiu que ens podia re
~ro;.S.Jnlar, 

Una vegada conslltulda, doncs, la "Fédérallon Interna-
1I0nale des Echecs" (F,LO,E,), l'any 1925 a Paris, volent 
donar aquest organisme proves de l'esperit que l'Impulsava, 
anunCià un Torneig de NaCIons, competicIó per equips de 

. Vegl's capítol I al n," 3 (octubre 1976) , 

Angel Ribera, aleshores campió de 
Catalunya, jugant amb Rlchter, 

de l'equip alemany, 
A l'esquerra es veu el cap d'en $oler, 

pe r RICARD GUINART CAVAllt 

quatre Jugadors, tn la que, a més, es dlsputana una copa 
"Copa Hamllton-Russell", I que es Jugaria a londres del 18 
al 30 de Juliol de 1927, Aquest fou el pnmer Torneig de 
NaCions, compeilc ló que, avuI. també se l'anomena Torneig 
OlímpIC. 

Aqu(.sta orientacIÓ que emprenien els escacs, que al ec 
tova a l'altcló mundial. donà més vigor I fou un esperona 
nl€nt perquè totes les competiCions, socials I federallves 
que s'o rganltzav~n a casa nostra, s'lntensl flquesstn, obligués 
o una manera automàtica que tots els escaquistes s'l nteres· 
sesstn a preparar-se mes seriosament I que, cUita -corrents 
es proJectes, a ultlms de maig de 1927, la FederaCió Espa
nyola d'Escacs, que entrà en funCIonament el ¡ullOI del ma
teIx any amb un "Comitè Fundador i Executiu" format per 
Joan Bertran (C . E, Barcelona) President, Victor Monllau 
(Club Golmayo, de Murcla) Secretan , I Ernest Jaumandreu 
(Club lucena, de Calella) Tresorer. la seva primera gestió 
va ésser acordar la participaCIó a l'esmentat Torneig de 
NaCions de londres, deSignant l'equip representatiu , que 
fou Golmayo Marin Soler I Vltardebó, en consideracIó al 
fel que Marin fou campiÓ d'Espanya del 1897 (data del 
Torneig NaCional de Madrtd ) al 1902, GOlmayo campió 
d'Espanya del 1902 (data en què guanyà el Torneig NaCIO
nal de Madrtd) fins aquell moment. Soler per haver estaI 
campió de Catalunya 1924-25, campIÓ del Club d'Escacs 
Barcelona 1921 -23 I de l'Escacs Comlal Club, els anys 1924 
I 1925; I Vtlardebó per ésser aleshores campió de Catalunya 
Ja que havia guanyat el titol a Soler. 

A londres hi acudiren 16 equips. essent la claSSlflcaCIO 
ftnal la seguen! Hongrta 41 punts; Dinamarca 38 I mig; An 
glalerra 36 I mig Holanda 35 Txecoslovàquia 34 I mig: Aus
Ina I Alemanya 34, SUlssa 32 , Iugoslàvia 3D, !talta 28 I mig: 



Suècia 26: Argentina 27: Franca 24 i mig; Finlàndia i Bèlgi· 
ca 21 ¡ mIg, I Espanya 14 i mig . 

Aquest resultat ocasionà una desil-Iusió i sorpreng ué a 
molts aficionats. 

I:s veritat que els quatre que formaren ¡-equip portaven 
titols I tenien mèrits, però tots ells havien estat guanyats a 
casa nostra I, a excepcIó de Golmayo, que tenia un major 
coneixement i experiència dels escacs internacionals, als 
altres els faltava contacte amb Jugadors de més forca que 
els escaquistes catalans. 

Si doneu un cop d'ull a la llista que segueix, on veureu 
els noms dels mestres que formaven els equips de Londres, 
1927, us fareu càrrec (i avui més que aleshores) de les 
possibilitats que podia tenir l'equip nostre en les actuacions 
Internacionals d'aquest tipus i dins d'aqueUa època ( 1927-
1931). Qualsevol equip que s'hagués format hauria tingut 
uns resultats semblants. Calia fer-se càrrec que els nostres 
Jugadors estaven en un començament del contacte interna· 
cional: 

Alemanya: Dr. S. Tarrasch. J . Mieses, H. Caris i E. Wagner. 

Argentina: R. Grau, A. Nogués Acuña , L. Palau i J, Rivarola. 

Austria : E. Grünfeld, J. Kmoch, J . Lockvenc, S. Wolf i Dr. T. 
Gruber. 

Bèlgica: G. Koltanowsky, A. Louvian, I. Censer i M. Censer. 

Dinamarca: E. Anderson, Dr. G. Krause Holger, N. Hypen Hen· 
sen i C. Ruben. 

Espanya: M, GOlmayo, V. Marín , P. Soler i J. Vilardebó. 

Fmlàndia: A, Txerpurnof1, 8 . Rasmusson, J. Terbhoi i E. 
Heilimo. 

França: A. Muffang, J. Renard, L. Betbeder i A. Chéron. 

Holanda: Dr, M. Euwe, J. Te Kostle, G. Kroone, H. Weenink 
i G. Schelfhaut. 

Hongria: G. Maroczy. Dr, G. Nagy, A. Vajda i K. Havasi. 

Anglaterra : H. Atkins. R. O. Mitchelt, Sir George Thomas, F. 
Vates i E. Spencer. 

Itàlia: M. MonticeUi, M. Romi. E. RosseUi i A. Sacconi. 

Iugoslàvia: 8 . Kostich, V. Vukovic , Dr. L. Abtalos i S. Kalabar. 

Suècia: G. Nyholm , E. Jacobson , G. Sloltz ¡ A. Nilson. 

Sui"ssa: J. Johner, O. Zimmermann. H. Grob, O. Naegeli i 
W. MicheL 

Txecoslovàquia: R. Reti , K. Gilg. K. Hromadka. M. A. POkor
ny i L. Prokes. 

Avui. cinquanta anys després, amb l'experiéncia que 
tenim dels escacs internacionals. és quan es pOl valoritzar 
millor l'actuació i les possibilitats d'aquell equip enfront 
d'aquells mestres molt més curtits en aquesta mena de com· 
peticions. Hem de tenir present que en aquell temps la Fe
deració Catalana estava integrada per una vintena de clubs 
LI faltava força I experiència. encara que no estava mancada 
d'esperil const ructiu i d'un gran optimisme .. 

El Torneig de Londres fou un èxit per la F.I.D.E .. malgrat 
que s'observaren alguns defectes, com per exemple, que es 
Juguessin dues rondes en un dia i que solament hi hagués 
un dia de lleure, detall que originà algunes critiques, però 
en general el projecte fou encerlat. Tant és així que se 
n'anuncia un altre per l'any següent. aquesta vegada a La 
Haia, del 23 de Jut iol al 5 d 'agost de 1928. i a la vegada et 
11 Campionat Mundial Amateur. 

Aleshores. que ja funcionava la Federació Espanyola d'Es
cacs. domiciliada a Barcelona. Via Laietana. 15. presidida 
per Joan Bertran , Espanya hi envià un equip format per Agul' 
lera (Campió de Múrc ia). Cortés (Campió de Catalunya 1923) , 
Marin (Ex campió d'Espanya) i Ribera (aleshores campió 
de Catalunya) . Golmayo , com que participava en la compe
Ilció del campionat amateur, no formà part de l'equip. 

AI Torneig de Nacions de La Ha ja. 1928. la classificacIó 
fou: Hongria 44 punts. seguit d'Estats Units 39 i mig, Polònia 
37, Àustria 36 i mig. Txecoslovàquia. Dinamarca i Suïssa 34. 

L'equip de Polònia, vencedor del Torneig de Nacions 
d 'Hamburg, 1930. D'esquerra a dreta, en primer terme 
Tartakover, Rubinstein ; Przepiorka. AI fons, I enmig dels tres : 
Makarczyk I Frydmann. 

L'equip hongarès, que queda en segon lloc. En primer terme. 
d'esquerra a dreta: L. Steiner, Maroczy I Tacaks. 

En segon terme, Vajda I Havasi. 

Argentina 33 i mig, Alemanya i Holanda 31 i mig. Bèlgica 
Franca i Suècia 31. Letònia 30. Itàlia 26 i mig, Romania 25 
I mig . i Espanya 13 i mig. Total 17 nacions. 

Refarent al Campionat del Món , la classificació fou : Euwe 
(Holanda) ~2 punts, campió; Przepiorka (Polònia) 11 ; Ma
tisson (Letònia) 10; Golmayo (Espanya) 9 i mig; Treybal 
(Txecoslovàquia) 9 ¡ mig; Whitaker (Estats Units) 9 i mig; 
Caris (Alemanya) 9; Becker (Austria) 7; Chéron (França) . 
Nilsen (Dinamarca) i Rosselli del Turco (Itàlia) 6; Araiza 
(Mèxic), Steiner (Hongria) , Tschepurnoff (Finlàndia) 5 I 
mig; Tyroler (Roman ia) 5, i Henneberger (Suïssa) 3. Una 
excel·lent actuació de Golmayo. 

En el Torneig de Nacions tornàrem a quedar a la cua 
No cal dir que el resultat va ésser una forta martellada a 
l'afició . Però cal pensar que l'equip enviat no pOdia fer ml 
rac:es. AI lector li estalvio la molèstia d'enterar-se de les 
opinions que despertà el resultat , especialment en veure 
qua Rey Ardid , que havia guanyat un torneig de selecció a 
M::.óid, i que Soler i Vilaroebó es quedaren a casa. Tot això 
des,Jrês de l'esclatant victòria que ets escacs catalans ha
viEn obtingut en les simultànies que donà el campió del món, 
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Alexandre Alekhlnel a rlris Park el 24 de gener d'aquell any . 
TOlhom creia que aquell fel, molt imporlant, era suficienl 
per a valorltzar aquells Jugadors internacionalment. Cert que 
aquelles simultànies, que foren un èxit , deixaren veure algun 
talent , perO això era insuficient per a la lluita internaciona l 

la FederacIó Espanyola d'Escacs, ja en funcionament , 
va dirigi r els seus esforços perquè es pogués celebrar a 
Barcelona un torneig Internacional aprofitant l'avinentesa de 
l'ExposIció InternaCional de Barcelona 1929, ob ten int del Co
mitè Organitzador d'aquest certamen la quanlltat de 30.000 
pessetes. 

Amb aquesta subvenció es pogué organitzar un torneig 
preli minar I de se lecció nacional i un altre d'internacional 

En aquella primera prova hi entraren per designacIó directa 
de la FederaCió Espanyola els Jugadors segúents; llu rs Cor · 
le~, Ange l Ribera I PlàCid Soler, com a Jugadors internacIo 
nals: Agustí Gómez . Gustau Navarro (Madrid ); Carles EspI 
nosa, Carles l. lafora (València) ; Joan de la Matla (Sevi lla) . 
Altres designats, per les seves federaCions o entitats foren ; 
M. Pérez de lema (Múrc ia ), M. PIC azo (Albacete), J. Torres 
Caravaca (Sevilla). Miguel Pérez de Miguel (león), G. EI 
bina (Vitòria ) I A. de la Fuente (Corunya) . Altres que ana 
ren al torneig de seleCCIÓ loren: Josep M.·' Espinosa (Valèn
cia) , Vlcenc AlmHall (Madrid) , M. de Ortueta (Mad rid) , An
toni G. Castellà. Josep M." Font I HoracI López d'Aubarede 
(Barcelona) . 

Aquest conjunt de Vint Jugadors disputaren un torneig I 
els quatre primers classificats quedaren designats per a 
passar a la prova internaCional. que foren Ribera , Soler, Al 
mirall I J. M " Font. Almirall no pogué participar al torneig 
in ternacional degut a les seves ocupacIOns professiona ls 
essent subStltU lt per Torres Caravaca. 

AI magnífic Torneig Internacional de Barcelona 1929. hi 
partici paren , per ordre de classificació, els següents mestres 
Capablanca (Cuba) 13 i mig. sobre 14 possibles; Tartakowel 
¡Polònia) 11 i mig; COlle (Bèlgica) 11 ; Monticelll ( Itàlia) • 
Rey (Espanya) 8 I mig; Golmayo (Espanya) 8: Yates (An -
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glaterra ) 7 I mig: Vtlardebó (Espanya) , Vera Menchik (Txe 
cos lovàqula ) 7 Soler. Mann 5: Ribera 4 I mig; Aguilera I 
Font 3 I Torres 2. 

I:s interessant I CUriÓS enterar-se de la pun tuació acon
seguida pels espanyols contra els mestres estrangers, amb 
la intencIó de valontzar la seva actuació. 

Rey Ardld - venc a Yates Taules amb Mcnllcelh. 
Golmayo - venç a Menchlk. Taules amb Monllcel" . 
Vdardebo - venc a Montlcelll . Taules amb Yates. 
Soler - taules amb Monllcelll I Menchlk 
Marin - taules amb Tartakower, Yates I Menchlk . 
Ribera - venc a Monticelh. 
Aguilera - no puntua amb els estrangers. 
Font - tau les amb Menchlk. 
Torres - venç a Menchlk I fa laules amb Vates. 

Tolal doncs; Rey Ardld , Golmayo, V, lardebó, Marin i Tor
res 1 punt i mig : Soler I RIbera 1; Foni mig; i Agui lera O. 

De la puntuació obtinguda se'n dedueiX una s~mblant 

força de tots ells. Malgrat aques t detall, la diferència es pot 
estç,blir per la que aconsegUiren entre ells . 

Com a fet d'lmportancla derivada d'aquesta competició . 
és la millor classificaCIó obtinguda per Rey Ardld que, d'a
cord amb el que s'haVia convingut , guanya el dret de Jugar 
el titol cont ra Golmayo. 

Posteriorment, del 4 al 12 de desembre de 1930 i al local 
del Club d'Escacs Barcelona, es Jugà el matx amb les con
dicions que, en cas d'empal , el campió continuaria amb el 
titol i se l'adjudicaria el que primer aconseguis cinc ViCtò
ries. Es jugaren set partides. Rey Ardid guanyà les dues 
primeres, la sisena I la setena: perdé la quarta I entau là la 
tercera i la cinquena. GOlmayo abandonà la lluita després de 
la setena. 

Altre fet , aquest de trascendència internacional, fou rapa 
rlci ó de l'obertura catalana, obra del prestigLós GMI teònc
filòso f Savielly Tartakower. indui't per un premi de 150 ptes. 



que figurava entre els de la llista del torneig, ofert per un 
" idealista" (Francesc Armengol i Burgués). Un fet que ales
hores semblava minso, sense importància i pretensiós, l'o
bertura catalana es practica avui molt sovint en les competi
cions internacionals de tot el món! 

Ara estimem que és un fet transcendental per als Escacs 
Catalans! 

L'any 1930, la F.I.D.E. tornà a organitzar un Torneig de 
Nacions. Aquesta vegada a Hamburg del 12 al 27 de juliol. 
Espanya hi va acudir amb un equip compost per Golmayo, 
Soler, Ribera, Marln i Lafora. 

La Federació Espanyola dubtava d'enviar l'equip a Ham
burg, però molta part de l'opinió va creure que s'hi havia 
d 'anar. Això contrarià la directiva de la Federació Espanyola 
I dimitl. nomenant·se seguidament la que ocupà el seu lloc. 
Aquesta fou : Valentl Marin, president; Josep Andreu , vice
president; Josep Cabestany, secretan; i Antoni Garrigosa. 
tresorer. L'equip. doncs, anà a Hambu rg. 

El resultat final de la competició va ser: Polónia (Rubins· 
tein, Tartakower, Przepiorka, Makarzyk ¡ Freydmann ) 48 punts 
i mig; Hongria (Maroczy. Takacs. Va/da, Havasi i E. SlelOer) 
47; Alemanya (Ahües, Samisch , Wagner, Richter ¡ Caris) 44 
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i mig; Àustria (Kmoch, Wolf, Müller, Eliskases i Locvenc) 43 i 
mig; Txecoslovàquia (Flohr, Pokorny, Treybal, Rejfir i Prokes) 
42 i mig; Estats Units (Marshall , Kashdan, Phillips i Ander
son) 41 i mig; Holanda (Weenink, Landau, Van den Bosch, 
Noteboom i Schelfout) 41 ; Anglaterra (Sir Thomas, Vates, 
Sultan Khan , Winter i Tylor) 40 i mig; Suècia (Slahlberg, 
Berndtsson, SloHz i Lundin) 40; Letònia (Apscheneek, Pe· 
trow, Feigin i Taube) 35; Dinamarca (Olsen, Ruben , Ander
sen i Gemzoe) 31 ; França (Alekhine, Gromer, Duchamp, Bet
beder i Voisin) 28 i mig; Romania (Erdely, Taubmann , Ba· 
logh, Baratz i Gutju) 28 i mig; Lituània (Scheinberg, Macht, 
Abramavicius, Vistanetzki i Lutckis) 22 i mig; Islàndia (Gilfer, 
Asgeirsson, Thirvaldsson i Gudmunsson) 22; Espanya (Gol· 
mayo, Soler, Marln, Ribera i Lafo ra) 21 i mig; Finlàndia (Ras· 
musson, Larsen, Gauffin , Raham i Krogius) 18, i Noruega 
(Jorgenssen, Hovind, Helversen, Krogdahl i Olsen) 16, En 
lotal 18 nacions. 

L'actuació de l'equip fou una mica millor, o almenys 
aquesta vegada no quedà a la cua. Així ho acceptà l'afiCIó 
quan obsequià amb un petit lunch els components de l'equip, 
acte que tingué lloc a la Granja Royal de l'Hotel Onent. 

L'èxi t del Torneig de Nacions, internacionalment, s'entén, 
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TORNEIG DE LES NACIONS (3" OLlMPIADA) 
CLASSIFICACIÓ FINAL 

CI ... Nacions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 PolOni. ~ 3 '11 2 2 1 1/ , 2 1'/ . 3 4 2 111 2 % 

2 Hongria 'I. ~ 2 2 1 V, 3 1 V. 2 2 3 3 '/. 

3 Alemanya 2 2 ~ 3 2 V. 1 '/. 3 3 3V. 3V. 

4 Aus'rla 2 2 1 ~ 2 4 2 1 V. 2 3V. 3 

5 Txecollovèqula 2'/ . 2'/ . 2 2 ~ 2 V. 2'/ . 3 1/ , 1 2 

6 Estats Units 2 1 3 '1. O 2 ~ 2'/. 2 2 2'/' 2'/' 

7 Holanda 2Y. 2'/ . 2 1/ , 2 3 1/ , 1 1/ , ~ 1 V. 1 V. 1'/. 3 

8 Anglaterr. 1 2 1 2 '1. 1 VI 2 2'/ . ~ 2 3 2 '12 

9 Sutela O 2 1 2 ';' 2 2 1/ , 2 ~ 2 2V. 

10 Letònia 1 '12 1 V. V. 3 1 '1, 2'1, 1 2 ~ 1 

11 Dinamarca 1'/ . 'I. V. 1 2 1'/. 1 1'/ . 1 V. 3 ~ 
12 França V. V. 1 1 'I. 2V. 1 'I. 1 2 2 

13 Romania 1 V. '1/2 2 1 V. 1 V, V. 1'/. 1 1 2 

14 Lltl1ilnla 1 V. O V. 1 2 ';, 3 2 V. 1 3 

15 '.'indla O O 2 'I. O 1 1 '1. 1'/. V, O 1 

18 Espanya O O 1 V, 2 1 1 1 'I. 1 1 1 V, 

17 Flnlèndf. 'I. O 1 1 'I. O O 1 'I. 2 1 V. 

18 Noruega V, 1 O O V, O 2 - V, O V. O 

HAMBURG, 1930 

12 13 14 15 16 17 18 Tolil 

3 '/. 3 2 '1. 4 4 3 1
/ , 3 1A 48 Y, 

3 V. 3V. 4 4 4 4 3 47 

3 2 V. 3 '/. 2 2'/ . 3 4 44 V. 

3 2 3 3'/ . 2 3 4 43 V. 

3V. 2 111 2 4 3 3'/. 3V. 42'/. 

1 V. 2V. 3 V. 3 3 4 4 41 'I. 

3 3 V. 1 2 V.3 4 2 41 

3 '/ . 2 1/ , 2 2'/' 3'/. 3 3 V. 40 '/. 

3 3 3V. 3 V. 3 3'/. 4 40 

2 3 3 4 3 2 3 '/. 35 

2 2 1 3 2 '1 1 2 '1. 4 31 

~ 2V. 3 '1. 1 V, 3 3 2 1/ , 28 '1, 

1'/. ~ 1 3 V, 3'/. 2'/. 2 V, 28 V, 

'I. 3 ~ O 1 1 2 22 V. 

2V. 'I. 4 ~ 1 3 1/, 2'/. 22 

1 'I. 3 3 ~ 2 1'/. 21'/. 

1 1 V. 3 V. 2 ~ 2 18 

1 '1. 1 V, 2 1 Y, 2'/ . 2 ~ 16 

Tots els participants a bord del vaixell de l'''Hamburger Llne". 
Situació de l'equip espanyol : A l'últim rengle, dret I situat cap al cenlre, Lafora (amb americana negra) ; sol. d 'ell. 
Soler (només se 11 veu el cap) I a l'esquerra d'aquest, Golmayo i Ribera (amb capell). O'enlre els asseguts, el primer 
de la dreta és Marln. D'entre els altres, Vera Menchik al centre asseguda (amb capell) enmig de dues sen)'ores. 



Vera Menchlk, primera campiona 
del món, que partJclpà en el 
Torne4g Internacional de Barcelona, 
l'any 1929. 

Matx Golmayo-Rey, per al campionat d'Espanya, jugat al Club d'Escacs Barcelona, 
del 4 al 12 de desembre de 1930, del que resultà vencedor el segon, 

D'esquerra a dreta: Golmayo, Marin, Puig i Puig I Rey, 

anava creixent. En finalitzar el d'Hamburg, ja es va anunciar 
que l'any següent es jugaria a Praga, que pel 1932 s'organ it· 
zaria a Los Angeles i pel 1933 s'anomenà Barcelona . . . (!?) 

Efectivament, el IV Torneig de Nacions es jugà a Praga , 
del 12 al 26 de juliol , amb la participació de 19 nacions. 

La classificació 'inal fou : Estats Unils (Kashdan, Mars· 
hali , Oake, Horowitz i H. Sleiner) 48 punts: Polònia 47; Txe· 
coslovàquia 46 i mig; Iugoslàvia (Vidmar, Pirc, Azlalos, Vi· 
kovic i Singer) 46: Alemanya 45 i mig; Letònia (Malisson. 
Apscheneek, Petrov, Feig in i Hasenfuss) 45 i mig ; Suècia 
45 i mig; Auslria 45; Anglaterra 44; Hongria (L. Steiner, A. 
Steiner, Vajda, Havasi i Sterk) 39 i l'11ig; Holanda 35: Suïssa 
(Johner, Naegeli , Zimmermann , Rivier i Michel) 34 : Lituània 
(Mikenas, Seinbergas, Vistaneckis i Lutckis) 30 i mig; Fran· 
ça 29 i mig; Romania 28; Itàlia (Rosselli. Monticelli , Romi , 
Hellermann i Fidi) 24; Dinamarca 19 i mig; Espanya (Golma· 
yo, Vilardeb6, Soler, Marín i Sanz) i Noruega 15 i mig. 

L'actuaci6 de l'equip a Praga va ésser la més magra de 
totes les participacions en aquesl torneig, malgrat que el 

formaren els millors jugadors disponibles, considerant que 
el Or. Rey Ardid no pogué anar·hi degut a les seves ocupa· 
cions professionals. 

El rendiment a Praga fou: Golrnayo + 3, = 7, -5, tota l 
6 punls I mig ; Vllardebó + 1. = 3, -12, lotal 2 i mig; Soler 
+ 1, = 4, -11 , lolal 3; Marin -lO, lolal O punts; Sanz +3 
= 1; -11 , tolal 3 i mig. Aquesls resullats comparats amb els 
d'Hamburg encara resultaven més desorientadors i estranys 
Golmayo a Hamburg feu 4 i mig ( + 3, = 3, --4) ; Marín 2 
punts ( + 0, = 4, -lO) ; Soler 8 punts (+ 5, = 6, -5) ; Ribe· 
ra 4 i mig ( + 1, = 5 -8) , Lafora 2 i mig ( + 1, = 3, -7) . 

Tot això, els resultats especialment, el condicionament a 
la participació d'algun jugador, molivaren molt d'enrenou i 
aixecaren molla pols . La premsa d'aquell lern.ps, tant de Ma· 
drid com de Barcelona, pot informar al leclor més àmpliament 
de la pOlèmica que s'armà. 

. .. 1 l'equip espanyol va estar 27 anys absent del Torneig 
de Nacions, fins que lornà a participar·hi al de Munich. 1958. 

R. G. 

ESCAQUISTA 

Recorda que a la Biblioteca de Catalunya. al carrer del Carme. 47. 
de Barcelona. hi ha a la teva disposició una important col.lecció de llibres 

i revistes d'escacs que pots consultar gratuïtament. 

Aquesta col.lecció eS1à composta pel llegat de 476 obres que l'any 1940 
van donar a la Biblioteca Na Mercè Borrell. vídua de Josep Paluzíe i Lucena 

-patriarca dels nostres escacs- i els seus fills , augmentada 
posteriorment pels fons editorials i altres deixes particulars . 

Per la teva cultura escaquista: NO DEIXIS O'UTllITZAR-LA! 
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11 TORNEIG SEMIOBERT 
DEL CLUB 
LLEIOATÀ-RUY LOPEZ 

4 de lebrer a 1 d'abril 

ANTONI HERNÀNDEZ, DEL BARCINONA, GUANYADOR 
Bielsa i Salvany empaten el segon "oc 

La Secció d'Escacs Ruy López in
corporada al Centre Comarcal Lleidatà, 
de Barcelona, fa dos anys ja ens havia 
donat mostres de bona organització 
convocant un doble torneig obert per 
donar satisfacció a totes les categories 
dE" jugadors. 

Amb motiu del 50è. aniversari de ta 
fundació de l'entitat, la seva Secelo 
d 'Escacs ha posat dempeus una com
petició semblant, SI bé aquesta vegada 
donant preferència als seus jugadors 

S 'ha desenvolupat per sistema suís 
a 9 rondes. Jugant-se els divendres al 
vespre. 

Fins a la 6 . ~ ronda la competicIó 
era comanada per Robert Ferran. des
prés d'haver salvat amb taules la seva 
partida amb Hernàndez, Que seria el 
futur guanyador. 

A la 6.' Ferran perdé amb Ponce, 
I aquest Juntament amb Hernàndez I 
Bravo es feren amb el cap de la claSSI
ficació . ja que fou en aquesta ronda 
on es donaren les confrontacions més 
decisives de cara al final. 

Hern àndez guanya a Ponce a la 7. ' 
ronda i el desplaçà. Aleshores el se· 
gUien Ferran i Bielsa a mig punt. I un 
grup format per Ponc e, Salvany, Ca
rrea. Serra i Bravo n'estaven a l'aguai t, 
a mig punt més. 

A la 8." seguia la marxa triomfal 
d·Hernàndez. que ara guanya a Correa. 
I la només era seguit per Bielsa a mig 
punt. i per Bravo ¡ Salvany a un punt. 

A la darrera ronda Hernàndez s'im
posà, amb negres, a Bravo, i es pro· 
clamà vencedor absolut , havent fet 
e'ecte les quatre victòries consecuti· 
ves que havia obtingut. 

Per la seva part Ferran i Ponce ha-

vien sofert derrotes en les últimes pal 
Ildes -el badaloní amb dificultats pel 
donant preferència als seus jugaodrs 
sonals que no el deixaren presentar-se 
a la darrera ronda- i foren esbandits 
dels llocs d'honor malgrat haver en· 
degat mitja competició en bones con· 
dicions. 

AI seu lloc es situaren Bielsa j Sal· 
vany, el primer no havent pogul fer 
més que taules amb Vidal a la darrera 
ronda, i per això fou atrapat per Sal
vany, que aconseguí de guanyar a 
Ferran. 

El primer Jugador classificat del club 
organitzador fou el velerà Ramon Trias 
que encara fa valer la seva qua lila! 
de JOc. que va aliada a una gran le
nacitat. 

10 (66) BUTLLETI D'ESCACS/ ABRIL 1977 

N.O 113 E 60 / b 

J . PONCE (Sani Josep) 
A. HERNANOEZ (Barcinona) 

Oefensa siciliana 

1 e4 e5, 2 Ct3 Ce6, 3 Ab5 g6 , 4 0·0 
Ag7. 5 e3 Ct6. 6 Te1 0·0. 7 e5 ... 

Si 7 d4 e X d4 . 8 e x d4 dS. 9 eS Ce4 . 
10 Cc3 C x c3. 11 b x c3 CaS! 

7 ... Cd5. 8 d4 e x d4. 9 e X d4 Ce71 10 
At1 d6, 11 Cbd2 ... 

Neutralitza les amenaces del negre 
11 d X eS i eventualment Ag4 . El 
blanc no vol Jugar amb un peó isolal 
després de 11 d x eS. 

11 ... d x e5. 12 d x e5 bG. 13 Oa4 Ab7. 
14 b3 CeGo 15 Aa3 Dd71 

A canvI de l'avantatge d'espai del 
blanc, les negres volen el domini de 
la columna dama i la casella d4 . 

16 Tad1 .. . 

El blanc ho vol lot. però això no és 
possible, Ja que el negre no ofereix 
febleses. 

16 .. , Ttd8! 17 Oh4 h6. 

El negre no vol sorpreses (Ac4 I 

Cg5). però Iai volta no fos encara ne-
cEssari. 17 TacS seria el corrent . 

18 Ce4? O X dl ! 19 T x dl T X dl . 



20 Ce3 ... 

Evita les amenaces a base de la 
clavada. però el cavall no està ben 
col-Iocat malgrat sigui la seva millor 
casella habitualment. No val 20 A x e7 
ex e7 i el cavatl de e4 estaria atacat. 

20... Td7. 21 Og3 Tad8. 22 h4 Ced4! 
23 C x d4 C x d4. 24 06 .. . 

Una idea una mica desesperada 
amb l'afany de crear febleses a la 
posició negra, única possibilitat de que 
la dama i alfils blancs puguin ésser 
amenaçadors. 

24. .. C X 06. 2S Ae4 Cd41 26 O x g6 
e6. 27 Og4 Rh81 28 Ab2 CISI 

Ara totes les peces negres estan en 
plena activitat. 

29 All... 

No hi ha res millor, Però tampoc hi 
ha pla ni manera de parar l'irrupció 
negra. 

29 ... Td2. 30 Aal T8d4. 31 OhS Rg8. 
32 g4 ... 

!::s millor g3, però després de do
blar torres a la setena, el blanc hau
na d 'abandonar igualment. 

32 ... AI31 

El blanc ja podria abandonar. però 
jo anava molt cuitat de temps. 

33 Ah3 Tdl+ . 34 C X dl T x dl+. 3S 
All A x al. 36 a3 AeS. 

L'atzucac ("zugzwang") és molt cu 
ri ós. El blanc abandona. 

0 - 1 
ANTONI HERNANOEZ 

N." 114 E 53/ b 
J. PONCE (Sant Josep) 

R. FERRAN (Olot) 

Defensa sici liana 

e4 eS. 2 ef3 06. 3 e3 Ag7. 4 Ac4!1 ... 

També he jugal 4 AbS!? i amb bon 
lesullat. 

4 ... d6. S o-o C16? 

Es podria pensar que aquesta JU 
gada és la causa de la derrota del 
negre. Segurament és millor 5. Cc,) 
o bé 5 .. e6. 

6 eS d x e5. 7 Oa4 +1 Cfd7. 8 A X f7 +!! 
R X 17. 9 CgS+ Rffi . 10 Ce4 + ... 

Jo eslava disposat a demostrar l'axio· 
ma " llOC taules però n'hi ha més" si 

Ci .... 'OM ionI. CLUB 
" " " ., ., ., 

" 
., ., Tol., 

, li.. HERHANOEZ 1880 B.rclnon. " '. l " " 1 
1 • 

11 ,;, , 1 1" '. 1 
1 • 8 

, 8IElS" 1895 Congre. 1" 1 '11 ' 1 O " 1 ' 1 l ' " 1 'I, t 7 

, SALVAHY " .. U.G.A. 1 1 
, 

l lit 'l,I' " 1 O 1 " 1 1 6 11 1 7 

• TRIAS 1945 
lIl'Id.U, • 

l " ". ".20 • 'I. '/, et " 1 'l ,lS " 1 1" 6 '/, Rur lópto, 

• A. SERRA 1800 Coml.1 1 1 7 ' ~1 'I, 4 " 1 O 
, 1 • ' O 20 , 6 

• BRAVO "" R~~~' 1 ' O 1" " 1 , 20 " 1 O" " 1 ' 0 6 

, GRAU " .. IR~I~~~J 1 ., " 1 'h S " 1 O" " 1 ' O , M 10 'n 6 

• GRACIA 1120 Espanyol 13 '1. '1. 21 1 'l,U " 1 'n 11 ' O , 21 " 1 6 

• E. VICAL - L. lIr. l'' 1 'ft " " O '1, 2t ", '1, 10 " 1 ," " , 6 

" BOADA "" Conill" " 1 O" " 1 'I. 'Il " 0 " 1 1" " 1 'I, J 6 

" T. FEANANOEZ "lO COnllf" 1" H , • 'II I' :M 'I. 1 .. I". l/ I " " , . 1 " 6 

12e. a 17e. FERRAN (2030) (Olot) (48), LLORENS (1800) (LI.-RL.) 
(43). FERNANDEZ (1820) (Espanyol) (40.5) . MASIP (1840) 
(U.G.A. ) (40), VALL (1850) (Or Negre) (38.5) i GARCIA 
(L' ) (La Lira) (38). S punls I mig. 

18e. a 27e. PONCE (1970) (Sant Josep) (48). CORR EA (1910) (SEAT) 
(47). aUESADA (1805) (SEAT) ( 45.5). CARCELES (2.") 
(LI .-RL.) (43) . V. ALVAREZ (1845) (Comtal) (4 1.5). J. PE
REZ (1 .") (LI.-R L. ) (41 .5) . PEDRENY (L' ) (La Lira) (41) . 
ROMEO (2.') (LI.-RL.) (39.5). J. MARTlN (1855) (Tres 
Peons) (35.5) i CORTINA ( 1820) (Espanyol) (34.5), S punls. 

38e. a 43e. BACHS (1800) (LI .-R.L.) (41). C. GIL (1850) (Barcinona) 
(40 ), BAS (1820) (Barcelona) (39) . CATALAN-E (t800) 
(Barcelona) (35), VALLS (1 815 ) (Rubi nenc) (33.5). GUI· 
MERA (1 ." ) (LI.-R.L.) (31 ,S ) i MARTINELL (2.' ) (LI.-RL.) 
(30) . 4 punls I mig. 

Fms a 53 classificats de 65 inscri ts. 

continuava amb 10.. R17. 11 Cg5 + 
R'6 i ara 12 f4 , i si el negre tracta 
d'evitar t'obertura de ta columna 'T 
amb 12.. e4 ve la mortal 13 Oc4 . 

Contra 12 ... Cb6 pensava seguir amb 
13 I xe5+ R x g5 (13.. RXe5. 14 
Oe4 + Rd6. 15 CI7 + guanyant la da
ma. Una attra Hnia més: 12 t4 TfS. 13 
I x e5+ RXg5. t4 d3 + Rh5. t5 Ddl + 
Rh4. 16 Del + Rh5. 17 g4 + R x g4 . 
18 Dg3+ Rh5. 19 DgS mat o 19 oh3 
mal. O bé: 13 ... R x e5. 14 d4 +: 13 
oc4 ob6. 14 CXh7+ RIS. 15 I xe5 + 
R x eS. 16 Tel + r - ; 13 ... Cb6. 14 
CX h7 + RIS. 15 g4 + R x g4. 16 oe2 + 
RIS. 17 Cxl8 + -) 14 d3 + Rh5. 15 
Ddt + Ag4. 16 TI31 g5 (si 16.. Rh4 . 
17 Th3 + !! A x h3. 18 g3 mat) . 17 Th3 + 
Rg6. 18 O X g4 amb fort atac. 

Però segons es va veure després hi 
haVIa la continuació 14 0 '4 + Rh5. 15 
d4 h6 (uniea). 16 g3 g5. 17 017 + 
Rg4. 18 013 + Rh6. 19 oh5 mat. 

Encara una altra li nia : 12.. e6. 
I Xt5+ Re7. 14 Tf7 + Re8. t5 d3 

13 
h6 

10 T X g7 h X g5. 17 Oe4! CfS. lS 
o r3! +-. 

10 .. _ RIS_ 

Segons Ind icà Ferran, no va veure 
que després de 10.. Rf7 seguia 11 
Oc4 + e6. 12 Cg5 +!? i el cavall que· 
da ria " en prise". 

11 94 + R x g4. 12 Odl + RIS. 

SI t 2 .. Rh4. t3 013 A16. 14 o g3 + 
Ah5. 15 Oh3 + Ah4. 16 d3! (amenaçant 
mat amb Cg3) g5. 17 A x g5 amb atac 
guanyador. 

13013 + Ro6. 14 CgS + Rd6. lS C17 + 
Re7. 16 C x d8 R X d8. 17 d3 C16. 18 
Ca3 Cc6. 19 Ae3 Ag4. 20 Og2 a6. 21 
A x eS Re7. 22 Ce4 bS. 23 Ab6 + Rd7. 
24 Ce3 Ae6. 25 d4 e4. 26 dS. 

1· O JOSEP PONCE 

Buchol, 

-
47 

47 

-
45,5 

43 

41 ,5 

41 .5 

39.5 

3' 

38.5 
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XXXIV CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS 
TEMPORADA 1976/ 77 

SELECCiÓ DE PARTIDES 

PRIMERA DIVISIÓ 

C.E. OLOT 
OLOT [Girona) 

N. ' liS E OD i a 

MEDINA (Oloti 
GARCIA CONESA (Ba reinon'l 

Defensa francesa 

I e4 e6. 2 d3 dS. 3 Cd2 Ce6. 4 Cgf3 
Cf6. 5 Ae2 Ae7. 6 0·0 0·0. 7 e3 eS. 8 
Tel Te8. 9 Oe2 A18. 10 b4 a6 . 11 Ab2 
g6. 12 All Ag7. 13 a4 Cb8. 14 g3 aS. 
15 bS Cbd7. 16 e x dS C x dS. 17 Ag2 
h6 . 18 Ce4 CS·b6. 19 C x b6 e X b6. 20 
d4 Dc7. 21 c4 e4. 22 T x e4 T x e4. 23 
O X e4 O x e4. 24 Oe8+ C18. 25 CeS 
Oe6. 26 Od8 A16. 27 Oe7 A x eS. 28 
d x eS Ob3. 29 eS O X b2. 30 O x 17 + 
Rh8. 31 O x 18 + Rh7. 32 Tdl Og7. 
33 e7. 

1 • O 

N." 116 

P. GARCIA (Comlall 
MEDINA (Oloti 

Obertura P.D. amb Ag5 

R 58/ b 

1 d4 C16. 2 CI3 e6. 3 AgS dS . 4 e3 Ae7. 

5 Cbd2 b6. 6 Ad3 Ab7. 7 A X f6 A x f6 . 
8 e4 Cd7. 9 eS Ae7. 10 De2 OcS. 11 
0·0 cS. 12 c3 a6. 13 Tfel Dc7. 14 Ctl 
bS. 15 C13·d2 Ob6. 16 Og4 g6 . 17 CI3 
Te8. 18 h4 h6 . 19 Cg3 hS. 20 014 Cb8. 21 
d x eS O x eS. 22 CgS A X gS. 23 O x gS 
Cd7. 24 Ce2 Oe7. 25 014 CeS. 26 Ae2 
0·0. 27 Cd4 Rg7. 28 Te3 Ce4. 29 A x e4 
d X e4. 30 Tg3 Rh7. 31 a3 Tce8. 32 Tel 
15. 33 e x I a.p. T X 16. 34 DgS Te18. 35 
13 e X 13. 36 9 x 13 Og7. 37 TeS aS. 38 
Oe3 A XI3. 39 C X I3 T x 13. 40 T x l3 
T X 13. 41 T x hS + g x hS. 42 O x l3 
DeS. 43 017 + Rh6. 44 018 + Rh7. 45 
017 + Rh8. 46 018 + Rh7. 47 017+ 
Rh8. 

N." 117 E 56 / 0 

CASTRO (Oloti 
PALAU ( Foment Martinenc) 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 Cf3 a6. 3 c4 e6. 4 Cc3 Cc6. 
5 d4 e x d4 . 6 C x d4 Oe7. 7 Ae2 Ab4. 
8 Ce2 Ae7. 9 0·0 C16. 10 Ae3 d6 . 11 13 
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Aquesta selecció de partfdes ha estai 
teta per Màxim Borrell, Jaume Palau, 
Josep Panee, Jordi Puig I Víclor Vehi 
partint de les que foren lliurades a la 
Federació junt amb les actes i que 
han estat incorporades al FiI.er de 
Partides de Preferent de l'Institut 
d'Escacs de Catalunya. 
D'antuvi no es pretén que hagin estai 
les úniques partides ben jugades per 
merèixer haver estat seleccionades. i 
rins aquest criteri és ben subjec tiu 
perquè sigui encertat. 
O'allra banda és probable que no es 
disposi de totes les partides jugades. 
ni que Ioles les que es tenen siguin 
entenedores - és a dir, ben anoia des
perquè hagin pogut ésser escollides. 
També cal dir que hi ha hagut algunes 
partides que, per motius alealoris, 
s'han quedat a fora d'aquesta primera 
publicació I probablement seran 
reproduïdes en el proper numero 
com a ullima recopilació . 
Per la seva presentacl6 aci s'ha seguit 
el criteri d'adjudicar les victòries al 
club a què pertany el jugador 
guanyador, mentre que les taules s'han 
Inscrit en el jugador que dula les 
negres, criteri que ja havlem aplicat en 
situacions anteriors semblants. l 'ordre 
en què s6n presentats els clubs és el 
de la seva classificació final. Dintre 
de cada club s'ha procurat posar les 
partides per ordre de taulers , sempre 
que la compaginació hagi permès 
respectar aquest criteri. 

0·0. 12 Tel b6. 13 Cd4 C x d4 . 14 
O X d4 Cd7. 15 Tfdl Td8. 16 b4 Tb8. 
17 a3 Oa7. 18 Ca4 h6 . 19 Rhl Oe7. 20 
Ce3 0_7. 21 g4 Ab7. 22 Tgl 16. 23 Od2 
R17. 24 Del gS. 25 012 A_8. 26 Rg2 
Tbe8. 27 h4 Rg7. 28 Thl Th8. 29 14 
9 x 14. 30 A x 14 CeS. 31 Og3 Teg8. 32 
Rh3 R17. 33 Thll Re8 . 34 eS b x eS. 35 
b x eS O X eS. 36 CbS Ob6. 37 Ce7+ 
R17. 38 A x eS d x eS. 39 Ae4 AdS. 40 
A X dS e x dS. 41 C X dS ObS. 42 O X eS 
Od3 + . 43 Rh2 Oe2 + . 44 Rhl Ad8. 4S 
T x f6 +. 

1 • O 

N." 118 

GARRIGA (Barcinona) 
CASTRO (Olot I 

Obertura anglesa 

R 21 /b 

1 e4 C16. 2 Ce3 dS. 3 e X dS C x dS. 
4 CI3 g6. 5 Ob3 Cb6. 6 CgS e6. 7 h4 
Ce6. 8 14 Ad6. 9 e3 h6. 10 CI3 eS. 11 
Ce4 Ae6. 12 C x d6 + e X d6. 13 Odi 
e x f4. 14 e x f4 CdS. 15 d4 DaS +. 16 



RI2 C16. 17 Ad3 0·0. 18 hS 9 x hS. 19 
b3 AlS. 20 Ab2 A x d3. 21 O x d3 Cb4. 
22 Obl Tae8. 23 Cel Ce2. 24 Odl DIS. 
25 TelO XI4 +. 26 013 Od2 +. 27 Oe2 
Cg4+ . 28 RI3 O x el. 

o • 1 

N.O 119 o 18/ a 

POYATO (Olot) 
R. PLANAS (Vilanova) 

G. D. Defensa ortodoxa 

1 d4 dS . 2 e4 06. 3 CI3 C16. 4 AgS Ae7. 
5 e3 Cbd7. 6 Ad3 0·0. 7 O.() eS. 8 Ce3 
e x d4. 9 e x d4 d x c4. 10 A x d4 Cb6. 
11 Ab3 CbdS. 12 CeS C X e3. 13 b x e3 

e.E. ESPANYOL 
aarcelona 

N. ' 120 O 4l/a 

SORREll (Ja ke ) 
BORDEll (Espanyol) 

Defensa Ntmzoindia 

1 d4 C16. 2 e4 e6. 3 Ce3 Ab4. 4 AgS 
eS. 5 dS h6. 6 Ah4 DaS. 7 A X 16 9 x 16. 
S Dd2 eS. 9 a3 A Xel. 10 b x el d6. 11 
e3 Cd7. 12 Ad3 Oa4. 13 CI3 Cb6. 14 
Oa2 Tg8. 15 g3 Ah3. 16 Cd2 0·0·0. 17 
Ae2 DaS. 18 Ob3 15. 19 Rdl Cd7. 20 
Tbl Oc7. 21 Oa4 a6. 22 Ad3 e4. 23 
Ae2 CeS. 24 Cb3 Od7. 25 O x d7 T x d7. 
26 CaS Te7. 27 Tb6 Tg6. 28 Rd2 Cd7. 
29 Tb2 b6. 30 Ce6 TgS. 31 a4 Ag4. 32 
Thbl Tb7. 33 aS Re7. 34 All Tg8. 35 
h3 AhS. 36 Ce7 Tgb8. 37 C x 15 Ag6. 
38 C X h6 CeS. 39 T x b6 T x b6. 40 
a x b6 T x b6. 41 T x b6 R x b6. 42 g4 
RaS. 43 CIS A X IS. 44 9 X 15 C13. 45 
Rel Ch4. 46 16 Rb6 . 47 Ae2 Cg6. 48 
h4 C x h4 . 49 AhS Re7 . 50 A x 17 Rd8. 
51 Re2 C13. 52 Ag6 CeS. 53 A x e4 
Cg4. 54 17 Re7. 55 AlS C X 12. 56 Ae6 
Ce4. 57 Rd3 CI2 +. 58 Rd2 Ce4 +. 59 
Re2 R18. 60 Rd3 . 

N.' 121 

GAlOBART (Congrés) 
BORDELL (Espanyol) 

Obertura Ires cavalls 

E 15/ a 

1 P4R P4A. 2 C3AR C3AO. 3 C3A 
P3CR. 4 P40 P x P. 5 C50 A2C . 6 ASCR 
C02R. 7 020 P3AA. 8 MAR C x C. 9 
P x C P4AO. 10 P x P a.p. PO x P. 11 
00·0 P4AO. 12 ASC + RIA. 13 C x P! 
O x C. 14 A60 + R2A. 15 A8A + A x A. 
16 02A + 04A. 17 A x O P x A. 18 
OSC+ A2A. 19 03C + PSA. 20 O x P + 
A3A. 21 T70 + C2A. 22 T x C + AX T. 
23 07A + A3A. 24 P4AA PSR. 25 OSA + 
A2A. 26 07 A + R3A. 27 OSR + A2A. 
2807A+. 

Romà Bordell 

N." 122 E 55/c 

SEGUAA (Espanyol) 
A. RIBERA (Foment Martmen c) 

Defensa siciliana 

1 P4R P4AO. 2 C3AA P3A. 3 P40 P x P. 
4 C x P P3TO. 5 P4AR P40. 6 C3AO 
P X P. 7 C X P C3AR. 8 C X C+ O x C. 
9 A2R A4A. 10 P3A 0·0. 11 A3R C3A. 
12020 T10. 13 0.0·0 A x C. 14 P x A 
A20. 15 R1C C2A. 16 P4CR A3A. 17 
PSC 04A+ . 18 A30 ASR. 19 A x A 
O x A+. 20 030 O x O. 21 TXO C4A. 
22 A2A T40. 23 T1AO T1.10. 24 T7A 
T4·20. 25 T3·3AO P3A. 26 P4TA R2A. 
27 PST C2A. 28 T x T T X T. 29 P3T 
C4A. 30 T8A R2A. 31 T8TR P3T. 32 
P x P C x P. 33 A2A C4A. 34 R3A R30. 
35 R30 R40. 36 T8AO R30 . 37 AlA 
T2A. 38 T80 + R2R. 39 TaCO C30. 40 
A4C R20. 41 T8AR R3A. 42 P6T P x P. 
43 T X P R40. 44 A x C R x A. 45 PSA 
T2T. 46 T X P + A40. 47 T5A + A30 . 
48 T4A P4TA. 49 T4T R40. 50 A3A 

Ce4. 14 AXe7 O Xe7. 15 Od3 C16. 16 
Ae2 b6. 17 14 Ab7. 18 Tael g6. 19 15 
g x lS? 20 T x lSI e X IS. 21 Og3 + Cg4. 
22 e x g4 o X el . 23 O X el f x g4. 24 

Oe7 Aa6. 25 DgS + Rh8. 26 DIS Rg7. 27 
O x g4 + R16 . 28 DIS + Re7. 29 DeS + 
Rd8. 30 Od6 + Re8. 31 AlS Ae8. 32 
Ae4. 

1 • O 

P4C. 51 R4A R x P. 52 P6A R40. 53 
ASA R30. 54 T40+ R4A. 55 R6C. 

1 • O 

N." 123 O 811a 

GAVAlOA . VILAGELlU 
(U,G.A .. Espanyol) 

Defensa india de fei 

1 e4 C16. 2 d4 g6. 3 Ce3 Ag7. 4 e4 d6. 
5 Ad3 eS, 6 dS eS. 7 Cge2 0·0. 8 Ob3 
Cbd7. 9 13 ChS. 10 Ae3 15. 11 e x 15 
g XIS. 120·0·0 a6. 13 Cg3 C x g3. 14 
h x g3 bS. 15 e x b5 a x bS. 16 C X bS 
e4. 17 Ae2 Aa6. 18 Ad2 CeS. 19 Ae3 
e4. 20 A x e4 C x e4. 21 A X g7 R X g7. 
22 Cd4 Olti. 23 Ce6 + Rg8. 24 C X 18 
T x 18. 25 Th4 Te8. 26 Rbl DgS. 27 14 
Og7. 28 ThS e3. 29 Ob4 e2. 30 Tdhl 
Od4. 31 TgS + Ah8. 32 Tgh5 OdI + . 

0·1 

N." 124 

VllAGELlU . COlOMEA 
(Espanyol· SEAT) 

Gàmbit danbs 

E 14 /b 

1 e4 e5 . 2 CIl CcS. 3 d4 eXd4. 4 e3 
dS . 5 ex d5 O x dS. 6 eX d4 Ag4. 7 
Ae2 0·0·0. 8 Ce3 OhS. 9 Ae3 C16. 10 
h3 CdS. 11 C x dS T X dS . 12 0·0 Ae6. 
13 CeS Oh4 . 14 C X c6 b xc6. 15 Tel 
Ad6. 16 T x c6 Rd7. 17 Da4 Re7. 18 
AI3 Td8. 19 A x dS A X d5. 20 T x d6 
T x d6 . 21 Tel R16. 22 O x a7 Td7. 23 
Oa6 + Ae6. 24 Oe6 Rg6 . 25 a4 h6. 26 
a5 Rh7. 27 a6 Td6. 28 Dc2 + g6. 29 
a7 Od8. 30 Tal AdS. 31 AI4 Te6. 32 
Dd2 Oa8. 33 A X h6 gS. 34 A x gS Tg6. 
35 h4 16. 36 Oe2 Ag7. 37 O x e7 + Rg8. 
38 Ta6 Tg7. 39 Ob8 + Rh7. 40 T x 16 
T x a7. 41 Th6 +. 

1· O 
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N." 125 E 14 / a 

LOPEZ DE CASTRO (Comtal ) 
P. PUIG (Espanyol) 

Obertura Ponziani 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 e3 15. 4 d4 l x e4. 

5 C X eS C16. 6 AgS d6. 7 A x l6 OX I6. 
8 Cg4 Dg6. 9 Ce3 Ad7. 10 dS CeS. 11 
Od4 eS. 12 d x e6 C x e6. 13 Odl 0·0·0. 
14 Ca3 Ae6. 15 CdS DgS. 16 e4 g6. 
17 Od2 D X d2+. 18 R Xd2 Ag7. 19 
Tbl Th18. 20 Rel A X dS. 21 e X dS Cb4. 
22 Tdl A x b2. 23 CbS Ce2 + . 24 Re2 
Cb4. 25 Rel AeS. 26 a3 Ce2 +. 27 Re2 

Rb8. 28 Td2 Te8. 29 Rdl Cal . 30 Cd4 
A x d4. 31 T x d4 T x 12. 32 T X e4 Cb3. 
33 Ae4 Tb2. 34 AX b3 Tel + . 35 Rd2 
T x hl . 36 Th4 Tbl . 37 Ae4 gS. 38 Te4 
Tb2+ . 39 Re3 T x g2. 40 h4 g4. 41 
All Tg3+. 42 RI2 TI3 + . 43 Rg2 Te2 + . 

0 · 1 

ASSOCIACiÓ BARCINONA 39/69 
Barcelona 

N. ' 126 D 05/a 

GARCtA CONESA (Barelnona) 
PAREDES (Foment) 

Obertura catalana 

1 d4 CIS. 2 c4 e6. 3 CcJ dS. 4 Ct3 
Ae7. 5 g3 0·0, 6 Ag2 b6. 7 0·0 Ab7. 8 
e X d5 e x dS. 9 Af4 CaS. 10 Tel eS . 
11 CeS Cc7. 12 d X c5 b X c5. 13 Oa4 
Ce6. 14 Tldl Db6. 15 Cd7 C x d7 . 16 
O x d7 C X 14. 17 9 x 14 AI6. 18 Ca4 
Db4. 19 C x c5 Ae8. 20 D x dS Tb8. 
21 Cd3 Oa4. 22 Oc4 O x c4. 23 T x c4 
Aa6. 24 T04 A x d3. 25 T x d3 T X b2 
26 AI3 h6 . 27 T x a7 Te8. 28 Tdd7 
Te4. 29 15 TbS. 30 e4 Tb2. 31 AhS 
Tel +. 32 Rg2 Te8. 33 AI7 + Rh8. 34 
Td3 Ah4. 35 TI3 A16. 36 a4 Tb4. 37 AdS 
Ad4. 38 Ta6 Rh7, 39 AI7 Tb2. 40 Td6 
AeS. 41 TdS Ae3. 42 Ag6 +. 

1 • O 

Gregori Garcia I Conesa 

N. ' 127 E 20 / a 

GARCIA CONESA (Barclnona) 
P. GARCIA (Comtal) 

Obertura Ruy López 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS a6 . 4 Aa4 d6 . 
5 e4 Ag4. 6 h3 Ah5. 7 g4 Ag6. 8 d3 hS. 
9 gS h4 . 10 Db3 Tb8. 11 Ae3 Oe8. 12 
Ce3 15. 13 g x l6 g X 16. 14 d4 Rde . 15 
d X eS f x e5. 16 eS Ct6. 17 Ag5 Ae7. 
18 e x d6 e X d6. 19 Ob6 + Rd7 . 20 
C x h4 Ad8. 21 Oe3 A17 . 22 CIS bS. 23 
Ad ' Ab6. 24 Od2 Ce8. 25 Ag4 Ae6. 26 
CdS AaS. 27 b4 C X b4. 28 C16 + Re7 . 
29 Tel + Ac4. 30 T x c4 + b X c4. 31 
0·0 Ce6. 32 CdS + Rb7. 33 C x d6 + 
C X d6 . 34 A x e8 + Tb x e8. 35 Tbl + 
RaS. 36 Cb6 + A x b6. 37 T x b6 C X e4 . 
38 Od7 CeS. 39 DdS Thg8. 40 h4 . 

1 • O 

N." 128 R 80 / a 

NORIA (Jake) 
GARRIGA ( Barclnona) 

Defensa "lIanchetto" de dama 

1 e~ b6. 2 d4 Ab7. 3 Ce3 e6. 4 CI3 
Ab4. 5 Ad3 eS. 6 a3 A x e3 + . 7 b x el 
c411 8 A x c4 A X e4. 9 0·0 Dc7. 10 
Ad3 A x d3. 11 O x d3 dS. 12 CeS 16. 
13 ObS + Cd7. 14 C x d7 O x d7. 15 
a4 Ce7. 16 AI4 Oc6. 17 Tlel R17. 18 
De2 Cg6. 19 Ag3 The8. 20 aS bS. 21 
a6 e X c3. 22 O x b5 O x d4. 23 Ad6 
Tad8. 24 AeS Og4. 25 13 DgS. 26 A x a7 
Ch4. 27 Oe2 Te8. 28 Ta2 CIS. 29 Ab6 
eS . 30 a7 Ta8. 31 c4 d4 . 32 De4 Cel. 
33 h4 Og3. 34 T x e3 d x eJ. 35 A x e3 
Del +. 36 Rh2 Ted8. 37 Ob7 + Rg8. 
38 AI2 Del. 39 Tb2 O x e4. 40 Oe7 
Ot7. 41 Da3 gS. 42 Oa6 Rg7. 43 Tb7 
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Td7. 44 T x d7 OX d7. 45 h x gS I x gS. 
46 DaS R16 . 47 DbS + 0e6. 48 Db8 
Oe8. 49 Od6 + De6. 50 Ob8 De8. 51 
Db6 + Oe 6. 52 Ob7 Oe8. 53 De4 hS. 
54 g4 h x g4. 55 I X g4 Re6 . 56 Rg2 
Rd6. 57 Ob4 + Rd7. 58 Dd2 + Re6. 59 
O X g4 Ob7 +. 60 Rg3 Oe4. 61 De3 
D x e3. 62 A x e3 RdS. 63 gS Re6. 64 
Rg4 Tg8. 65 RIS Rb7. 66 g6 e4. 67 
RI6 T x g6 +. 68 R x g6 . 

N. 129 R 32 / b 

GARRIGA (Barelnona) 
TEJERO (SEAT) 

Obertura anglesa 

1 e4 eS. 2 Ce3 d6. 3 CI3 15. 4 d4 e4 . 
5 CgS Ae7. 6 h4 C16. 7 e3 0·0. 8 g3 
e6. 9 b4 Ca6. 10 Ob3 Ce7. 11 a4 Ce6. 
12 Ch3 dS. 13 Aa3 h6. 14 e X dS e x dS. 
15 C x dS C x dS . 16 AeS C X b4. 17 
A x b4 A X b4 + . 18 O x b4 Rh7. 19 Ob3 
DaS +. 20 RI1 T16. 21 Rg2 14. 22 9 x 14 
Tg6 +. 23 CgS + C x gS. 24 h x gS Ag4. 
25 Th2 AI3 + . 26 RI1 Tb6. 27 003 Tb4. 
28 Ae2 A x e2 +. 29 R x e2 Te8. 30 Rll 
Te2. 31 Tel T x el +. 32 O x el T x a4 . 
33 Oe8 Tal +. 34 Rg2 ObS. 35 Oe6 
De6. 36 g6 + Rh8. 37 017, 

1 • O 

NY 130 

GARRIGA (Barclnona) 
MORA (Terrassa) 

Obertura anglesa 

R 31 / b 

1 e4 eS. 2 Ce3 Ce6. 3 Cf3 d6. 4 d4 
Ag4. S dS Cee7. 6 e4 Cf6. 7 h3 A x 13. 
8 O X I3 Cg6. 9 g3 Ae7. 10 Ag2 0·0. 11 
0·0 Cd7, 12 h4 Te8. 13 Ah3 Cg18. 14 
Ae3 a5. 15 b3 b6. 16 a3 CeS. 17 Tfb1 



Af6 . 18 OdI Oe7. 19 b4 Cb7. 20 Ca4 
Teb8. 21 Te l Oe8. 22 eS b x e S. 23 
b xeS d x eS. 24 C X c5 Ae7. 25 Oa4 
O x a4. 26 C X a4 Ad6. 27 Te3 Cd8. 28 
Tael Tb7. 29 CeS Tb2. 30 All Tb6. 31 
14 e x 14. 32 g X 14 Ae7. 33 hS a4. 34 eS 
TaS. 35 Cd3 Tb3. 36 AeS A x e S. 37 
T X eS T x eS. 38 T x e S T x a3. 39 
T x e7 Tb3. 40 Te 8 Cb7. 41 Ta8 a 3. 42 
e6. 

1 • O 

N." 131 R 39/ b 

PIQUERES • GQNZALEZ MESTRES 
(Sant Josep· Barcinona) 

Obertura anglesa 

1 CI3 g6. 2 e 4 Ag7. 3 g3 eS. 4 Ce3 Ce6. 
5 Ag2IS. 6 0·0 C16. 7 d4. (7 d3 = . ) 7 ... 
.4. 8 Cel dS . 9 e x dS. (9 13.) 9 ... 
C x dS. 10 C X d5? (Uura el centre. 
Calia lugar 10 e3 i 11 f3) 10 ... 
O XdS :¡: . 11 e3 hSI ( 11. .. Ae6? 12 
Cd3; 11 ... 0·0. 12 13. ) 12 Ad2. (1213. ) 
12 ... h4. 13 b4. (13 Oe2 AeS. 14 13? 
C x d4 .... ) 13 ... h x g3. 14 h x g3 Og81 
(A part l'eventual penetració per la 
columna "h". la dama negra estarà 
ben situada 8 la columna "g" i més 
endavant a la diagonal g7-81. Però so· 
bretot , cal deixar lliu res per a l'alfil 
les caseles d5 i c4.) 15 Cc2. (15 t3 
e x 13. 16 C x 13 o ~ x 13, Ae6 segui! 
da Ad5. ) 15 ... Ae6 't . 16 14 Ae4 , 17 
Tel 0.0·0, 18 Ae3 Af6 , (prepara 19. 
g5 alhora que deixa lliure la casela 
g7 per a la dama. ) 19 Ca3 Ad3. 20 
Ob3 Og7, (Amenaça 22 ... C x d4. ) 

21 Cc2. (Si el blanc hagués Jugat 21 Cc4 
per anar 8 e5, el negre disposava de 
21. .. T X d4 ! 22 e X d4 CXd4. Per 
exemple: 23 Da4 A x c4. 24 O x a7 
CI3+ . 25 A X I3 A x e3. 26 Tad l e6 
27 Oa8 + Re7 28 Oa5 + Ab8. 29 Td8 + 
T X d8. 30 O x d8 + Aa7. 31 Te l Ad4 +. 
32 Ah7 Ab6 i el blanc no pol al urar 
alhora 33 ... Ob2 + I 33 Dh6 +; o be 
24 AI2 C13. 25 A x 16 O X 16 i la pene· 
tració de la dama negra es decisiva 

Tampoc ofereix millors perspectives 23 
OdI A x e4. 23 AI2 Ce2. 24 A x f6 O X 16. 
25 T x e2 A x e2. 26 A x e2 Ob2 +. 27 

Lluís Gonzàlez I Mestres 

All Th2. ) 21 .. gS. (Amb l'obertura de 
la columna "g " la posiCió del blanc 
s'ensorra.) 22 bS Ce7. 23 Cb4 g x f4. 
24 C x d3 e x d3. (Finalment l'alfil ha 
estat eliminat, però el peó farà la ma
teixa feina con trolan t la caseta e2.) 25 
g X f4 CdSI 26 Tac1 . (Ja no hi havia 
cap de lensa, ) 26 ... O x g2 +1 (E l mat 
és imparable. Per exemple: 27 A x g2 
Tdg8+ . 28 AI2 Th2+ , 29 Rll Thl +. 
30 AI2 Ah5 +. 31 AI3 Th3+ + o bé 29 
At3 Th3+ , 30 RI2 Ah5+ , 31 All 
Th l + + . ) 

0 · 1 

LLUIS GONZALEZ MESTRES 

N. ' 132 R 90 / a 

SANCHEZ COZAR (Ba reinon.) 
JIMENEZ (SEAT) 

Defensa Caro Kann 

04 e6. 2 d3 dS, 3 Cd2 eS. 

Després de 3 ... g6 . 4 g2 Ag7. 5 Ag2 
Cf6. 6 Cgf3, s'arriba a una variant de 
la defensa india de rei amb els colors 
cambiants. 

4 g3 

Si 4 Cgf3, segueix 4 ... Ag4. 5 h3 
A13. 6 013 C16, amb bon joc. 

4." 1511 

Millors s6n les següents possibilitats: 
4 ... g6. 5 Ag2 Ag2. 

4 ... C16. 5 Ag2 AeS. 6 Cgl3 0·0. 7 
0·0 Tel. 8 e3 Cbd7. 9 b4 A18, Stain· 
Jiménez, La Havana 1969. 

5 Ag2 AeS, 6 Ch3 Cf6, 7 0·0 l x 04, 8 
d X e4 A x h3? 

Iniciant un pla dubtós; més correc· 
la era 8... Ag4; les negres busquen 
el guany d'un peó. 

9 A x h3 d x e4. 10 Oe2 O 01 

Un altre equivoc. s 'havia de jugar 
10 ... Cd7. 

JIMENEZ 

SANCHEZ·CCZAA 

11 Oe4 + OdS?? 

I ara les negres per salvar l'allll 
cauran en un parany. 

12 Ao6 + 1 

Un visitant no invitat! 

1· O 

El negre es rendeix , en plena ober
tura es perd la dama. 

RAMON CRUSI 

N,O 133 O 271a 

PASCUAL (Bareinona) 
J. BOADA (Foment Martinenc) 

Defensa semieslava 

1 d4 dS. 2 e4 e6. 3 CI3 Cf6, 4 Ce3 06. 
5 e3 Cbd7, 6 Ad3 Ad6, 7 0.0 0.0. 8 Tel 
d X e4, 9 A X e4 oS, 10 Ob3 h6. 11 
d X eS C x eS. 12 C X eS A x eS. 13 e4 
Oe7. 14 h3 bS, 15 All Ao6. 16 Oe2 06. 
17 A03 Tae8. 18 AeS Tld8, 19 a4 Cd7. 
20 Ae3 A14, 21 Del A x e3, 22 O x 03 
b4. 23 C02 eS. 24 Tael DoS. 25 b3 85, 
26 14 0f6, 27 15 A x b3. 28 O x b3 Cb6, 
29 CI4 e4, 30 Oe3 e3. 31 eS O X 15, 32 
Ad3 DgS, 33 0e4 b3. 34 Oh7 + R18. 35 
Cg6 + I X g6, 36 Tll + Re7, 37 O X g7 + 
Re6. 38 O X f7 + R x eS. 39 Tte1 + Rd4. 
40 To4 + R X d3. 41 013 + Rd2, 42 
OdI + +. 
1 • O 
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U.A. FOMENT MARTINENC 

N." 134 

BECHINI - PALAU 
Congrés · Foment 

Defensa sici liana 

E 52/b 

1 e4 eS. 2 e3 dS. 3 e x dS O X dS. 4 d4 
eS. 5 d x eS O X eS +. 6 Ae3 C16. 7 
CI3 Oe7. 8 C03 06. 

Fins aquf segueix una variant Heu
gerament avantatjosa per les blanques, 
segons t'Enciclopèdia d'Obertures. No 
es donen més anàlisis. 

9 004 + Ad7. 10 AbS o X bSI? 

Sacrifica la qualitat amb compensa
ció momentània. 

11 O X 08 Ad6. 12 0·0·0 0·0. 13 T Xd6 ... 

Davant lab perspectives de tenir la 
dama arraconada, el bandol blanc de
cideix lornar la qualitat I guanyar un 
peó. 

13 ... O X d6. 14 O X b7 Ae6. 15 Ob6 
Cld71 

Lliga les peces i dóna pas a la dama 
per la seva lulura acció. 

16 DoS Og6. 17 Cel b4. 

~s fo rça l Irencar l'estructura de 
peons del blanc. En qualsevol cas ens 
trobem amb un exempte d 'aplicació 
de la làctica " kamikaze" . 

18 e x b4 e X b4. 19 Ce4 b3. 20 . x b3 ... 

Fmal del " kamikaze", les negres no 
es poden queixar. 

20 ... Te8. 21 h4 Oe6. 22 Cd3 ... 

les perspectives del JOc blanc s6n 
minses. Aquest bàndol conSIdera opor
tú tornar un peó a canvi d 'assolir una 
certa agilització de les peces i obm 
la columna " g". 

22 ... A X g2. 23 Tgl Ae4. 24 Oe3?1... 

t:.s un error abandonar la columna 
" a". Era necessari jugar directament 

Barcelona 

24 Cf4 . D'allra banda l'amenaça de 
mat és inofensiva. 

24 .. . 16. 25 CI4 006. 26 13 CeSI 

Més enèrgic que A x f3. 

27 I X e4 C Xe4. 28 Rdl C x e3+. 29 
O x e3 0.1+ . 

Ara tot és questió d 'un minim de 
tècnica. 

30 Re2 O x b2+ . 31 RI3 Te3. 32 Cd3 
O X b3. 33 Re2 0.2+. 34 RI3 Ce6. 

AI final el cavall de la dama surt 
de la quadra al galop. 

35 Td1 Oh2. 

0·1 

Una partida de concepció estratègi · 
ca, amb una idea interessan t a l'ober
tura. 

JAUME PALAU 

N.' 135 E 83/ 0 

PALAU (Foment Martinenc) 
GARCIA DRUS (Espanyol) 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 e x d4. 4 C X d4 
CI6. 5 Ce3 g6. 6 Ac4 Ag7. 7 13 0·0. 8 
Ab3 Ce6. 9 Ae3 C Xd4. 10 A x d4 Ae6. 
11 A X e6 I Xe6. 12 0·0 .6. 13 e5 CdS. 

16 (72) BUTLLETI O'ESCACS/ ABRIL 1977 

14 C X dS e X dS. 15 Tel d X oS. 16 
A X eS Ob6 +. 17 Rhl 06. 18 Oe2 Tae8. 
19 A x g7 R x g7. 20 e3 eS. 21 Od2 d4 . 
22 Te4 d X e3. 23 O X e3 ObS. 24 Toel 
TlS. 25 h3 Rg8. 26 04 OdS. 27 14 Te5. 
28 .5 Te6. 29 013 e x l4. 30 Td1 017. 
31 b4 Te7. 32 T1d4 gS. 33 Td8 + Rg7. 
34 Tee8 TeS?? 35 T X e4 016. 36 OdS. 

1 - O 

N." 136 E 59/e 

S ANCHEZ CDZAR (Barelnona) 
RIBERA (Fomenl) 

Defensa sIciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 e6. 3 d4 c x d4. 4 C x d4 
af . 5 Ce3 Oc7, 6 Ad3 Cc6. 7 Ae3 Ct6. 
a 0·0 Ae7. 9 Rh1 0·0. 10 14 d6. 11 .3 
Ad7. 12 Oe2 Tac8. 13 Tae1 CaS. 14 
Ael Tld8. 15 eS Ce8. 16 15 d X eS. 17 
t X e6 A x e6. 18 C x e6 f x e6. 19 
A X h7 + R X h7. 20 Oh5 + Rg8. 21 017 + 
Rh7. 22 OhS + Rg8. 23 017 + Rh7 . 24 
Tl3 Ah4. 25 OhS + Rg8. 26 O X h4 C16. 
27 AgS Td4. 28 Oh3 Cg4. 29 Ae3 Te4. 
30 Tg3 C X e3. 31 O x e6 + 017. 32 
O x 17 + R x 17. 33 Tg X e3 Ce6. 34 Ce4 
Td8. 35 e3 Ce7. 36 CgS + R16 . 37 
T X eS Ce6. 38 TS04 cas. 39 h4 T X e4. 
40 T X e4 Td2. 41 T04 Td1 + . 42 Rh2 
Ce6. 43 TI4 + Rg6 . 44 TI7 bS. 45 Te7 
CeS. 46 T07 Td6. 47 Ce4 Te6. 48 b4 
Ce4. 49 Rg3 C X .3. 50 CeS Cb1 . 51 
T X a6 T X 06. 52 C X a6 C X e3. 53 RI4 
RhS. 54 g3 CdS +. 55 ReS C X b4. 56 
C X b4 Rg4. 

Il' ~ 

N. ' 137 

LAZARD (Foment) 
CONESA (Jake) 

Obertura anglesa 

R 30/ b 

1 e4 g6. 2 Ce3 Ag7. 3 e4 eS. 4 14!1 
e X 14. 5 CI3 Ce5. 6 d4 d6 . 7 A X 14 
Ag4. 8 Ae3 Cge7. 9 Ae2 15. 10 CgS 
A x e2. 11 C x e2 Od7. 12 dS Cd8. 13 
CI4 0.0. 14 0·0 l x e4. 15 g4! b5. 16 
Cle6 T X11 . 17 O X11 e6. 18 C X g7 
O x g4 +. 19 Rhl R x g7. 20 Ad4 + 
Rh6 . 21 018 + Rh5. 22 Tgl DIS. 23 
O x e7 h6 . 24 C x e4 013 + . 25 Tg2 
C17. 26 Cg3 + Rg( . 27 006 + RM. 28 
AI2 CgS. 29 O X g6 Th8. 30 ChS + Rh3. 
31 CI4 +. 

1 • O 



N.O 138 R 43/ 8 

POMAR (U.G.A.) 
BORDELL (Espanyol) 

Obertura anglesa 

1 g3 eS. 2 CI3 dS. 3 Ag2 Ce6. 4 d4 
C16. 5 0·0 e x d4 . 6 C x d4 g611 7 e4 
C Xd411 8 O x d4 Ae6. 9 e x dS! A X dS. 
10 Oa 4 + Od7. 11 O x d7 + R X d7. 12 
Td1 Re6. 13 13 e S. 14 AgS AeS +. 15 
Rh1 ChS. 16 Ce3 h6 . 17 Ad2 C16. 18 
Tae1 aS . 19 C XdS I C x d S. 20 14 TM8. 
21 Ae3 b6. 22 b3 e 411 23 A X e4 Td6. 
24 A X eS b x eS. 25 Td3 Tad8. 26 Ted1 
a4. 27 AI3 T6d7. 28 Rg 2 hS. 29 Rh3 16. 
3D Rh4 a X b3. 31 o x b3 Td6. 32 15 
g X IS. 33 T x dS T x dS. 34 R x hS 
14 + (d) . 35 Rg4 I X g3. 36 R x g3 Tg8 +. 
37 RI4 TgS. 38 T x dS T x dS. 39 h4 
Rd6. 40 A x dS R x dS. 41 hS Re6 . 42 
h6 R17. 43 RIS Rg8. 44 R x 16. 

1 · O 

N: ' 139 E 18/a 

NORIA (Jake) 
J . SERRA (U.G.A. ) 

Defensa dos cavalls 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 Ae4 C16. 4 d4 
e x d4. 5 eS dS. 6 AbS Ce4. 7 C X d4 
Ad7. 8 A X e6 b x e6. 9 Ae3 eS. 10 Cb3 
d4 . 11 AI4 h6 . 12 0·0 Ae7. 13 13 CgS. 
14 Ag3 0·0. 15 Ca3 aS. 16 Ce4 a4. 17 
Cbd2 Ae6. 18 Oe2 OdS. 19 Tae1 Tae8. 
20 Od3 Ad8. 21 Te2 15. 22 e X I6 
T x e2. 23 D X e2 T x f6 . 24 CeS Te6. 
25 Oc4 O x c4. 26 Ce x c4 Ad5. 27 Tel 
T X e1 +. 28 A x e1 Ce6. 29 g3 Cg5. 
3D 14 Ce4. 31 C x e4 A X e4. 32 e3 AdS. 
33 b3 A16 . 34 e x d4 e x d4 . 35 RI2 R17. 
36 AaS e6. 37 Re2 Re6 . 38 Rd3 Ag2. 
39 Cd2 RdS. 40 Ae7 Ah3. 41 CI3 AIS +. 
42 Rd2 Ab1. 43 b X a4 A x a2. 44 aS 
Ae4. 45 CeS Aa6. 46 Cg4 eS. 47 C x 16 + 
9 X 16. 48 g4 e 4. 49 Ad8 e3 +. 50 Re2 
Re4. 51 A X 16 d3 +. 52 Rd1 AbS. 

0 · 1 

N.U 140 

SERRA (U.G.A. ) 
A. VALLS (Mataró) 

Defensa siciliana 

E 70/ 0 

1 P4R P4AO. 2 C3AR C3AO. 3 P40 
P x P. 4 C X P C3A. 5 C3AO P4R. 6 

UNiÓ GRACIENCA D'ESCACS 
[U.G.A.l 
a.realona 

C4·SC P30. 7 ASC P3TO. 8 C3T A2R. 
9 A X C P X A. 10 DST P4C. 11 CSO 
A3R. 12 P3AO P4A. 13 A30 PSA. 14 
C2A T1CO. 15 P3CR P x P. 16 PT X P 

Joaquim Serra 

R20. 17 P4CO 01C. 18 C2·3R 03C. 19 
02R P4TR. 20 P4T P X P. 21 T x P PST. 
22 P4C A4C. 23 T x PTO A X C. 24 O x A 
T2C. 25 T X C TH. 26 T x P + . 

1 • O 

N." 141 

COROOVIL (O lot) 
SERRA (U.G.A. ) 

Obertu ra Ruy López 

E 24/ 0 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS a6. 4 A X e6 
d X e6. 5 0·0 16. 6 d4 Ag4. 7 d X eS 
O x d1 . 8 T X d1 I x eS. 9 Td3 Ad6. 10 
Cbd2 Ce7. 11 Ce4 Cg6. 12 h3 A X 13. 
13 T XI3 0-0·0. 14 AgS Td18. 15 C x d6 
e x d6. 16 Td3 dS . 17 e x dS e4. 18 
Te3 TlS. 19 Ae3 T X dS. 20 Te1 Te8. 
21 b3 TaS. 22 a4 TdS. 23 Rh2 Rd7. 24 
Te4 bS. 25 a x bS o x bS. 26 Td4 T x d4. 
27 A x d4 Te7. 28 AeS TeS. 29 b4 Cf4. 
30 13 Ce6. 31 Ab6 eS. 32 e3 ReS. 33 
A07 Rb7. 34 14 C X I4. 35 A x eS Cd3. 
36 Ad4 Te7. 37 Ta1 ReS. 38 T02 RdS. 

39 Te2 Re4. 40 g4 C X b4. 41 A x g7 
T x g7. 42 b X e4 Te7. 43 gS e3. 44 
Rg2 Rd3. 45 RI1 Te4. 

0·1 

N." 142 

MONTANt (Vilanova) 
J . SERRA (U.G.A. ) 

Obertura espanyola 

E 46 / e 

1 P4R P4R. 2 C3AR C3AO. 3 ASC 
P3TO. 4 A4T C3A. 5 0·0 A2R. 6 T1R 
P4CO. 7 A3C P30. 8 P3A C4TO. 9 A2A 
P4A. 10 P40 02A. 11 P3TR 0·0. 12 
C020 C3A. 13 PSD C10. 14 C1A C1R. 
15 P4CR P3C. 16 C3C C2CR. 17 A6T 
P3A. 18 C2T C2A. 19 A3R A20. 20 
P4TR TR1C. 21 PST P4T. 22 P6T C1 R. 
23 CSA A1AR. 24 RH P4C. 25 T1CR 
PST. 26 03AR PSC. 27 03T P x ~ 28 
P x P T7C. 29 A10 04T. 3D A1A T x PAR. 
31 03C TSA. 32 A x T PR x A. 33 03T 
T1 C. 34 C3A T7C. 35 C1 R C4R. 36 
nc P6T. 37 A3C C2AO. 38 P4A AST. 
39 C30 T XT. 40 R x T P6A +. 41 R1C 
C x C. 42 O x P C4R. 43 010 A20. 44 
R2A A x C. 45 PC X A 06A. 46 T1 C 
C3T. 47 A4T CSCO. 48 nc O x P. 49 
DST CS-60 + . 

0·1 

N.O 143 

LÓPEZ (SEAT) 
PRAT (U.G.A. ) 

Defensa índia de dama 

D 35/ b 

1 d4 C16. 2 e4 05. 3 CI3 b6. 4 g3 Ab7. 
5 Ag2 Ab4 +. 6 Ad2 AX d2 +. 7 Cb X d2 
0-0. 8 Oe2 d6. 9 0·0 Cbd7. 10 e4 es. 
11 Tle1 Oe7. 12 b4 aS. 13 eS b x eS. 
14 b x c5 Aa6. 15 e6 Cb6. 16 a4 e x d4. 
17 C X d4 Cg4. 18 14 016. 19 Oe3 Tle8. 
20 AI3 Ae 8. 21 eS d x eS. 22 CbS Te7. 
23 h3 ChS. 24 Ce4 Og6. 25 C x e71 
Tb8. 26 DeSI CIS. 27 Ted1 h6 . 28 Td8 + 
Rh7. 29 Ag4 Cd41 3D T x d4 T X e7. 31 
O x eS O X e6. 32 Td6 Oe4. 33 AIS + 
A X IS. 34 O X IS + g6. 35 C16+ Rh8.36 
O x oS Ob3. 37 Des O x g3+ . 38 RI1 
O x h3 + . 39 Re1 Oh1 +. 40 Re2 
O X g2 +. 41 Re1 Ce4. 42 Oe3 Te7+ . 

O • 1 
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N." 144 

SALVANY (U.G.A.) 
SANCHEZ MAYOR (Jake) 

Defensa siciliana 

E 99 / b 

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 e X d4. 4 C x d4 
C16. 5 Ce3 06. 6 AgS es. 7 14 Ae7. 8 
013 Oe7. 9 0-0·0 Cbd7. 10 g4 bS. 11 
A x l6 C XI6. 12 gS Cd7. 1315 A x gS +. 
14 Rbl Cb6. 15 A x bS + a x bS. 16 
Cd x bS Dei. 17 C x d6 + R18. 18 eS 
Tb8. 19 h4 A x h4. 20 16 A X I6. 21 
e x l6 g x l6. 22 OhS h6. 23 C x l7 CdS. 
24 T x dS e X dS . 25 C X h8 T x b2. 26 
Rel Ob7. 27 Tel. 

1 - O 

N/' US 

SALVANY (U.G.A.) -
ALVAREZ (Comtal) 

Defensa siciliana 

E 66/ d 

1 e4 eS. 2 CI3 e6. 3 d4 e x d4. 4 C x d4 
Ce6. 5 Ce3... (5 CbS d6. 6 e4 +) d6 . 
6 Ae4 Ae7. 7 Ae3 C16. 8 Ab3~ a6 . 9 
Oe2 0·0. (9 ... Oc7) 10 0-0-0 Oe7. 11 
Thgl CaS. (11.. . Cd7. 12 Rbl CcS. 13 
OhS! .. o 11 . b5!?) 12 g4 C x b3 +. 
(12 .. b5!?) 13 a x b3 bS. 14 gS Cd7. 
15 Dhs .. (Les blanques tenen la ini · 
clat iva) 15 ... 96 (Si 15 b4. 16 Cce21 

96. 17 Oh6 Td8. 18 Tg3 A18 . 19 Oh4 
Ae7. 20 Th3 h5. 21 CI4 + amb lort 
atac) 16 Oh6 Td8. (16-:-.. b4? 17 

Tg3 ... + ) 17 Tg3 C18? ( 17 A18 . 18 
oh4 Ae7? 19 C15! 9 x 15. 20 ex l5 +. 
19 .. C18. 20 oh6 ... ±; 18 ... Ag7 :!;) 1 8 
CISt! e x 15 (SI 1 B.. 9 x 15. 19 e x 15 
e X 15. -Davant de 16- 20 Cd5 ob7. 
21 CI6 + RhB. 22 Th3 . lo rça el mat) 
19 Cd5 Db7. 20 CI6+ .. (20 Ad4 ?! 
Ce6? 21 O X h7 +! i mat en dues, però 
20 ... 16. 21 9 x 16 AX I6 i la partida 
s'allargaria mnecessàriament) .. A x f6 . 
(20 .. RhB. 21 Th3 . lorça mat a h7 
o 97) 21 9 x 16 Ce6. 22 Th3. 

1 - O 

JOAQUtM SALVANY 

- .. -- C.E. TERRASSA 

N.O 146 R 37 /a 

BORDELL - StMON 
(Espanyol· Terrassa) 

Obertura anglesa 

1 c4 e5. (t::s la primera vegada que 
empro aquest sistema contra rober. 
tura anglesa del blanc, Ja que no voha 
repetir contra Bordell la mateixa De· 
fensa India de Rei , que hem jugat in· 
fin itat de vegades. Nogensmenys, i te
nint en compte de com va resul tar-me 
el planteig, potser hauré de tornar a 
aquella. ) 2 Ce3 Ce6. 3 CI3 g6. 4 d4 ... 
(Sorpresa! Bordell contra Calvo, en un 
campionat d 'Espanya per equips a Bar
celona va jugar la Ilota 3 g3, desen
volupant l'AR per " fjanchetto ". Cont ra 
això duia la meva " arma secreta" . I 
ara què?) 4.. e x d4. S C x d4 Ag7. 
6 C x c6 b x e6. 7 g3 .. (El " fianchetto " 
ha acabat arr ibant, però les idees Ja 
sòn diferents. ) 7 ... Ce7. 8 Ag2 O-O 9 
h411 ... (Crec que 9 c5! deixaria et ne
gre amb un joc molt restringit.) 9 
d6. 10 AgS Tb8. 11 Od2 Ae6. 12 b3 dS! 
(El negre ha alliberat el seu joc. ) 13 
Te1 16. 14 Ae3 d x e4, 15 D x d8 
Tb x d8. 16 b X c4 A x c4. 17 A x a7. 
(Hauria d'haver renunciat al PTO I m
tentar l'enroc mitjançant 17 Af3.) 17 
CdS. 18 C x ds? .. (Ai xò deixa en po
Sició inferi or.) 18 ... e X dS. 19 a3 Tle8. 

18 (74) BUTLLETI o 'ESCACS/ ABRIL 1977 

Terrassa 

Emili SI mon 20 AI3 A18. 21 Tal e51 (L'allil de "a7 " 
ha estai caçal!) 22 Rd2 Td7. 23 Ab6 
Tb8. 24 Aas Ta7. 25 Ae3 d4. El blanc 
va abandonar unes Jugades desprês. 

0-1 

N." 147 

EMILI SIMON 

MORA (Terrassa) 
MONEREO (Comta l) 

Defensa holandesa 

R 671b 

d4 06. 2 CI3 15. 3 g3 dS. 4 Ag2 C16. 
S 0-0 Ae7. 6 e4 e6, 7 Cc3 O-O. 8 De2 
Oe8. 9 AgS Ce4. 10 AX e7 O x e7. 11 
Cd2 DgS. 12 e3 Cd7. 13 Tae' Cd16. 14 
CI3 OhS. 15 CeS CgS. 16 13 Cd7. 17 Ce2 
Ch3 +. 18 AX h3 O x h3. 19 CI4 Oh6. 
20 Cld3 CI6. 21 b4 a6 . 22 a4 gS. 23 
Ob2 Dg7. 24 bS a x bS. 25 a X bS d x e4. 
26 C x e4 Ad7. 27 CcS Oe7. 28 CeS 
e X bS. 29 Ob3 Tae8. 30 Tal Ae6. 31 
Ta7 Od6. 32 C x b7 OdS. 33 O x dS 
A X dS. 34 Cd6 Tb8. 35 Tel Tld8. 36 
Tee7 T X d6 . 37 Tg7 + Rh8. 38 T x gS 
T18. 39 C17 + T X I7. 40 T x l7 Td8. 41 
T x h6 b4. 42 Tl7 b3. 43 Tgg7 b2. 44 
T X h7 + Rg8_ 45 TIg7 + R18. 46 Tb7 
A x b7. 47 T x b7 Te8. 48 T X b2 Tel+ . 
49 Rg2 Re7. 50 h4 R16. 51 g4. 

1 - O 



N.' 148 R 74 / a 

MORA - MONTANt 

(T errassa . Vilanova) 

Contragambll Valga 

d4 C16. 2 e 4 e S. 3 dS 

Sena pedantesc afirmar que no és 
objectivament bona. En Iol cas els 
mestres de mig segle enrera serien 
pitjors que els d 'avuI. 

Colors canviats, Euwe Jugà quelcom 
semblant contra Alekhine. 

3 ... bS. 4 e X bS 06. 5 Ce3 

Mat no havia porlat blanques en 
aquesta posició, I em refiava de Sham
kowitx . 

5 ... a x bS. 6 e4 b4. 7 CbS 

El cavall ha enlrat en clausura i res 
no podrà fer si el negre Juga bé. 

7 ... d6. 8 AI4 

lògica, però dubto si Cf3 és millor. 

8 ... Cbd7. 

Apart de 8.. Ca6 que no té gens 
de mal aspecte, hi ha 8 ... 95, que sem· 
bla excel·lent. Aixi opina Benko al 
CHESS lIFE. gener 76. 

Altra cosa és 8 ... ex e4. 9 Oe2 g5, 
perquè 10 AeS no és cap broma. Ve
gi -ho el leclor, bon critico 

9 CI3 ChS. 

Heus aci que a Sant Feliu de Gui
xals havia succeït el mateix a la Va
ganian-Szabó. El propi Benko l'havia 
presenciat i diu que al GM hongarès 
"no li era familiar la línia i decideix 
foragitar l'alfil de la diagonal h2-b8". 

10 AgS Ob6. 

Ardida. Szabó havia estat més con
servador: reculà el cavall, probable
ment cercant unes taules, car estava 
cansat. 

11 Cd2 

Una Jugada mecànica que guanya 
temps. 

11 ... g6. 12 a4 

El cavall encerclat rep alguna ajuda. 
El lector s'estranyarà de perquè no 
CC4 , Ja. No res en contra: és bona. 
Però tard o d 'hora s'havla de fer a4 
SI ara 12 ... b x a3. 13 T x a3 slmpllll. 
cava el lIanc de dama en benefici del 
blanc. 

12 ... Ag7. 13 Cc 4 Db8. 14 Ae2 Cht6. 
15 e5 Ce 4. 

16 A x e7... 

Fa parella amb l'anlerior. 

16 ... R x e7. 17 oe2 e x e5. 

Era possible també 17,. ts . 18 f3. 
I SI ara D x bS. 19 a x b5 T X al +. 20 
Adl i malgral tot el negre ha de cedir 
quelcom. Tampoc 18 .. e x eS. 19 l x e4 
C X c4. 20 A x c4 f x e4. 21 D x e4 + 
AeS. 22 O O AlS. 23 Dh4 + amb Inicla
' iva. 

18 O xe4 AlS. 

o bé 18 .. 15. 19 0.3. 

19 Oe3 O X bS. 

Pensant en un final amb contra 'J oc 
20 a X b5 T x al+ . 21 Rd2 T x hl . 2214 
Te8 23 l x e5 R18 . 

20 e x eS Oe8. 21 AbS. 

21 C x gS + Rd8. 22 C x hB era pro
bablement bo, però la continuacIó del 
lext sembla decisiva. 

Jaume More 

21 ... O X bS. 22 . X bS Txol +. 23 Rd 2 
T X hl . 24 Ce6 + R18. 25 Oe7 + Rg8 . 
26 Od8 + A18. 27 Ce7 + Rg7. 28 
C X 15 + Rg8. 29 b6 e4. 30 b7. 

1 - O 

Es rendiren. Conclusió: Que el Gam
bit Valga (o Benko) s'ha d'acceptar, 
com tot gambit, puix refusar-lo a mit
ges com heu vist, té les seves crisis , 
malgrat el resullat. 

N. ' 149 

JAUME MORA 

TEJERO (SEAT) 
MORA (Te rrassa) 

Obertura Ruy lópez 

E 24 / 0 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS 06. 4 A X e6 
d ~ e6. 5 d4 e x d4. 6 O x d4 O x d4. 7 
C X d4 Ad7. 8 Ae3 0-0·0. 9 Cd2 Ce7. 
10 13 Te8. 11 RI2 eS. 12 Ce2 Ce6. 13 
g4 hS . 14 gS 15. 15 g x lfi g X 16. 16 
CI4 CeS. 17 CdS 15. 18 CI6 Td8. 19 
C x d7 T x d7. 20 e X IS T17. 21 AI4 
T X IS. 22 A x eS T x eS. 23 Tael TIS. 
24 Te8 + Rd7. 25 Thel Th7. 26 Te8-eS 
T x es. 27 T x eS Ag7. 28 TdS + Re6. 29 
TgS A x b2. 30 Ce4 Ad4 + . 31 Re2 b6. 
32 e3 Ah8. 33 a4 e4. 34 14 Te7. 35 RI3 
Td7. 36 Tg6 + Rb7. 37 15 Aes . 38 Te6 
A x h2. 39 16 TdS. 40 Rg2 AlS. 41 17 
TIS. 42 el6 Ah6. 43 e x hS T x hS. 44 
T x h6 TlS. 45 Th7 bS. 46 o x bS a X bS. 
47 Rg3 b4. 48 Rg4 Tll . 49 e X b4 e3. 
50 Th3. 

N. ' 15 0 E16/ b 

CASTRO (0101) 
MORA (Terrassa) 

Obertura quatre cavalls 

1 e4 eS. 2 Ce3 AeS. 3 CI3 d6. 4 d4 
e x d4. 5 C x d4 Ce6. 6 Cb3 Ab4. 7 
Ad3 C16. 8 O-O A x e3. 9 b x e3 0·0. 10 
c4 Cg4. 11 14 15. 12 h3 Ch6. 13 Ab2 
Oh4. 14 Od 2 I Xe4. 15 A x e4 AlS. 16 
AdS + Rh8 . 17 Tael Cg8. 18 Te 2 Tae8_ 
19 Tlel T X e2. 20 T X e2 Og3. 21 Te3 
Og6. 22 Rh2 Oh6. 23 A x g8 T x g8. 24 
Tg3 Ag6. 25 TgS A17. 26 Oe3 Cd8. 27 
Cd4 016. 28 Oe3 e S. 29 e Is o X b2. 
30 C x d6 Od4. 31 Oe7 O x I4+. 32 
Rgl ot6. 33 TeS O x e7. 34 T X e 7 Ag6. 
35 Td7 oS. 36 e3 b6. 37 Ce 8 AlS. 3S 
Te 7 A x c 8. 39 T x e8 C17. 40 Te6 Tb8. 

0 - 1 
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N. ' 151 E 70/ a 

ARTIGAS (Lleidalà Ruy López) 
POMES (Terrassa) 

Defensa sici liana 

1 P4R P4AD. 2 C3AR C3AD. 3 P4D 
P x P. 4 C x P C3A. 5 C3AD P4R. 6 
C4-5C P3D. 7 ASC P3TD. 8 A x C P X A. 
9 C3T P4CD. 10 CSD P4A. 11 A3D A3R. 
12 P3AD A2C. 13 DST O-O. 14 P X P 
A X C. 15 P6A PSR. 16 P x A T1R. 17 
A2R T4R. 18 D3T D4C. 19 C2A T1 D. 
20 C3R A3R. 21 D3C D3T. 22 P4TR 
P4A. 23 T1 O PSA. 24 C4C A x C. 25 
D x A P6A. 26 P X P P x P. 27 D x P 
T1-1R. 28 D X C T x A+ . 29 RIA T x P +. 
30 RIC T7-7R. 31 050 + R x P. 32 
DSC+ D x D+. 33 P x D T x P. 34 T2T 
TxT. 35 R X T T7R +. 36 R3C T x P. 
37 T x P P4TD. 38 R4A T7AR+ . 39 R4C 
PST. 40 T6CD T7CD. 41 T7C + R3C. 
42T6C+ R2A. 43 T7C+ RIC. 44T8C+ 
R2C. 45 T7C + . 

N: ' 152 R 60 / e 

SERRA VILAR6 (Comta l) 
PDM~S (Terrassa) 

Obertura peó dama 

I d4 C16. 2 AgS g6. 3 Cd2 Ag7. 4 e4 
d6. 5 Cgf3 0·0. 6 e3 eS. 7 Ae2 h6. 8 
Ah4 Ag4. 9 d x eS d x eS. lO De2 Ce6. 
II Tdl De8. 12 0·0 ChS. 13 Ce4 C14. 
14 Ag3 C x e2. 15 D Xe2 oe6. 16 Tfe1 
Tfd8. 17 T x d8 T x d8. 18 a4 b6. 19 
Ced2 AeS. 20 De3 A X g3. 21 h x g3 
A x 13. 22 C x 13 Rg7 . 23 014 Td3. 24 
eS Cd8. 25 Te2 Db3. 26 De4 Tdl +. 27 
Rh2 Ce6. 28 De2 D x e2. 29 T x e2 Tal . 
30 b3 e4. 31 b x e4 T x a4. 32 Cd2 gS. 
33 Tb2 hS . 34 Tb4 Ta3. 35 Ce4 Rg6. 
36 TbS RIS. 37 13 g4. 38 TdS Ta2. 39 
Rgl Tal + . 40 RI2 Ta2 +. 41 Re3 Tg2. 
42 14 Tg!. 43 RI2 Tal . 44 Cd2 h4. 45 
Td7 Ta2. 46 9 x h4 C x 14. 47 Re3 R06 . 
48 Td4 Cg6. 49 T x g4 C X eS. 50 Te4 
Tal. 51 CI3 16. 52 RI4 TIf. 

O· I 

N.O 153 

Grup 
d'Empresa 
SEAT 
Barcelona 

JIM~NEZ (SEAT) 
BOSOM (U.G.A.). 

Defensa Robatsch 

R B4/ b 

I e4 g6. 2 d4 Ag7. 3 14 d6 . 4 CI3 C16. 
5 Ad3 Ce6. 6 e3 O-O. 7 O-O eS?1 8 dS 
Ce7. 9 I xeS d x eS. lO AgS e6?1 '1 
C x eS C X e4 . 12 A X e4 A X eS. 13 Ah6 
Ag7. 14 A x g7 R x g7. IS Dd4+ Rg8. 
16 d6 CIS. 17 A x IS A x IS. 18 e4 Te8. 
19 Ce3 b6. 20 b4 Te6. 21 eS b X eS. 
22 b X eS Tb8. 23 Tae1 Oa5. 24 T x e6 
A x 06. 25 Ce4 Tb4. 26 C16 + R18. 27 
C x h7 + Rg8. 28 CI6 + R18. 29 De3 
Rg7. 30 Ce8 + Rh7. 31 DeS. 

1 • O 

C.P. SANT .JOSEP, Secci6 Escacs 
Badalona (Barcelonal 

N." 154 

BORRELL - PONCE 
(Jake . Sant Josep) 

Defensa índia de rei 

o 92/. 

I d4 C16. 2 e4 g6. 3 Ce3 Ag7. 4 e4 
d6 . 5 Ae2 0·0 . 6 14 eS?1 

No m'agradava la idea de Jugar 6 . 
eS. 7 d5 e6. 8 Cf3 e x dS . 9 eS!? amb 
extraordinàries complicacions. Per això 
vaig començar a calcular les possibi
lItats que em donava l'horrible 6.. e5. 
7 f X e5 d X e5. 6 dS. "D 'acord", vaig 
pensar, "els llibres donen l'avantatge 
al blanc. però si puc bloquejar l'ala 
de dama. impedint b4 amb el meu con· 
IraJoc de f5, m'hauré fet amo de e4 
perquè el blanc no tindrà l'alut del 
peó " f". Per altra part, després de 8 
dS, Ja no hi ha res escrit" . 

7 I XeS d X eS. 8 dS .. . 

" Lleuger avantatge del blanc". 

8 ., Cld7!? 

Impedeix la clavada a 95. prepara 
15 I bloqueja e5. 

9 CI3 aS . la AgS 16. I I Ae3 ... 

El blanc sembla desorientat i només 
la jugades de desenvolupament. 

lI.. Oe7. 12 O-O Ca6. 13 a3 15. 

No era bo 13 .. CacS. 14 b4 a X b4. 
15 aXb4 T xal. 16 D x al Ca6. 17 
eS! Cb4. 18 Oa5±. 

14 Tbl CdeS. IS e X 15 A x IS. 16 Tel 
Tae81 =. 

En aquesta posició proposo taule!'>. 
que són refusades. 

20 (76) BUTLLETI O'ESCACS/ABRIL 1977 

17 h3 1. .. 

Amenaca 18 g4 Ad7. 19 b3 seguit de 
Tbl . Però sembla una mica millor 17 
b3. Ara hi ha un cop làctic basat en 



la doble amenaça a l'allil de e3 I al 
peó de b2. 

17 . Cd31 18 A x d3 .. 

18 Te2? C14. 19 Td2 Ah6. 20 Rh2 e4. 
21 Cd4 De5 amb posició desagradable. 

18 A x d3. 19 Tell. . 

Si 19 D x d3 e4. 20 C x e4 D X e4 . 
21 O x e4 T x e4. 22 AI2 A X b2. 23 Tbl 
A x a3. 24 T X b7 T xe4. 25 Ta7 Tf6. 
26 Ta8 + Ag7. 27 Cg5! amb compen· 
sació pel peó. Per això con tra 22 Af2 
JO hanC'! Jugat 22 .. Te2 mantenint la 
pressió. Desp rés de 22 Ad2 A x b2. 23 
Tc2! A X a3. 24 A X a5 la pOSICiÓ està 
Igualada. 

19 e4. 

19 ... A X e4. 20 b3 e4. 21 Cd4 Ad3. 
22 Ce6 la posició no era clara. 

20 Cd4 ... 

Una mica millor era 20 Cg5 Ae5. 21 
Og4 h5. 22 Oh4 Od6. 23 CbS A x h2 +. 
24 Rhl Og3. 25 O x g3 A x g3. 26 Tedi 
c6, Ja que ara no d isposo de h6 per 
foragitar el cavall, com ocorregué a 
la partida. 

20.. DMI 21 Ce6 AeS. 22 Dg4 . 

Natural ment, no 22 C X f6 per 22 
Dg3. 23 Ce6 Oh2 +. 24 RI2 Ag3 mal. 

22 .. D x g4. 23 h X g4 TI7 +. 24 b3 
Ad61 25 eS Ag3. 26 Tedi Td7. 27 CgS .. 

27 ... h61 

Si immediatament 27 . . . Ae5 alesho· 
res 28 CgXe4 Axe4. 29 C X e4 Ab2. 
30 Te4 Tde7. 31 d6 Te4. 32 T x e4 
T x e4. 33 d7 A16. 34 d8 = 0 + AX d8. 
35 T x d8 + R17. 36 RI2 amb l'amena· 
ça Ta8·a7! que dóna avantatge al blanc. 

28 Ch3 AeS. 29 CI2 A x e3. 30 T x e3 
T X dS. 31 e6? ... 

Davant la dif icultat de trobar un pla 
de joc sati sfactori per les cui tes de 
rellotge -el meu cont rincant només 
tenia 9 minuts per a 20 jugades- el 
blanc comet aquest error que resulta 
decisiu. 

Borrell indicava a l'anà ti si posterior 
31 g5!? h x g5. 32 Cg4 Rg7. 33 b4 
a X b4. 34 a x b4 e6. 35 b5! e x b5. 36 
c6 b X c6. 37 T x c6 com a favorable 
pel blanc, però després de 36. . b4! 
37 T3el b3 -no 37 ... b X e6. 38 T x e6 
Ted8. 39 C16! Cb8. 40 Tb6 amb avan· 
tatge- 38 c x b7 b2. 39 Tc8 Ted8! 
-contra 39.. T5d8? no era bo 40 
Ad4 + per 40.. T x d4! 41 Te8 Tb4! 
-+, però si 40 Ab6!! T X c8. 41 
b X e8 = 0 T Xe8. 42 Ad4 + i 43 A x b2 
amb possibles taules- 40 Ab6 T6d7!! 
41 b8 = 0 Cb8. 42 TX b8 bl = 0 gua· 
nyant qualitat. 

La meva opinió és que era millor 
3 1 C x d3 Ted8. 32 CI2 T x dl +. 33 
C x di T x di +.34 RI2 g5. 35 Te4 Tbl . 
36 e6 T X b3. 37 eXb7 T x b7. 38 Txe4 
R17. 39 TeS eS. 40 A x eS Tb2 +. 41 
RII Tb5. 42 Ad6 T xe5. 43 AX e5 =. 
Però segurament et joc negre es pot 
millorar ¡ en lloc de 34 .. g5 es pot 
jugar 34 ... Af7 , o bé 34 ... Tb1 direc· 
tament. i fins i Iol 34.. Tal! 

31.. . bS. 32 A X h6 b4. 33 a x b4 a X b4. 
34 Teel CeS. 35 C x d3 e X d3. 36 Te4 
gSI 37 T x b4 d2! 38 Rh2 ... 

Ja era et momenl d'abandonar. 

38 ... Tel. 39 T x d2 T x d2. 40 A x gS 
Td6. 41 Tc4 Ce4. 

El cavall. que ha estat tola ta par· 
lid3 tancat a a6, dóna el cop definitiu. 

Td3+ . 45 93 T X g3+ . 46 Rh4 T x h2 
mat. 

0 · 1 2:27·2:27 

JOSEP PONCE 

N." 155 o 17 / a 

PAREDES (Foment Martinenc) 
J . PONCE (Sa ni Josep) 

Defensa Nimzofndia 

1 d4 C16. 2 e4 e6. 3 Ce3 Ab4. 4 e3 b6. 
5 Ad3 Ab7. 6 CI3 Ce4. 7 De2 15. 8 0·0 
A X e3. 9 b x e3 0·0. 10 Cd2 Cd6. 11 
13 Dh4. 12 TI2 Ce6. 13 Aa3 Ce7. 14 eS 
C17. 15 e4 14. 16 e4 b x eS. 17 A X eS 
d6 . 18 Aa3 eS. 19 dS CgS. 20 eS Tf6. 
21 CII Tg6. 22 Rhl Ae8. 23 De2 Rh8! 
24 Tel Cg8. 25 e X d6 C16. 26 T x e7 
ChS. 27 De2 Ad71 28 g4 l x g3. 29 Tg2 
Ch3. 30 AeS Aa411 31 O X a4 C314. 32 
T x a7 Td8. 33 Ta8 C x g2. 34 T x d8 
D X d8. 35 Ab6 C314! 36 C x g3 C X g3 +. 
37 h x g3 Th6+ . 38 Rgl D x b6+ . 

0·1 

N." 156 

J . PONCE (Sani Josep) 
BORDELL (Espanyol) 

Defensa índia de dama 

O 311 b 

1 d4 C16. 2 e4 06. 3 CI3 Ab4 + . 4 Ad2 
De7. 5 Ce3 0·0. 6 De2 b6. 7 e4 d6. 8 
a3 A x e3. 9 A x e3 Ab7. 10 Ad3 ChS. 11 
0·0·0 C14. 12 Af1 eS. 13 dS eS. 14 g3 
Cg6. 15 h4 De8. 16 hS Ce7. 17 h6 g6. 
18 CgS Ae8. 19 Ah3 A X h3. 20 T x h3 
Cd7. 21 14 Db8. 22 Da4 Db7. 23 Tf1 a6. 
24 l x e4 d x e4. 25 De2 bS. 26 g4 b4. 
27 Ael Ce8. 28 a4 Cd6. 29 b3 De7. 30 
Thl3 Tae8. 31 AM Cb6. 32 De2 Dd7. 33 
T16 Cbe3. 34 013 De7. 35 012 Da7. 36 
013 De7. 37 Dg3 Dd7. 38 Re2 Cb6. 39 
013 De7. 40 Ch3 Cd7. 41 Rd3 C x 16. 42 
AX f6 Dd7. 43 Ag7 IS. 44 g x lS T x IS. 
45 Dg4 T17. 46 O x d7 T x d7. 47 TI6 
Ted8. 48 CgS C17. 49 Ce6 Te8. 50 Re3 
Td6. 51 Tf7 Inacabada. 

42 Af4 T6d1. 43 Rh3 Thl +. 44 Ah2 I l ' 1 ~ 

La mayor EXPOSICION-VENTA de I¡bros y material de ajedrez 

é 
--=----===~--====--~= 

LIBRERIA CATALAN 

SOLI CITE CATALOGO GRATUITO 
Conde Borrell , 100 Tel . (93) 2549940 BARCELONA·1S 
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C. E. CONGRÉS 

Nc' 157 

Barcelona 

GROS (Cong rés) 
COLOMER (SEAT) 

Defensa sici liana 

E 72/b 

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 e X d4. 4 C X d4 
C16. S Ce3 Ce6. 6 Ae4 e6. 7 Ab3 a6. 
80·0 Ad7. 9 14 bS. 10 a3 Te8. 11 Ae3 
CaS. 12 eS C X b3. 13 e x b3 Cg8. 14 
e x d6 C16. 15 IS A x d6.16 I x o6 A x e6. 
17 C x e6 I X o6. 18 T x l611 g X16. 19 
Ce4 Re7. 20 013 AeS. 21 Td1 Oe8. 22 
AeS + R17. 23 Ad6 A x b2. 24 C x 16 

A x 16. 25 TI1 Od8. 26 AeS T18. 27 AI6 
OdS. 28 Og4 Re8. 29 Td1 DeS +. 30 

Ad4 DIS. 31 Og7 Td8. 32 Og3 OdS. 33 
Og4 e4. 34 Rh1 Od7? 35 OhS + 017. 
36 O X eS + Oe7. 37 O x e7 + R x e7. 
38 AeS + Re6 . 39 Te1 + RdS. 40 A x 18 
T x 18. 41 Rg1 Tl6. 42 Te3 Rd4 . 43 TI3 
Te6. 44 RI2 Te3. 45 g4 Te2 + . 46 Rg3 
aS . 47 gS b4. 48 a X b4 a x b4. 49 h4 
Te3. SO RI4 TeS. 51 hS Te8. 52 g6 
h x g6. 53 h X g6 Rd5. 54 RgS ReS. SS 
g7 Te1. 56 Tg3 Te8. 57 Rh6 . 

1 • O 

ESCACS COMTAL CLUB 

N." 158 

Barcelona 

BORRELL (Jake) 
P. GARCIA (Comlal) 

G. D. ortodoxa 

D 10/ b 

1 d4 dS. 2 c4 e6. 3 Ce3 CtS. 4 e X d5 
e X dS. 5 Ag5 Ae7. 6 e3 0·0. 7 Dc2 
Cbd7. 8 Ad3 Te8. 9 Cge2 e6. 10 0·0 
Ce4. 11 AI4 C x e3. 12 b x e3 C13. 13 
c4 d x c4. 14 A X c4 AeG. 15 Ad3 Cg6. 
16 Ag3 Ad6. 17 14 15. 18 AI2 Od7. 19 
g4 Ce7. 20 Cg3 g6. 21 9 x 15 C x 15. 
22 Tab1 C x g3. 23 h x g3 Te7. 24 e4 
Tae8. 25 Tfel a6. 26 Ac4 AbS. 27 d5 
e X dS. 28 Tbdl b5 . 29 A x d5 Aa7. 30 
A X e6 + D x e6. 31 A x a7 T xa7. 32 
DeS T17. 33 OdS Og4. 34 Rg2 h5. 35 
eS g5. 36 e6 Tg7. 37 15 h4 . 38 013 
h3 + . 39 RI2 Oe4. 40 Od5 Oe3. 41 Od4 
De2 + . 42 Te2 O X '5 +. 43 Rgl T x e6. 
44 TI1 Og6. 45 Od5 Tge7. 46 TeS h2 +. 
47 R x h2 Rh7. 48 T x gS Te2 +. 49 Rh3 
Oe6 +. 50 D X e6 T2 X e6. 51 Tf4 . 

N. ' 159 

BESC6S (SEAT ) 
BEA (Comlal) 

Defensa francesa 

E 06 / a 

1 e4 e6 . 2 d4 dS . 3 Cel AbS. 4 Cge2 
b6. 5 a3 Ae7. 6 e x d5 e X d5. 7 CI4 
C16. 8 013 e6. 9 Ad3 Aa6. 10 A x a6 
C x a6 . 11 0.0 0·0 . 12 Te1 Ce7. 13 Cee2 
Od7. 14 Cg3 Ad6. 15 Clh5 C x h5. 16 
C x h5 15. 17 CI4 Tae8. 18 Ad2 Te4. 
19 e3 g5. 20 Ch5?1 A x h2 +. 21 Rh1 
g4. 22 Od1 017. 23 T x e4 d x e4. 24 
CI4 A x 14. 25 A x 14 Co6. 26 AeS Cg5. 
27 Rg1 Oh5. 28 Ob3 + T17. 29 Oe4 
C13 + 1 30 g Xl3 g X 13. 31 011 15 32 
Te1 T15. 33 Oe4 + R18 . 34 Ad6 + Rg7. 

0·1 

ESCACS 
L'HOSPITALEl 

N." 160 E 20I a 

GARCIA CONESA (Ba reinon.) 
BORRELL (Jake) 

Obertura Ruy-L6pez 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS g6. 4 0·0 
Ag7. 5 e3 d6. 6 d4 Ad7. 7 d x 04 d x 04. 
8 Oe2 Cgo7. 9 Td1 0·0. 10 Ae3 Oe8. 11 
Cbd2 06. 12 Aa4 16. 13 AeS Te8. 14 CI1 
Ao6. 15 Ce3 b5. 16 Ae2 Td8. 17 T x d8 
O X d8. 18 Td1 Oe8. 19 CdS A x d5. 20 
e X d5 CaS. 21 b3 Ce8. 22 Ab4 Cb7. 23 
Cd4 Ced6. 24 Co6 Te8. 25 C x g7 R X g7. 
26 e4 eS. 27 Ad2 Cd8. 28 Te1 C817. 
29 13 Od7. 30 g4 g5. 31 011 Ch8. 32 
h4 h6. 33 h X gS h x g5. 34 A x g5! 
l x g5 . 35 T x eS Cd17. 36 To6 Te8. 37 
Oa1 + R18. 38 016 T x 061 39 d x 06 
Od6. 40 015 Og3 + . 41 RI1 Oh3+ . 42 
Re2 Oh2 +. 43 Rd1 Og1 +. 44 Rd2 
012 +. 45 Rd1 0f1 +. 46 Rd2 012 +. 
47 Re1 Oe3 +. 48 Rd1 Og1 +. 49 Re2 
Og2 +. 50 Rd3 011 +. 51 Ro4 012. 52 
Rd5 Od4 +. 53 Re6 Od6 +. 54 Rb7 Re7. 
55 e X 17 C X 17. 56 Oh7 R18. 57 Ae4 
b Xe4. 58 b x e4 Od7 + . 59 R x a6 
Oa4 +. 60 RbS O Xe4. 61 DIS Ob4 +. 
62 Re6 Oa4 +. 63 R X e5 0.5 + . 64 
Re6 Oa6 +. 

N. 162 R 64 / c 

J. LLAVERIAS (Vilanova) 
PAREDES (Foment Martinenc) 

Defensa holandesa 

1 d4 lS. 2 e4 C16. 3 Ce3 g6. 4 CI3 d6 . 
5 g3 Ag7. 6 Ag2 0·0. 7 0·0 Ce6. 8 b4 
Ce4. 9 Ab2 C x b4. 10 C x e4 f X e4. 
11 CgS eS. 12 C X e4 Ce6. 13 d5 CaS. 
15 eS AfS. 15 Ac3 A Xe4. 16 A x e4 
b6. 17 A X a5 b x a5. 18 Da4 d x cS. 19 
O X aS Od6. 20 Tae1 Tl7. 21 T X eS A18 . 
22 Te6 Ob4. 23 O x b4 A x b4. 24 d6 
e X d6. 25 Te4. 

1/ 2 · 1/ 2 1 . 0 
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.lA HE CLUB 
DE LLOBREGAT 

N." 161 

GRAU I Ruy López) 
NOR1A IJake) 

R 51 / . 

PD Slonewall amb blanques 

1 d4 C16. 2 e3 g6. 3 Ad3 Ag7. 4 14 dS. 
5 Cd2 eS. 6 e3 b6. 7 013 A15 . 8 e4 
d x e4. 9 e x e4 e x e4. 10 A x e4 A X e4. 
11 O X e4 Cd7. 12 CI3 0·0. 1315 e X d4. 
14 e x d4 C16. 15 Oh4 Od5. 16 I X g6 
h X g6. 17 0·0 Oe4. 18 AI4 ChS. 19 CgS 
o X d4 +. 20 Rhl A16. 21 Tadl A X g5. 
22 o x gS 016. 23 Og4 C x 14. 24 T X I4 
O X b2. 25 h4 Tad8. 26 Tdll Og7. 27 
hS gS. 28 TlS 16. 29 Oe4 + Rh8. 30 Oe6 
Td4. 31 Rgl Tld8. 32 Ob7 T8d7. 33 
Oe6 T4d6. 34 Oe3 Rh7. 35 013 Rh6. 36 
Tel Og8. 37 Tel Oe4. 38 Oa8 017. 39 
Oh8 + Oh7. 40 018 + Og7. 41 Oe8 Tdl. 
42 T x dl T x dl + . 43 Rh2 Td4. 44 Tl3 
Th4 + . 45 Rgl Te4. 46 Ta3 15. 47 Tl3 
OdC. 48 Rh2 OeS + . 49 Rgl Tel+ . 
50 Tll Od4 +. 

0 - 1 

C. E. VILANOVA 
VILANOVA ï LA GELTRÚ 

N.O 163 

FERNANOEZ IVilanova) 
OOMINGUEZ IJake) 

Obertu ra anglesa 

R 30 / b 

1 c4 e5. 2 Cc3 '5. 3 d4 e x d4. 4 O x d4 
C16. 5 AgS Ae7. 6 e4 Ce6. 7 Oe3 l x e4. 
8 C X.4 0·0. 9 CI3 Te8. 10 Ad3 dS. 11 
c x d5 Cg5. 12 A X e7 O x e7. 13 DgS 
ObS+ . 14 Cd2 O x b2. 15 0·0 0e5. 16 
Oh4 Ce7. 17 CgS AlS. 18 Tael 016. 19 
Te6 A X o6. 20 O X h7 + R18. 21 C X e6+ 
R17. 22 OhS +. 

1 • O 

AVANÇ Del VOLUM N.' 22 DE 
L'"'NFORMADOR,, INTERNACIONAL 

D'aquesta col·reccló semestral acaba de sorlir el volum n." 22 i que tol 
segui! serà posat a l'abast del publlc de tol el món. 

Comprèn les mi llors partides Jugades des del ler. de Ju liol al 31 de desem
bre de 1976. 

les partides són anotades en sistema algèbric i mllJançan t simbols que és 
el llenguatge escaquisllC internacional, per tant , estès a tal arreu. En els co
mentaris s 'hi han esmerçat els millors comentaristes del món. 

Més complet que els volums precedents, el volum n.O 22 de 1''' lnformador 
dels Escacs" (popularment conegut per l' ln formalor) , que s'edita a Iugoslàvia. 
inclou 756 partides, més de 100 exemples d 'obertures 80 finals I combinacions 
seleccionades, i la llista completa de les avaluacions' (" ranking Elo" ) de lots 
els jugadors mascu lins i femenins quali ficats. 

Inclou també l'estimació dels dos jurals internaCionals referits a la millor 
partida del volum anterior (Reshevski -Vaganian) I a la innovació teòrica més 
Important del matei~ periode (Byrne-Geller ) . 

Com un avanç de la seva sortida, l'editor ens forneix aquesles dues partides 
sumàriament comentades. 

Jurat: 8otvlnnlk, 8yrne, Larsen, 
Llllental , Parma, Polugalevski , 

Razuvaev, Uhhnann 

N.' 164 

BYRNE . GELLER 
Las Palmas, 1976 

E 38/ e Oberlura Ruy López IC 89 ) 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS a6. 4 A.4 
C16. 5 0·0 Ae7. 6 Tel bS. 7 Ab3 0-0. 
8 e3 dS. 9 e x dS C X dS. 10 C XeS 
C x eS. 11 T x eS e6. 111.. . C16. 12 d4 
Ad6. 13 Tel Cg4. 14 h3 Dh4. 15 DI3 
C x 12? 16 Ad 2! Ab7. 17 D X b7 Cd3. 
18 Te2 Tae8. 19 DI3±; 18 . .. Dg3. 19 
RII Dh2. 20 g4 ±; 15 . .. h5!?) 12 d4 
Ad6. 13 Tel Oh4. 14 g3 Oh3, 15 Ae3 
Ag4. 115 ... A15. 16 DI3 Tae8. 17Cd2 + : 
15 ... h5 . 16 Dl3 h4. 17 A X d5 ±, Fisehe,. 
Wade, La Havana 1695: 15.. ne8. 16 
DI3 Ta7. 17 Cd2 Tae7. 18 A x d5 c x d5. 
19 CII ±) 16 Od3 Tae8. 116 . . C X e3. 
17 T x 03 e5. 18 DI1 Dh6. 19 Cd2+' 
16 ... 15. 17 14 g5. 18 DII Dh5. 19 Cd2 
Tae8. 20 Dg21 9 x 14. 21 A x d5! + Rh8 
22 A x 14 A X 14. 23 A x e6 ±) 17 Cd2 
Te6. 1'7 ... 15 . 18 14 Rh8 . 19 A x d5 
e x dS. 20 Dll Dh5. 21 a4 g5. 22 a x b5 
a X b5. 23 1 x g5 T X e3. 24 T x e3 14. 
25 9 X 14 A x f4 . 26 Tg3 +, Boleslavs
ki ·Ta l. URSS 1962) . 18 e41? b x e4. 
t 18.. AI4 t 19 A X t4. Dvoj ris-U tljand 

e,k, URSS 1975! 19 .. C x 14. 20 DI1 
Ce2+. 21 Rhl Dh6+ ; 19 c x d5 Th6 
20 De4 D X h2 +. 21 RII A x e3. 22 
T x e3 Ohl +. 23 D x hl T X hl +. 24 
Rg2 T xa l. 25 dxe6 a5. 00) 19 C x e4 
A14. 20 011 Oh6. 21 Ae1ll ... 121 Dd3 
Dh3 =, Robalsch-O'Kelly, BeverwiJk 
1963) . 21 ... Ah3. 22 T x e6 I x e6. 23 
OdI A X el . 123. D16. 24 D13) 24 
T x el 016. 25 131 O x 13. 26 O X 13 
T x 13. 27 CeS T18. 28 C x e6 C16. 29 
Ae4... 129 05 C x dS . 30 A X d5 e x d5 . 
31 Ce7+ ±) 29 ... Ce4. 30 All AX ll . 
31 T x 11 fe8. 32 Rg2 hS. 33 Tel C16. 
34 Te3?.. 134 Te5 R17. 35 Ta5 ± ) Rh7 . 
35 Ta31l.. . 135 b4!?) ". Tl81 36 h3 
CdS. 37 h4 Rh6. 38 CeS 95. 39 TI3 
Tb8. 40 b3 g4 , 41 Tl7 Te8. 42 Ce4 Rg6 . 

43 Ta7 Cb4. 44 RI2 Tl8 +. 45 Re2 
C x a2. 46 T x a6 Ce3 + . 47 Rel R16. 
48 Cd2 Td8. 49 TaS T X d4. 50 T x hS 
Td3. 51 TeS R17. 52 Te4 Te3 +. 

(A. Matanovic) 

Jurat: Averbach, Barcz8, Euwe, Filip, 
Gulko, Kotov, O'Kelly, Pirc, Schmld 

N." 165 

RESHEVSKY - VAGANIAN 
Skople 1976 

E 02/ b Defensa francesa (C 051 

1 e4 06. 2 d4 dS. 3 Cd2 C16. 4 eS 
Cld7. 5 14 eS. 6 e3 Ce6. 7 Cdl3 DaS. 
8 RI2. .. 18 Ae3! bS. 9 a3! c4. 10 g4 
Da4. 11 Dbl Ae7. 12 Ce2 Ca5. 13 Cel ±. 
Krnic-Despolovic, Iugoslàvia 1974) ; 9-:
Db6. 10 Ad3 e4. 11 Ae2 a5. 12 Ce2 
Tb8. 13 g4 t; 8 ... exd4. 9 C X d4 
C x d4. 10 A x d4 Cb8. 11 CI3 Ad7. 12 
Ad3;t:; Saharov-Ooroskevic, URSS 1973) 
8 ... Ae7, 18 ... bS. 9 Ad3 b4. 10 Ce2 
Cb6. 11 Rg3... 00 Savon-Portisch, Pe. 
tropolis, Interzonal 1973) 9 Ad3 DbS. 10 
Ce2 ffl. 11 e x I6 ... 111 Rg3 g5. 12 Te l 
c X d4. = Adorjan·Vaganian , Teesside. 
Oli m. Esl. 1974; 11 Db3 D x b3. 12 
a x b3 exd4. 13 c x d4 0·0. 14 Ad2 
95; Kosl ro·Uhlmann. POlónia·RDA 1974 ) 
11 ... A x 16. 111.. . C X I6. 12 Tel . 
Rgl ... Rh1.. . ±) 12 Rg3 .. , 112 Tel 
exd4. 13 e X d¡ eS. ) 12 ... e X d4. 13 
e x d4 0.0. 14 Tel? .. 114 h3! Te8. 15 
Rh2 C18) 14.,. eSII 15 I X eS Cd x eS. 
16 d x eS Ah4 + 11 17 R X h4 T x l311 18 
TI1 .. , 118 gX I3 012++) 18 ... Ob4+ . 
19 AI4 007+, 20 AgS 006. 21 AlS 
T X IS. 22 CI4 122 T X I5 D x 15. 23 
O X d5 + Ae6 . 24 DI3 O xe5+) 22 ... 
O x eS. 23 Og4 T17. 24 OhS Ce7, 25 g4 
Cg6 +, 26 Rg3 Ad7. 27 Tael OcHi . 28 
Ah6 Tal8, 

0-1 
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CATALANS ARREU 

XVII TORNEIG INTERNACIONAL «COSTA DEL SOL» 
T orremolinos, 6 a 19 de febrer 

El j ove nord americà Christiansen, guanyador 
nou Gran Mestre Internacional 

MEDINA i BELLON, DESAPERCEBUTS 

Aquest torne ig no solament és el 
més velerà dels que s'orgamtzen a Es 
panya , SIn6 que és un dels Ires més 
anllcs del món actualment. 

AI XÒ no vol dir que el torneig SigUi 
de gran volada precisament. J8 que la 
seva finalitat no és el Ilu·,ment sinó la 
promoció de Jugadors. En aquest as
pecte cada ediCIÓ és una sorpresa. 
car e s Jugadors varien moll , especial · 
ment pel que fa als promoclonables. 

Ara mateix, i a escala espanyola, hi 
ha Ires Jugadors en JOc. que són Be· 
lIon. pel títol de Gran Mestre -18 le 
dues normes. però cu rtes de partldes
I Garcia Padran i Marlin. deixant de 
banda Fraguela, que encara que te 
una norma. fou a còp ia de moltes ac· 
tuacions deflclents de l'any passat i ha 
de deIxar marge a d'altres Jugadors, 

c o rNCIDE NCI ES NO PREVISTES 

El Director d 'aquest to rneig, el Sr. 
Eleazar Perelro, te una delicada mis· 
SiÓ per a CO,'Jumma r una nòmina q I.J e 
SigUI adIent al seu propòsIt, que asso· 
1~lx per molt diferents camms, Enguany 
es trobà sobtat per una retirada mas 
slva de Jugadors espanyols, que a dal ' 

NO. '00< ,. PAlS , , , .. 
CHRJSTIANSEH - 2460 E.U.A.. ~ o " , 
8YRHE .M 2SI0 u .... , ~ " 

, 
CIOCAlTEA M' 241$ Rom.nI. " " 1&' *'" " 

GARCIA PAOROH - 2425 E.pan)'. 
~ p..am.. O O " ~ ,ra 

GHEORQHIU • M " .. Rom.nl • O , " 'J, 

R08ATSCH •• 2435 Au.trl • '" 'J, 
" " 

TATAI M' 2410 IUlN. O " 
, 

" 

O. CASTRO MI 2410 CoI6-mbl. O " " O 

PIASETSI(I M' 2395 c. ...... " " O O 

R. HERHAHOEZ M' 2435 C,o. " " " O 

MEOINA ., " .. ~:r~::1 O " " 'J, 

PAYLOV - 2310 ROlMnI. " " O " 

8EllOH M' 
2415 e .. n,. O O O O ¡C ... I .... ) 

M, RUIZ - " .. M~=)'. ) 'J, O O O 

• , 
'J, 

" 

" 

~ 
'I, 

" 

" 

''I 

O 

O 

" 
O 

O 

rera hora loren cridats per la Federa 
CIÓ per a re~ resenta r Espanya a la 
Copa Clare Benedlct. Li deixaren no 
més Medina, que s'hagué de posar a 
Jugar en comptes d 'ésser·ne l'àrbitre 
com ho ha estat aquests darrers anys 
I es tava previst que ho fos també ara, 
a despit que lambé Medina hagués 
volgut anar a Copenhague, J a fe que 
n~e nt s encara en té prou, 

UNA DISCUTIDA ACTITUD 

Fins al darrer moment, i després 
d'un esti ra I arronsa que acabà en una 
explos iva lórmula d'acord entre les tres 
parts mteressades, hi prengué part 
Bellon, 

Aqup.st començà entaulan t només amb 
RUIZ despres de 46 Jugades, i això Ja 
era un símptoma perillós de que la 
norma que persegUIa pOdia no ésser 
assolida en aquest to rneig, Continuà 
guanyant a Medina en 13 Jugades, en 
una barrabassada d 'obertura del ca ta· 
là, A continuació perdé amb Christian-
5en, perq uè encara no sap conduir el 
JOc de les negres partint d'esquemes 
posicionals de PD o de flanc. Guanya 
a Castro, i torna a perdre pel mateix 

• , • • " " " " .. T .... .10 

" 
, , 

" " 
, 

" 
, " 9 -

" " " " ", " 
'J, , , 8 ' -

" O % , 
" " 

, 
" 

, 8 46,75 

" " 
, , , 

" " 
, , , 8 45.25 

" " % 'J, , , ", , , , 8 45.25 

~ " % 'I, 'I, , , 'I, 'I, 7 ' /, -
" ~ 'J, , 

" O " 
, 

" 7 44 ., 
" 'I, ~ % , , , O , 7 40.75 

" O % ~ , 'I, l', , , 6' , -W 
" " O O ~ ~ " 

, 'J, , S', -
O , O % " ~ , O 'I, S Jl ,5O 

O " O '/, O O 'Im ::w , , S 29.50 

% O , O 'J, , ' ~ o ~ % J lIt -
% 'J, O O O 'J, O ,", ~ ~ 2 ' , -

GM .. 9 MI~1 

24 (80) BUTLLETI D'ESCACS/ ABRIL 1977 

motiu, ara amb Piasetskl. 
El torneig se li posa cos ta amunt , I 

es pot dir que no cal pensar a obtenir 
els 9 punts que li calen SI només en 
té 2 I mig de quatre, Segueixen sen
gles taules amb Robatsch i Hernàndez 
I , amb blanques, es fa un garbUIx I 
perd llastimosament amb Byrne. 

Aleshores és reclamat per la F.E.D,A 
per anar a Copenhague. Es fa el de
sentés I Juga contra Garcia Padron. 
Ajorna en posició dlficll. Ara és com
minat d'anar a Copenhague, i davant 
d'aIXÒ es nega a perdre la parllda I 
l'abandona sense signar-la. Escàndol 
de caire internacional. Els Jugadors 
nordamericans envien telegrama de 
protesta a la F.I.O.E. per flagrant mano 
ca d'ellca. 

Es dóna la ci rcumstànCia que Be· 
lIon ha Jugat B partIdes, es a dl(. més 
de la meitat potencial, i per tant el seu 
resultat compta, donant·se el punt de 
les partides que 11 manquen als seus 
adversaris, 

Entre altres conSIderacions, hi ha la 
qüest ió que un dels bene'lclats es res
panyol Garcia Padron, que està acon
seguint la puntuació per una primera 
norir,a de Mest re InternaCional. Aquest , 
però. s'espabllarà a 'er-la amb escreiX, 
I guanyant a RUIZ a l'ultima ronda, la 
un punt més del necessan, cosa que 
sembla pot ésser-li homologada. 

LOALTRE JUGADOR CATALA 

Pel que fa a Medina, aquest comen
çà entaulant amb GarcIa Padran una 
partida supEri or que no aprofItà prou, 
I després cometé el nyap enfron t de 
Bellon, que sembla li hagi guanyat la 
moral quan Juga amb ell. Després es 
redreçà, car féu una esplèndIda partl ' 
da amb Pavlov, un fOrt Jugador, i des
prés d 'unes taules amb Clocaltea , que 
té un JOc molt ferreny l , per tant, dlll 
ci! de batre, Medina la una altra bona 
partida cont ra Tatal, al qUI guanya 

No aconsegueix superar al local RUIZ, 
amb el qUI només entaula, I comença 
aleshores una tongada de derrotes per 
temps, amb GheorghJU I ChriS!lanse l 
al límit del control , però amb Castro 



a la Jugada 26! Ajorna amb Piasetskl 
I encara entaula un fina l dif ícil. Perd 
amb Robatsch una partida en què des· 
cura el flanc de dama quan semblava 
haver neutralitzat el blanc. A con tínua
ció entau la amb Hernàndez i. a la dar
rera ronda, la el mateix amb Byrne. 
però de quina f3isÓ! amb JOc de gam· 
bit portant les negres. Una finesa 11 
esguerra l'acció i li impideix de gua· 
nyar. 

N." 166 E 87 /a 

MEOINA - GARCIA PAORON 

Defensa siciliana 

1 e4 06. 2 d4 e5. 3 CI3 e x d4. 4 C x d4 
CIS. 5 Ce3 d6. 6 Ae2 a6_ 7 14 Cbd7. 8 
O-O b5. 9 AI3 Ab7. 10 e5 A x 13. 11 
C X f3 d X eS. 12 f X eS b4. 13 e X f6 
b x e3. 14 I x g7 A x g7. 15 b3 0·0. 16 
Aa3 TeS. 17 Oel Ob6+ . 18 Rhl Tad8. 
19 Oh4 h6. 20 Tael e5. 21 Og3 Og6. 
22 012 C18. 23 A x l8 T x 18. 24 C x e5 
A X e5. 25 T X eS Td2. 26 013 T X e2. 
27 Te4 hS. 28 Te4 Td8. 29 T x e3 T x a2 . 
30 Te6 Og7. 31 h3 (31 Tl6 +-) Tal. 
32 T6c1 T x e1 . 33 T X c1 h4. 34 Tc4 
Oal +. 35 Rh2 OeS+ . 36 Rhl Oel + . 
37 Rh2 OeS + . 38 014 O X I4 +. 39 
T x l4 a5 . 40 T x h4 Tb8. 41 Tg4 + R18. 
42 Tg3. 

N. ' 167 E 91/a 

MEOINA - TATAI 

Del €: nsa sIcil iana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 d4 C16. 4 Ce3 
e x d4 . 5 C X d4 a6. 6 g3 g6. 7 Ag2 Ag7. 
8 0·0 0·0. 9 h3 Ad7. 10 a4 CeS. 11 
Cde2 Te8. 12 AgS Te8. 13 CdS C x d5 . 
14 e x dS CaS. 15 Ta2 h6. 16 Ae3 b6. 
17 b3 Oe7. 18 Te1 Ah7. 19 Ad4 Tg8. 
20 A x g7 T X g7. 21 Cd4 15. 22 e4 T18. 
23 Tae2 T8t7. 24 h4 Cb7. 25 Ce6 A x eS. 
26 d x e6 Cd8. 27 Ad5 T16. 29 b4 e6. 
29 Ag2 eS. 30 bS Ce6. 31 Td2 CeS. 32 
TdS aS. 33 Te2 Tg8. 34 Ted2 Td8. 35 
T X eS C X a4 . 36 Tel CeS. 37 Tde2 
Tl7. 38 Ad5 Tg7. 39 Od4 Rh8. 40 Te7. 

1 - O 

N. ' 168 E 91/ b 

MEOINA - GHEORGHIU 

Defensa SIC diana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 C16. 4 Ce3 
c X d4. 5 C X d4 a6 . 6 g3 e6. 7 Ag2 Ae7. 
8 O-O Oe7. 9 Tel 0·0. 10 a4 Ce6. 11 
Cb3 b6. 12 14 Tb8. 13 Ae3 CaS. 14 
Cd4 Ab7. 15 g4 Ce4. 16 Acl OcS. 17 
gS eS. 18 g x f6 A X f6 . 19 Ce2 e x d4 . 
20 Ahl Ce3. 21 A X e3 d x e3. 22 e3 
Ah4. 23 Cg3 15. 24 e x 15 A x g3. 25 
h x g3 A X g2+ . 26 R x g2 T X IS. 27 
013 Te8. 28 Tadl TIS. 29 TdS Oe4. 30 
Td4 Ob3. 31 OdS+ O X dS. 32 T X d5 

ELS M~S OESTACATS 

Christiansen fou una revelació. Ell 
i el seu compatriota Byrne anaren a 
l'encalç de Gheorghiu, que a la 7." 
ronda era el primer. A la 8 .~ ja l'havien 
alrapat, mentre que a la 9.~ en guanyar 
Christiansen a Gheorghiu passava el 
nordamerics al davant, que ja no sena 
atrapat, malgrat que el romanès es be· 
nefic ià del punt sense jugar de Bellon 

Te4. 33 Td4 T x d4. 34 e X d4 gS. 35 
RI3 gX14. 36 g x l4 Te6. 37 Te2 R17. 

O -1 (Temps) 

N." 169 
PIASETSKI - BELLON 

Obertura anglesa 

R 44 / . 

e4 C16. 2 Ce3 eS. 3 CI3 b6. 4 e4 d6 . 
5 d4 Ag4. 6 d5 e6. 7 h3 A x 13. 8 O x 13 
e5. 9 g4 Ae7. 10 gS Cld7. 11 h4 Ca6. 
12 Ad2 Cc7. 13 Og3 a6. 14 a4 0·0. 15 
Ah3 bS. 16 aSI Te8. 17 b3 Tb8. 18 Cdl 
C18. 19 hS b X e4. 20 b x e4 Tb7. 21 
Ta3 Tb4. 22 Te3 Ca8. 23 O-O O x aS. 
24 f4 T X e4. 25 t X eS T x e3. 26 A x e3 
Oe7. 27 014 A x gS. 28 O X gS d x eS. 
29 h6 Cg6. 30 h x g7 C14. 31 Rh2 Od6. 
32 Ce3 0g6. 33 O x g6 h X g6. 34 Cg4 
Ch5. 35 A X eS 16.36 C x I6+ . 

1 - O 

N." 170 E 27/ b 

BYRNE - MEOINA 

Obertu ra Ruy López 

1 e4 eS. 2 Cf3 Cc6. 3 AbS a6 . 4 Aa4 
d6. 5 e3 IS . 6 e x '5 A X IS . 7 d4 e4. 
8 CgS dS. 9 13 h6. 10 I x e4 h X gS. 11 
e x lS Ad6. 12 013 g4. 13 O x g4 C16. 
14 Oe2 + Rf8. 15 A X c6 b x e6. 16 Ag5 
Od7. 17 A x l6 g X16. 18 013 Te8 + . 19 
Rdl Te4. 20 g3 Oe8. 21 Cd2 Te3. 22 
Og2 Th7. 23 Re2 Te2. 24 013 The7, 

25 Tad1 T7e3. 26 Og4 Ob8. 27 Oh4 
Rg7. 28 Og4 + R18. 29 Og6 Ae7. 30 
Oh6 + Rg8. 31 0g6 + R18 . 32 Oh6 o 
Rg8. 33 Og6 + R18. 

N." 171 R 54/ b 

BELLON - MEOINA 

Obertura P.D. amb Ag5 

1 d4 C16. 2 CI3 g6. 3 AgS Ag7. 4 Cbd2 
eS. 5 A XISI e x l6. 6 Ce4 e X d4. 7 
Cd6 + Re7. 8 O x d4 Ce6. 9 Od2 Oa5. 
10 e3 a6. 11 Tdl Oe7. 12 014 Ob8. 13 
Oe3+. 

1 - O 

N." 172 R 56/a 

BELLON - BYRNE 

Obertura PD 

g3 g6. 2 Ag2 Ag7. 3 d4 dS. 4 e3 C16. 
5 Ch3 e6. 6 O-O O-O. 7 13 0b6. 8 CI2 
Cbd7. 9 Ob3 e5. 10 O x b6 a x b6. 11 
e4 bS. 12 e X dS C X dS. 13 d x e5 C x eS. 
14 14 Cc4. 15 Tel AlS. 16 Ce4 Tld8. 
17 All Ca5. 18 Cbd2 b4. 19 a4 b x e3. 
20 b x e3 C x e3. 21 Ta3 Te8. 22 Ag2 
A x e4! 

0-1 

N. ' 173 E 51 / c 
MEOINA - PAVLOV 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 Ce3 Ce6. 3 g3 g6 , 4 Ag2 
Ag7. 5 d3 d6. 6 14 e5. 7 Ch3 e x 14. 
8 A X I4 Cge7. 9 Od2 h6. 10 O-O Ae6. 
lla3 Od7. 12 CI2 95. 13 Ae3 Ae5. 14 
Tael Cd4. 15 CdS A X dS. 16 e x dS 
Oa4. 17 b3 Od7. 18 Odl C4IS. 19 
A x e5 Oe7. 20 Ab4 hS. 21 Ce4 O-O-O. 
22 C x gS Ob6+ . 23 Rhl Ce3. 24 T X e3 
O x e3. 25 C x 17 h4. 26 C X h8 T x h8 . 
27 Og4 + Rb8. 28 9 x h4 Tg8. 29 006 
T x g2. 30 A X d6+ A x d6. 31 O x d6+ . 

1 - O 

N." 174 

BELLON - CASTRO 

Obertu ra quatre cavalls 
Gambit Belgrado 

E 16/a 

1 e4 Cc6. 2 Ce3 e5. 3 CI3 C16. 4 d4 
e x d4. 5 Cd5 AeS? 6 Ag5 h6. 7 A X IS 
9 x 16. 8 Od2 d6. 9 b4 Ab6. 10 Ab5 
R18. 11 O-O 15. 12 e x l5 Ce5. 13 C X d4 
Oh4. 14 C X b6 a x b6. 15 14 Cg4. 16 
CI3 016. 17 h3 h5 . 18 h x g4 h X g4. 19 
Cg5 Ta3. 20 Tae1 e6. 21 Ce4 Oh4. 22 
O X dS+ Rg7. 23 IS+ Rg6. 24 15 + 
A x IS . 25 Ad3 eS. 26 b x eS b x eS. 27 
Te3 Oh6. 28 Tg3 Oh2 +. 29 RI2 b6. 30 
014 Oh4. 31 Thll 

1 - O 
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Copenhague, 14 a 21 de febrer XXII COPA "CLARE BENEDlCT" 
DISCRETA ACTUACIO D'ESPANYA 
AMB MARTíN DE FIGURA 

Fàcil triomf de l'equip danès seguit de l'anglès 

la Federació d'Escacs de Copen ha
gue commemorava el 50è. 8n1VerS8rt 

de la seva fundació i, amb l'ajut de la 
Federació Danesa. va ressuscita r l'or
ganilzació d'aquesta competició, que 
feia un any que estava aturada. Efecti
vament, després d'haver-se estat or· 
ganitzant gairebé regularment d 'ençà 
de 1953 a Suïssa miljançant els fons 
que amb aquest motiu haVIa deixat la 
Srta. Clare Benedlct, després de la mort 
d'ella i d 'exhaurir-se els recurSOS eco
nòmics, la Federació Suissa intensificà 
la cessió de la prova a d 'altres països. 

UNA COMPETlCIO MOLT VAGUE 

Aixi veiem com en dues ocasions 
se'n cJlda Espanya (Madrid, 1971 , I 

Menorca, 1974) . A partIr del 20e. anl 
versan de l'existència de la competició , 
s'elevà el nombre de clubs participants, 
que tradIcionalment haVIa estat de 6, 
I es passà a 8. 

El fet que la prova Ja no la con
Iro l ~s la Federació SUlssa, de la que 
haVia estat l'ànima el Sr. Alois Na· 
gler, I que els països del Mercat Ca 
mu. molts dels quals eren Iradicio· 

Promlg 1 2 3 • CI ... PAlS EIo 

1 Dln.m. re. 2456 li 2'12 2 2% 

2 Anglat",. 2434 l lit • 2 2 

3 Sukl. 2420 2 2 • 1% 

• Esp.ny. 2401 1% 2 2 Vt .. 
5 Austrl. 2325 1% 1% 1 1% 

• R,F_A. 2345 2 'I, 2% 2 

7 Norueg. 2316 'I, 2 1% 2 

• Su1s .. 2215 'I, 'I, 2 2% 

l ' rondi 

N" A~.lulllc,ó 

ordre ESPANYA Trl01 el, R. F. A. 

5 

2 V1 

2% 

3 

211t .. 
1 'It 

2 

1 

1 CALVO MI 2465 leomann (2420) 

2 POMAR GM 2435 Bornglisser (23651 

3 BElLON MI 2415 -
4 SANZ - 2350 Clemens (23501 

5 MARTIN - 2340 Woidemann (2200) 

TOTALS 2401 (2397/2333 ) 

nais participants a la " Clare Bene
dICt", muntessin una competició sem
blant pel seu compte, ha fet que aques
ta prova Irontol1és i estigui en perill de 
desaparició. Aquests són els motius de 
que hagi es tat suspesa durant 3 anys. 

Perquè, a veure, tant l'actual Copa 
Clare Benedic t com la nou-nada del 
Mercat Comu, per a què serveIxen? 

EVIdentment que tota oportunttat de 
competir és bona, però caldria que 
tingués un sentit, una finalitat , i això 
no es veu per enlloc. Ni les Federa
cions Nacional5 que envien els seus 
equips representat ius es preocupen 
que SIguin els millors del moment, com 
és el cas quan s'escau rOlimplada, ni 
tampoc es pot dir que l'aprofitin per 
foguejar nous valors , car per això es· 
lana millor -o almenys Ja hi és
prendre part en el Campionat Mundial 
d'Estudiants per equips, denominació 
tan poc reglamentada, que des d'ara 
passa a ésser el Campionat Mundial 
Juveni l per equips, amb l'eda t 11m;! de 
27 anys. 

Aleshores, insistim, ¿a qui interessen 
aquesta mena de competicions per 
equips tan hibrides? 

• 7 • Tol.1 

2 3'1, 3% 18% 

3% 2 3 % 17 

1% 2% 2 14% 

2 2 1% 14 

2 '/ t 2 3 13 

III 2% 1% 12% 

llit 11 3 12% 

2 '11 1 .. 10 

2' rondi 3~ rondi 

2 NORUEGA 2 SUISSA 

'l, .09aard (2420) O W irtoenson (2300) 

'I, Hoen (23801 'I, Kaenel (2200) 

- - - -
'I, Helmers (2305) 'h Bicksel (2265) 

--
'h de lange (2275) 1 Ammann (2230) 

2 ( 2397/ 2345) 2 (2397 / 2271 ) 

En majuscul. els .d~er .. ri •• mb 11101 de Gr.n Mnlre Intemaclon.1 i en nadre" el. M8$lr" Inlem.cionlllls. 

Enguany mateix veiem que, mentre 
uns equips s'ho prenen seriosament 
-entenent per això la presència d'un 
bon equip- com foren els casos de 
Dinamarca, Ang laterra i Suècia, altres 
són equips sense categoria com Aus
tria , Alemanya Occidental, Noruega i 
Suïssa. 

L'EQUIP ESPANYOL 

Aquesta vegada Espanya es decantà 
més aviat per la primera actitud, que 
presentà un equip semblantment a 1'0-
1impic. Hi mancarien , però, Oíez del 
Corral -que potser haurlem de con
siderar retirat dels escacs, com ell ma
nifesta-, Toran, jugador SÒlid, i Ma-. 
dina, un dels nostres bons taulers de 
la darrlS!ra Olimpiad3 d'Hal'a. I haver 
tingUI un propòsit més decidit d' inclou· 
re Bellon des del començament I que 
no s'incorporà fins a mitja competició, 
després de deixar amb un pam de nas 
a jugadors i organitzadors del torneig 
de Torremol inos. 

De l'equip espanyol ens en podem 
ocupar una mica més <l fon s. La Copa 
Clare Benedict fou convocada en coin
cidència amb el Torneig "Costa del 
Sol" de Torremolinos. Però la Fede
ració Espanyola no estigué a l'aguait 
d'aquesta circumstancia i fins ben en
trat el mes de gener, durant el tor
neig d'Orense (del 17 al 30), no ho 
va fer 5aber als Jugadors, i, canse· 
güentment, als organitzadors de Torre
molinos. 

Aleshores es produ í una baixa de 
tres Jugadors de cop al torneig mala
gueny, que hagueren de cobrir a 
corre-cuita, ment re Bellon , que tam
bé havia d'anar a Copenhague, se
gons la F.E.O.A., s'entestà a Jugar a 
TorremoJinos, tant per la seva abasse
gadora persecució de la norma que 11 
manca pel titol de GM com perquè 

• • 0008 , 

2'> ,6,USTRIA ", 

O - - lARSEN 

'I, Janatschek (2335) 'h -
- Witlmann (23401 1 Hamann 

'h Stoppel (23351 O Sloto 

S" rondi 

DINAMARCA 

(26t! 

(246! 

(239! 

'h Roth (22001 1 Kristiansen (23a! 

1 '/1 (2385/2325) 2 '/, (2392/ 2465) 



, 

econOmicament 1i resultava més inte
ressant. Un cop fracassat el seu intent, 
deixà el torneig penjat i s'incorporà a 
l'equip espanyol. 

EL CAPITA CALVO 

Per altra part cal esmentar la capita· 
"la de l'equip a cura de Ricard Calvo. 
Aquest tingué la pensada de voler for· 
çar Pomar a sortir del seu JOc passiu, 
que no sol donar més que taules, meno 
tre engrescava els altres jugadors per 
anar a totes, Així es trobava que l'es-

nos? I fins s'hagués hagut de donar 
més bel-ligerància al campió juvenil 
d'Espanya, en aquest moment el va
lencià Oltra. 
Com a analista hi anà Àngel Fernàn
dez, segons sembla, per indicació de 
Calvo, L'actuació del canari fou satis
factOria i complagué els jugadors, però 
¿no hauria estaI més adient encara 
Medina, que té una major experiéncia 
i 'ins li escau la comesa de capità, 
com va demostrar a Haifa? 

Gràcies a Martln, que fou l'heroi de 
l'equip, aquest se'n sortl bé en con-

ritat davant Andersson , que el superà 
netament en una partida molt profunda. 

t:s evident que Pomar no s'esforçà 
gens en les seves quatre primeres 
partides, que deixà taules sense lluita, 
i només palesà qui és de veritat con
tra Wahlbom, si bé li costà un esforç 
que no està en condicions de fer cada 
dia. Però té prou coneixements i ca· 
tegoria encara per neutralitzar els mi
liars jugadors, deixant camp obert a 
la resta de l'equip. I aquesta és la jus· 
tificació per a defensar el primer tau
ler. 

Ricard Calvo Artur Pomar Joan Manuel Bellon Fco. Javler Sanz Angel Martí n 

perada reacció de Pomar no es pro
duïa, car no solament és una qüestió 
de voluntat , sinó també d'estil , i el de 
Pomar tant es comporta d'una mateixa 
manera en el primer que en el segon 
tauler. 

Li sorti millor quan es decidí a 
fer un segon intent, que signif icava 
deixar Pomar fora de l'equip, cosa que 
féu dues vegades seguides, i aleshores 
Pomar tornà pels seus furs a l'última 
ronda, palesant que quan s'ho propo
sa sap jugar. Però l'equip ja havia patit 
l'error d'enfocament del seu capità que, 
a més, tampoc aconseguia un resultat 
satisfactori en el seu primer tau ler. 

Amb un Sanz en evident baixa forma 
com havia demostrat a les darreres 
actuacions, ¿com és que no es vol
gué acudi r a Med ina -que també es
lava al rapat pel torneig de Torremoli-

6· ,ondi 1" ,onda 

ANGLATERRA 2 SUIECIA ,', 

KEENE (2510) 'I, ANDERSSDN (2565) O 

- - W ahlbom (2375) 1 

Hartston (2475) 'i> Jansson (2380) L, 

Stean (2485) O - -

Webb (2430) 1 Schüssler (2360) 1 

(2392/2475) 2 (2413/2420) 2117 

J 

6 

5 

4 

6 

7 

28 

Junt. Com a premi de Ja seva actua· 
ció per haver estat el millor tauler de 
la competició en el seu lloc, l'organit
zac ió lliurà a Martln un rellotge elec
trònic dels que es feien servir per a 
les partides. 

En conjunt, són jugadors , la majoria 
i al nivell respectiu , que encara els hi 
manca dominar els detalls. que és el 
que fa la mestria. Per aixó se'ls hi es
capoleixen oportunitats. 

INOIVIDUALlTATS 

Calvo ja hem dit que no compensà 
et desplaçament de lloc de Pomar. 
No hauria d'haver perdut amb Ogaard 
i Wirthenson, i havia d 'haver millorat 
amb Lehmann, Bons resultats amb Lar
sen i Keene, amb el primer havent-lo 
tingut a les cordes, i manifesta inferio-

Plomi; 
Elo ._. 

RelaCiÓ 
G T P Punit .. sa,is delorça 

O 3 3 11/ 2 25 2486 0.99 

1 4 O 3 60 2331 1.04 

1 2 1 2 50 2415 1.(JO 

O 4 2 2 33 2355 0.99 

4 3 O 5 'h 78 2310 1.(JO 

6 16 6 14 50 - -

8ellon acudf a Copenhague verita
blement trasbalsat per la coacció fe
derativa de què havia estat objecte, i 
les dues primeres partides les jugà 
com absent. Sortosament la primera 
amb Wittmann s'ajornà dues vegades, 
I aleshores, un cop asserenat, aprofità 
les possibilitats que encara li queda
ven per a guanyar l'austrlac un final 
molt interessant. Bones taules amb 
Hartston i malaguanyada part ida amb 
Jansson, al qui hauria d 'haver vençut , 
si fita més prim. 

Sanz jugà moll decidit , com ja és 
norma en ell, però no prou centrat ni 
eficaç, sense arribar a obtenir una 
sola victòria. Per tant , això no és prou 
en el seu lloc. 

Àngel Martfn sembla haver trobat el 
seu punt dolç i. assenyat com és, ha 
sabut treballar suficientment per anar 
remuntant posicions, que alhora l'es
peronen. Tingué una actuació molt lIui· 
da i és, per ara, un dels valors mês 
ferms dels escacs espanyols. 

NO DONAREN M~S OE SI 

A la darrera ronda interessava gua
nyar a Suècia marcant 3 punts a fi i 
efecte de desbancar-la del tercer lloc. 
Els Jugadors espanyols s'hi esmerçaren 
a fons , però primer Bellon deixant es
capar Jansson , ¡ darrerament Calvo no 
havent pogut neutralitzar Andersson , 
malgrat dur les blanques, es malbara· 
tà una millor classificació, l'hipotètica 
medalla de bronze. 
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POOIUM D'HONOR 

DINAMARCA Larsen, 51, (7); Hamann, 4 t t (6); Rath 2 1'2 (S) : S'olh , 2 (Sl : I 

Krisl iansen, 4 (5) . 
ANGLATERRA Keene. 3 (6); Hart ston . 5 (7) ; Stean. 4', (6) ; Webb. 1 (4) : , 

Rumens, 311 (5) . 
SUE:CIA Andersson, 5 (7); WahJbom , 3 (7) ; Jansson, 3 (7) ; i SChussler, 3 1 J (7) . 

LA TRINCA O'HONOR 

Dinamarca, que era la tercera vega
da que participava en aquesta prova. 
d'ençà que s'hi Incorporà quan s'am
plià a 8 equips, fou la guanyadora, fent 

N,O 175 E 83/e 

ROTH (Austria) . MART IN 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6 (0.1). 3 d4 (0.1) 
e x d4 (0.1). 4 C X d4 (0.2 ) Cffi (0.2) . 
5 Ce3 (0.2) g6 (0.4) . 6 Ae3 (0.3) 
Ag7 (0.5) . 7 13 (0.3) Ce6 (0.6) . 8 Od2 
(0.10) 0·0 (0.7). 9 0·0·0 (0.14) (Aqui 
lo mas fuerte es 9 Ac4 que impide el 
avance 9 ... d5! que puada seguir des
pués de 9 0·0·0. Sin embargo en esta 
ocasión preferi emplear el plan 9. 
C x d4 porque un dia anles de la pre
sente partida mi oponente habia em
pleada una varlante que en mi opinión 
es buena para las negras. Y como él 
habia genado brillentemente supuse 
que no tendría inconveniente en re· 
peurla. ) 9 .. C X d4 (0.13) . 10 A x d4 
( 0.15) Ae6 (0.14) . 11 Rb1 (0.15) Oe7 
( 0.16) . (Hay que conformarse con 
esta modesta sallda porque si 11 
oa5? 12 Cd5.) 12 h4 (0.17) Tle8 (0.17) . 
13 h5 (0.19). 

(Esta es la variante en cuestión . Lo 
normal es 13 g4 sin sacrificar el peón. 

honor al compromls de la seva orga· 
nització. Per això es preocupà de tenir 
ta participació de Larsen, l'idot naclO' 
nat, malgrat que aquest havia de po · 
sar'se a Jugar amb Porlisch una sel 
mana després, el seu matx de quarts 

Sin embargo en la partida que mi ad· 
versano habia Jugado (~I di<t antenOI 
habia empleada la I;-.Isma contlnuación 
13 h5 Y Iras 13 e x h5? 14 A x g7 
R X g7. 15 g4 las blancas lograron un 
ataque 'm ')arable. Naluralmenle el 
co -ductor de las negras no conocla la 
partIda Evans-Zudierman del C;tr,lpeo 
nato de los Estados Un idos de 1966/ 
67 que siguió 15 ... C16. 16 oh6+ Rg8. 
17 e5! d X e5. 18 g5 Ch5. 19 Ad3 e4. 
20 T X h5 g X h5. 21 C X e5 014. 22 
CI6 + e x 16. 23 A X h7 + Rh8. 24 AI5 + 
Rg8. 25 oh7 + R18. 26 oh8 +. 1 . O. Des· 
de luego el peón no puede tomarse de 
este modo, pues hay olros.) 13 OaS 
(0.20) . (Ahora se amenaza 14 .. 
T x e3.) 14 a3 C x h5 (0.28) . (V ahora 
si que tal peón se puede tomar. ) 15 
A X g7 (0.28) R X g7 (0.34) . 16 g4 
( 0.31 ) . 

16 T xc3 (0.50 ). (Este sacri'icio 
de cahdad liqUida el ataque y deIa a 
las negras con su'iciente defensa.) 17 
O x e3 (0.36) O x e3 (0.52) . 18 b Xe3 
(0.36) CI4 (0.53) . (A cambio de ta 
catidac1 las negra S tienen un peón de 
ventaJa y los peones blancos del ala 
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de final de la fase de candidats al 
campionat del món. Larsen tingué una 
esplèndida actuació, amb 5 punts i mig 
de 7 partides, seguit d'Andersson amb 
5. Hamann, en el 20n. tauler , i Kris
tiansen, com a destacat rese rva, lo· 
ren els qui contrlbuiren de debó al 
triomf danès. 

Els anglesos, mancats només de MI· 
les, presentaren un fort equip, si bé 
ets hi fallà massa Webb I per eH s'es· 
colaren els punts. 

Suècia recolzà ta seva brillant po· 
sició en Andersson, mentre els attres 
tres jugadors no feien gran cosa. en· 
cara que suficient per complementar· 
se amb et seu primer tauler. A notar 
l'incorporació del juvenil Schüssler. 

JORDI PUIG 

de dama estan débi les, eslo debe ser 
compensación suficiente. ) 19 Td4 

(0.39) Te8 (0.57) . 20 Rb2 (0.41) aS 
(1 .12) . (Asl se impide la maniobra 
Td4·b4. ) 21 AbS (0.48) TeS (1.15). 22 
Aa4 Ae4 (1 .24) . (Amenaza 22 ... Ae2 
ganando un peon .) 23 Te1 (0.59) Aa6 
(1 .35) . (Ahora 23 .. Ae2 no es bueno 
por 24 e5.) 24 Ab3 (1.09) b6 (1 .38) . 
(No era bueno 24 ... Ce2. 25 Td5 Txe3 
e causa de 26 T x a5 con las amena· 
zas T x a6 y T X e2 ya que lodas las 
plezas negras estan compromelidas, ) 
25 Td2 (1.18) h5 ( 1.57) . 26 g X h5 
(1. 19) T x h5 (1 .57). 27 Ad5 (1 .27) 
Rt6 (2.01) . (Con vista a un posible 
... e6 seguida de Re5. ) 28 04 (1.38 ) 
c )( d5 (2.10) . (Tampoco sera mala 
28 ... e6. ) 29 T X d5 (1 .44) T x d5 
(2.10) . 30 e x d5 (1.44) Ae4 (2.10) . 
31 Td1 (1.45) g5 ( 2.11). 32 Td4 (1 .55 ) 
Ae2 ( 2.12) . 33 Re1 (1 .56 ). (S, 33 l' 
g4 Y el peón pasado da ventala a las 
negras. ) 33 .. A x I3 (2.13). 34 e4 
(1 .56 ). 

34 .. e6 (2.19 ) . (Necesana para po· 
ner en marcha el peón '7. ) 35 d )( e6 
(1.57) R x e6 (2.1 9) . 36 Rd2 (1.57 ) 
15 (2.20). 37 Td3 (1 .58 ) g4 ( 2.25). 38 
Tb3 (2.01 ) 14 (2.26). 39 T X b6 (2.01) 



g3 (2.26). (Era màs seguro 39 .. Re5.) 
40 Rel (2.01) Ae4 (2.29). (Nuevamen· 
le imprecisa, originada por el poco 
Hempa de que disponía. 40 .. ReS era 
la continuación que dejaba al blanco 
mencs esperanzas.) 41 eS (2.05) f4 
(2.55) . (Esta fue la jugada secreta al 
aplazarse la partida. Los analisis de
mostraren que la posición de las ne
gras era gana dora. La Jugada que mas 
analicé fue 42 T X d6 + ReS. 43 Td8. (Si 
43 Td2 R14. 44 e6 Re3. ) 43 .. 12 +. 44 
Re2 A x e2. 45 TeS Rd4. (45 .. Rd5. 46 
Te2 lablas.) 46 Td8 Rc4 ganando. Hay 
al ras muchas variantes pero en lodas 
elias las negras ganan. Detallarlas to
das seria demasiada largo.) 42 c x d6 
(2.05). (Un deseo de aparlarse de la 
linea que evidentemente yo tendrla 
mas anoHzada. ) 42 .. 12+ (2.55) . 43 
Rf1 (2.05) A Xe2 (2 .56) . 44 d7 + 
(2.05) R x d7. 45 Tl6 (2.06) A Xa4 
(3.00). 46 TlS (2.11) . (Si 46 T Xl2 
Ab5+! ganando. ) 46 .. Re6 (3 .03).47 
T16 + (2.11) Re7 (3.04). 48 Tt7 + 
(2.12) Rd6 (3.05) . 49 T x l2 (2.13). 
(Ultima tentativa.) 49 . . AbS + (3.05) . 
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LARS EN (Dinamarca) 
CALVO (Espanya) 

Defensa siciliana 

E SOIa 

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 e3 Cffi. 4 d3 
Ce6 (4) . 5 Cbd2 g6. 6 a3 (24) Ag7 
(10) . 7 Ae2 0·0. 8 0·0 CeS (15). 9 
Tel (28) Ce7 (23). 10 Cf1 eS (32). 
11 b4 (39) b6 (34) . 12 Cg3 (50) aS 
(44) . 13 b x eS (54) b x cS. 14 a4 (58) 
Tb8. 15 h4 (63) C06. 15 hS (67) CI4 
(56) . 17 Cd2 15 (71) . 18 h x g6 (74) 
h X g6 (72). 19 Af1 (79) Tb7 (97).20 
Tbl Tbl7 (103). 21 e x lS (92) g XIS. 
22 ChS C x hS. 23 O x hS TI6 (105) . 
24 CI3 (97) 14 (106). 25 d4 (98) Th6 
(108) . 26 Og5 ex d4 (110).27 O x dS 
C x d8 . 28 e X d4 (106) Ab7. 29 Ae4 + 

( 111) Rh8 (16) .30 d X eS (116) A X I3. 
31 g x l3 A X eS. 32 Tb8 Rg7 (120) . 33 
AdS (121) CI7 (126) . 34 T x l8 R x 18. 
35 Ad2 ThS. 36 Tbl Ad4. 37 TbS AeS. 
38 A X I7 R x 17. 39 A x l4 Th4. 40 Ad2. 

, l • ''2 
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WITMANN (Àustria) 
BELLON (Espanya) 

Defensa Caro·Kann 

R 94/a 

1 e4 e6. 2 d4 dS . 3 Ce3 bS. 4 a3 d X e4. 
5 C x e4 C16. 6 C x 16 + e x 16. 7 AI4 
Ae6. 8 CI3 Cd7. 9 Ae2 Cb6. 10 0.0 
CdS. 11 Od2 C x t4 . 12 O X I4 Ad6. 13 
Oe4 0·0. 14 O x e6 a6. 15 Oe4 AdS. 16 
Oh4 hS. 17 Ad3 A x13. 18 g X I3 g6 . 19 
Rhl Rg7. 20 Tgl Th8. 21 Tg2 Ta7. 22 
T agl Th6. 23 14 R18. 24 15 gS. 25 Oe4 
Ab8. 26 e3 Od6. 27 Tel h4. 28 h3 Rg7. 
29 13 Th8. 30 Og4 OdS. 31 Te4 Ag3. 32 
14 Od8. 33 Tge2 Rh&. 34 l x gS + l x g5 . 
35 Ae2 aS . 36 Ab3 b4. 37 eX b4 a x b4. 
38 a4 Te7. 39 Rg2 Oa8. 40 dS ffi. 41 
Te6 (S) Tl8. 42 Od4 Od8. 43 O x b4 
Tel . 44 Od4 Ad6. 45 Ae4 Rg7. 46 b3 
Ob8. 47 Tel Te2 +. 48 T1e2 AeS. 49 
Od3 Tel . 50 Tel 014. 51 013 Te2 +. 
52 T6e2 T x e2 +. 53 A x e2 DeS. 54 
Tel Ad6. 55 Rll Te8. 56 Te4 Oal +. 
57 Rg2 (S) Del . 58 Te2 AeS. 59 Otl 
Og3 +. 60 Rhl Ad6. 61 Og2 O X b3. 62 
All Te3. 63 Te6 Tg3. 64 T x d6 T X g2. 
65 Td7 + Rh6 . 66 A x g2 Obl +. 67 Rh2 
O x 15. 68 Te7 014 + . 69 Rhl 15. 70 aS 
g4. 71 Tel Od2. 72 Tll Od3. 73 Rh2 
RgS. 74 Tgl Oe3. 75 Rhl R14. 76 Tll + 
RgS. 77 Tgl Rh6 . 7S Tll 9 x h3 . 79 AI3 
Od3. 80 Tf2 Obl +. 81 Rh2 Del. 
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BELLON (Espanya) 
HARTsTON (Anglaterra) 

R 50la 

1 d4 eS. 2 CI3 e X d4 . 3 C x d4 dS . 4 
041? d X e4. 5 AbS + Ad7. 6 Ce3 eS. 
7 CIS Ce6. 8 Cd6 + A x d6. 9 O x d6 
Cge7. 10 C X e4 Af5. 11 A x c6 + C X c6. 
12 AgS 16. 13 O X d8+ T x d8. 14 

C X I6 + g X 16. 15 A x l6 0·0. 16 A x d8 
T X d8. 17 e3 Rt7. 18 Tdl Tg8. 19 Tg l 
A06. 20 t3 Re7. 21 b3 as . 22 RI2 bS. 
23 Thel a4. 24 b x a4 b X .4. 25 Td2 
CaS. 26 Tb2 a3. 27 TbS Ce4. 28 Tb7 + 
R16 . 29 Te2 Tg7. 30 T x g7 R x g7. 31 
Tel Cb2. 32 Tgl Ca4. 33 Tel Cb2. 34 
Tal Ca4. 35 Tel. 
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MARTfN (España) 
WEBB (Inglaterra) 

Defensa francesa 

E 03/a 

1 e4 06. 2 d4 dS. 3 Cd2 eS. 4 Cgl3 
Ce6. 5 AbS a6. 6 e X dS a x bS. 7 d x e6 
b Xe6. 8 d xeS A X eS. 9 0·0 C16. 10 
c4 .. (Tambiên son interesantes 10 
Oe2 y 10 Cb3.) 10 ... b X e4. 11 C x e4 .. 
(11 Ce5 puede ser mejor.) 11 ... O x d1 . 
12 T X dl CdS. 13 Cd4 Ta4. 14 b3 Ta6. 
(Era inleresante 14 .. Cc3. Una posi· 
ble variante es 15 Td2 AXd4. 16 bxa4 
Ce2+. 17 Txe2 AXa1. 18 Aa3 con 
amenazas, pera 15 b xa4 CXdl. 16 
Aa3 es tambiên buena. ) 15 Ab2 '6. 
16 a4 Re7. 17 Tael Ad7. 18 Cd2 A x d4. 
19 A X d4 eS. 20 AeS+ R17. 21 Ce4IS. 
(Dudosa, pera a 21 . Tb8 pOdria se· 
guir 22 Ad6 Y a continuación CeS.) 
22 Cd6 + Re6 . 23 Ce4 Tb8. 24 Tel 
T X b3. (Si 24 .. . e4. 25 13.) 25 C x e5 .. 
(Era mas segu ra 2S T XeS+ Rf7 -si 
25 .. . R16. 26 Ad4-. 26 a5 . ) 25 ... T x a4. 
26 C X e6+ R16. (Si 26 .. . R17. 27 CeS 
ReS. 28 Tcdl Ae6. 29 CI3 Rd7. 30 Cd4. ) 
27 Ad4 + RgS. 28 A X g7 Ct4. 29 CeS 
AbS. 30 Tbl T x bl. 31 T X bl Aa6. (Las 
(¡Itimas jugadas fueron hechas con am
bas banderas levanladas.) 32 h3 Cd3. 
33 C13 + Rg6. 34 Ae3 Ta3. 35 Tb6+ 
R17. 36 CgS + Re7. 37 AI6 + Rd7. 38 
C X h7 Re7. 39 T06 Tb3?? (Un grave 
error en el apuro de tiempo. De lodos 
modos, con dos peones menos, las 
negras estaban perdidas.) 40 T X a6. 

1-0 

ANGEL MARTIN 

¿ Va eres suscriptor del BUTLLETí D'ESCACS? 
Es el órgano de nuestra cultura ajedrecístïca 
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Amb aquest primer article sobre ober
tures poc freqüents -espero que no 
sigui el darrer-, pretenc oferir al lec
tor entusiasta d 'aquest joc, aspectes 
ben diferents de la normal pràctica 
dels escacs . Aquests tipus de desen
volupaments poden ésser, en un mo
ment donat, molt sorpresius. 

Els grans campions mundials han 
procurat en tot moment poder depu
rar, encara més. si pot , ta tàctica i 
estratègia, aixl com la leo ria de les 
obertures. 

O'acl que la joventut actual -8 Es
panya els escacs han pres un caire 
positiu admirable- escull aquelles 
obertures que s6n jugades preferent
ment pels grans mestres . Resulta cu
ri ós el poder observar la perfecta cor
recció del seu desenvolupament d'a
questes obertures conegudes i fa llar 
estrepitosament quan el contrari s'm
clina per una variant poc corrent o 
analitzada i, de vegades, de dubtosa 
vàlua ttlÒrica, 

Aquest no és sols el cas de princi
piants, sinó fins i tot de Jugadors de 
reconeguda força, que en Intentar as
similar l'estil de JOc dels seus idols 
preferi ts , com en Fischer, Kàrpov, Spas
sky, Botvinnik, Tahl, Capablanca, Ale
khine, Lasker, Port.sch, Larsen, Brons
tein i un llarg etcètera, han deixat de 
racó l'estudi d 'aquests tipUS d'obertu
res, entre les que es compten la De
fensa Escandinava. els Gambits Evans 
I Nòrdic • els contragambits Letó ° 
Greca, From, Albin I Falkbeer, per ano
menar-ne d'algunes. 

I el que és pitjor, han aconseguit 
una teoria encomiable en les variants 
que juguen, sense haver comprès to
talment la veritable concepcIó dels es
cacs. 

Aquestes obertures I defenses poc 
corrents solen ésser, en mans d'un JU
gador audaç I combatiu . una arma po
derosa per buscar complicacions en 
el joc, des del començament de la 
lluita, aconseguint , en molles oportuni 
tats , la vic tòria. 

Per tenir-ho 8 mà, posarem un exem
ple d'una partida del Campionat de 
Catalunya per equips, 1975176. 
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COMENTARis SOBRE LA 
DEFENSA ESCANDINAVA 

N." 180 R 81 /e 

SALVA NY IU.G.A.) 

TRAVESSET (Foment Martinenc) 

04 dS. 

Ja tenim plantejada la Delensa Es
candinava, que sovint solen emprar al
guns mestres russos. entre ells Brons
tein i Schamkovitsch , alxi com també 
Bergrasser i com fa temps ho feien 
Mieses i Richter. 

2 • x d51 

El millor. Moure el peó a eS sena 
una pèrdua de temps I el negre pren · 
dria la iniCiativa amb 2 ... AlS. 

2 ... C16. 

Varianl del gambit. També es sol JU
gar aci 2.. O X d5, que condueiX a 
d'allres tipUS de situaCions menys com
plexes. però no exemples de lluita. 

3 d4 

La millor resposta, recomanada pel 
gran mestre Ludek Pachman en el seu 
Iractat d 'obertures. La defensa del peó 
conquerit , mit jançant 3 c4 , aix! com 
el posterior intent de conservació . con 
dueix a situacions tàctiques que afa
voreixen el negre després de 3 ... c6! : 
4 d x c6 (amb 4 d4 c x d5, es passa, 
per invers ió de jugades. a la variant 
del canvi (Panov) de la delensa Caro
Kann, perfectament lugable per amb
dós Jugadors) . 4 C x c6. 5 d3 eS. 6 
Cc3 AfS. El peó sacrificat queda com
pensat pel mi llor desenvolupament de 
les peces negres I per la feblesa de 
les caselles d3 i d4. 

En Fischer sol emprar 3 AbS + 
(Vanant Mortimer) . També és jugable 
3 Cf3. però ambdós condueixen a SI
tuaCions d'altres caires i que en una 
altra oportuOltat Iractarem de comen
tar , 

3 ... C x dS. 4 e 4 Cb41? 

1977 

per JOAQUIM TRAVESSET 

La variant Kl e1. considerada Infenor 
La idea consisteix en l'Intent de Jugar 
D X d4 , seguit de Cc2 + , guanyant un 
peó. Més consistent és 4 ,. Cb6. 

5 0 .4 + 

Moll millor és 5 C13!. amb avan
tatge, 

5 ... C(b8)c6. 6 .31 

TRAVESSET 

SALVANY 

Aquesta suggerència de Metger és 
ara , la millor continuació. No és pos
Sible 6 d5?, Ja que el negre perdria 
L 'aoarenl guany de peca (cavall) no 
deIxa d'ésser un miratge. Examinem 
aquesta variant : 

6 d5 b5!! (En Maròczy donava com 
a bona 6 AI51 7 Ca3 -SI 7 d X c6? 
Ac2! I el negre guanya- 7 b5! 8 
O X b5 -SI el blanc Juga 3 c x b5, se
gueix D x d5. 9 b x c6 Oe4 + . 10 Rdl 
Td8 +. 11 Ad2 T x d2 +. 12 R xd2 
Dd4 +. guanyanl- 8 Tb8. 9 Oa4 e6 
lO d x c6 Cd3 +. I I A x d3 Ab4+! i el 
bl2nc no té defensa. ) 7 c X b5. (A 7 
O x b5. segueix Cc2 +. 8 Rdl Ad7 tam 
bé guanyant material , Ja que a 9 R x c2 
la resposta exacta és 9 ... Cd4 + I es 
perd la "senyora" . I si 9 d x c6 Ag4 +. 
10 R x c2 OdI + decidint. Per altre 
cantó, si 8 Rd2, en lloc de 8 Rdl , se
gueix Ad7!. 9 d xe6 AI5 +. 10 Od5 
Cb4!. 11 O x d8 + T x d8 +. 12 Re3 
Ce2. 13 AI4 e5!. 14 A x e5 Ab4 +. 15 



Rb3 TbS. 16 A xe7 O-O!! 17 AXbS 
T x b8. 18 a3 A x a3 + a Ja descoberta 
I ara el negre té mat en 7 Jugades. 
Pa rtida Rhode-Von Zllzewllz . 1910. Tan
mateix. també es podia Jugar a 7 
O X b5. la seguenl Tb8. 8 Da4 AlS! I 

arribem altra vegada a la vanant que 
deia en Maròczy.) 7 Cd4! -ara no 
val 8 O x b4. per Ce2 + guanyant da· 
ma-o 8 Ca3 eS! 9 d x e6 (al pas) 
A x e6. 10 Ae3 Dh4!! -clau de la com
binaCió- amb amenaça de descoberta 
a la dama blanca. 

TRAVESSET 

DELGADa 

11 A x d4. (Tampoc servia 11 0-0-0 
per Ce2+ . 12 Rd2 Cxgl . 13 T x gl 
0-0-0+)11 O X d4. 12 b6 + e6. 13 OdI 
O x b2. 14 OcI Oe5 +-. I el blanc aban
donà Pórllda Delgada-Travesset. 29-12· 
74. ) En eas de 11 b6 + e6 -a 11 OdI 
segueix 11 0·0-0'- 12 b7 TdB. 13 
Tdl! AeS. 14 Ce2. lA 14 Cf3, el negre 
contesla amb 14 e x 13 +. 15 9 x f3 
A x e3! 16 T x d8 + Re711 17 b8 = D 
O x I2 +. IS Rdl O x I3 +. 19 Rel A12 -'-
20 Rd2 Oe3 +. 21 Rdl Del + mal ) 
14 Ab3!!. la Jugada que guanya' 

LUDWIG 

SCHROTER 

15 T x d5 (s 'amenaçava mat per c2) 
A x a4. 16 b8 = O, (Queda clar que a 
16 T xh4 Td1 donava mal.) 16 
A x d41 17 Ob7. (¡;s lògIC que a 17 
O x b4 segUIa Ac3 + ! guanyant dama 
o mat en dl . I SI 17 Dg3 A x b2. A 17 
Dc7. segueIx A x e3. 18 Oes + Rf8 gua· 
nyant.) 17 ... Cd3 +! 18 Rd2 A x e3 + 
I les blanques abandonaren . Partida 
Schróter-ludwlQ, 1933, 

6 ... Ca6. 7 Ae3 

Encara no serveix 7 ds, per Ccs I SI 

8 DbS eS!! 9 d x c6 b6 seguit de a6 I 
la dam. I na quedal presonera, (SI 6 
Ddl el negre continua amb 8 , .. CeS. 
9 f4 Ag4 . segons anàliSI d 'en Mleses.) 

7 ... Ad7. 8 OdI? 

AIXÒ és un nou error posicional. La 
dama hagués estat mIliar en c2 I. mal· 
grat tol , el blanc conserva la iniclall · 
va . segons Gawllkowskl. 

8 ... e5. 

Jugada vllal dintre de la defensa 
escollida, 

9 Ct3 e X d4. 10 C X d4 AcS. 11 Ae2 
0 16. 12 Ce2 O x b2. 13 o-o O-O-O! 14 
Del 

Mes que oblIgat Ja que era moJt 
forta l'amenaça AfS, 

14". D x c1- 15 A x cl Cd4 ! 

El negre segueix especulant en la 
manca de desenvolupament de les Ior· 
ces blanques La posició és crit ica. 

16 C X d4 A x d4 . 17 Ta2 T (h)e8. 18 
AI3 A15 . 19 Ad2 Ad3 . 20 Tel Cc 5. 

TRAVESSEl 

SALVA NY 

lúU.ma peca de les negres entra en 
trui ta AIXÒ. més la gran força que des
pleguen els alfIls fou motIu pel qual 
en Salvany abandonés, Ja que no es 
veu cap mena de contraJoc per a les 
blanques. 

Amb aquest exemple queda demos· 
trat que no sempre les pitjors conti' 
nuaClOns (1 d5 ho és) han d'ésser 
abandonades Cal. de lant en tant. re· 
passar·les o bé ens veurem lligats en 
terrenys no adequats al noslre JOc, q UE' 

ens laran Jugar a dJsgusl. 

J. T. 

Partides del Torneig 

N." 181 

Ollertde 
Sant Andreu 
de Palomar 
(Barcelona) 

PREMI DE BELLESA 

Adj. MAS - TRAVESSET 

Obertura anglesa 

R 21/ a 

1 e4 C16. 2 Ce3 g6. 3 g3 Ag7. 4 Ag2 
.0-0. 5 CI3 d6 . 6 O-O Ce6. 7 Tbl A15. S 
d3 Od7. 9 Tel Ah3. lO Ah1 h6 . 11 b4 
e5. 12 b5 Ce7. 13 Cd2 e6. 14 Cb3 Cg4. 
15 Ca5 Tab8. 16 Oa4 e4!? 17 C x e4 15. 
18 b X e6 b x e6. 19 T x b8 T x b8. 20 
Cd2 14. 21 C x e6 I X g3. 22 h x g3 T18. 
23 C x e7 + O x e7. 24 AI3 Ad4. 25 
Ce4 AX I2 + . 26 C x l2 T x 13. 27 Ce4 
O X e4. 

N. ' 182 S1/ b 

BECHINI - TRAVESSET 

Defensa escandmava 

I e4 d5. 2 e x d5 C16. 3 CI3 C x d5. 4 
d4 g6. 5 Ce3 e6. 6 C x d5 e x d5 . 7 Ae3 
Ag7. 8 Od2 Ce6. 9 e3 Ag4. lO Ae2 Od7. 
11 h3 A X I3. 12 A x l3 0-0·0. 13 b4 e5. 
14 O-O e4. 15 Ae2 15. 16 a4 A18. 17 a5 
Ad6. 18 b5 Ce7. 19 e4 d X e4. 20 A X e4 
Rb8. 21 Tldl h6. 22 d5 Ae5. 23 Tael 
g5. 24 Ob4 14. 25 Ad4 Cg6. 26 Del 
015. 27 b6 13. 28 b X a7 + Ra8. 29 a6 
Th7. 30 Ab5 I x g2. 31 a x b7 + T X b7. 
32 Ae6 O X h3. 33 A X b7 + R x b7. 34 
28 = 0 + . 

1 - O 

N.II 183 E 51 / e 

SANZ - CRESPO 

Defensa Siciliana 

I e4 e5. 2 Ce3 Ce6. 3 g3 g6. 4 Ag2 
Ag7. 5 d3 d6 . 6 14 Ad7. 7 CI3 a6. 8 
0·0 e6. 9 Ad2 Cge 7. 10 De l O-O. 11 
g4 Te 8. 12 Og3 15. 13 h3 Cd4. 14 Tael 
b5. 15 C X d4 A X d4 +. 16 Rhl b4. 17 
Cd1 a5. 18 e5 d x eS. 19 f X eS Oc7. 
20 Te l Ce6. 21 AI4 l x g4 . 22 e 3 9 x h3. 
23 A x h3 T X I4. 24 O x l4 A xe5. 25 
Oe4 TlS. 26 d4 Tl4. 27 Oe2 e X d4 . 28 
e X d4 A X d4. 29 A X e6 + Rg7. 30 Rg2 
OdS. 31 A x d7 Og5 +. 32 Rh2 Th4 +. 
33 Ah3 Ae5 +. 34 D X e5 C X e5. 35 
Te7 + Rh6 . 

0-1 
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ACTIVIT A TS DEL GRUP DE MONITORS DE BARCELONA 

Presentem ací els resultats de quatre torneigs acabats d'entre els nombrosos 
que anyalment promou aquest Grup i que mobilitza escolars de toles les edats. 
En aquests moments s'estan celebrant el III Torneig Escolar de Cornellà de 
llobregat i el I del Baix Llobregat, que apleguen gran Quantitat d 'escolars a les 
corresponents zones. 
l 'àmplia xarxa d 'aquesta mena de torneigs per la comarca barcelonina la que la 
divulgació dels escacs per aquest mitjà sigui efectiva per incorporar nous 
practicants regulars, que són la saba dels clubs ja establerts. 

I TORNEIG ESCOLAR D'ESCACS DE GRACIA 
(Districte Vllle) 

Equips de Benjamins 

CampIó Col-legi ISAAC ALBEN IZ, 5 punts. SOls-campió. 
Col-leg. SANT GENIS. 411 punlS. Terc!=r: Col-legi GE · 
NERAL MOLA. 4; f ins a 7 classificats. 

Equips de Cadells 

Campió: CoHegl PARE CLARET, 6 punts. SOls·campló 
Col-Iegl SANT JOAN BOSCO , 41 } punts. Tercer: Col-le· 
gl LA SALLE DE GRACIA, 4 punts, fins a 13 classifl· 
cals. 

Equips d' Infantils 

Campió: Col.legi Sr. PETEA 'S SC HOOL. 5 punts. Sots-cam
pió ' Acadè l1l1 a SALLERAS, 4 1

2 (16). Tercer: Col-leg l 
SANT JOAN BOSCO, 4 '1 ( 15 I mig) , fins a 17 classifi· 
ca ts. 

Classificacions individuals 

Benjamins: l er. Àngel MATEO (S. Genis) (Copa i bicl ' 
c leta IBUSA) . 20n. Francesc MAZA (Sant Genis) (Copa 
i rellotge FESTINA) . 3er. GALVEZ (Albéniz) (Joc 
MAKO), fins a 16 classificats . Iots ells amb premi s 
ced lls per les firmes comercials pat rocinadores. 

Cadells: l er . Jordi VIÑALS (P. Claret) (Copa I bicicleta 
IBUSA) , 20n. Gregori LASI ERRA (P, Clarel) (Copa I 
rellotge FESTl NA) . 3er, CASANOVAS (Englisch ) (Joc 
MAKO) , fins a 19 classificats també amb premi. 

Infanlils: ler. Jord i BATLLORI (S. J. Bosco) (Copa I bi 
cIcleta IBUSA) . 20n. Al fred AOSICH (Plnadell) (Copa 
I rellotge FESTINA) . 3er. BOLOU (St. Peters School) 
(Joc MAKO) . fins a 20 classi ficats amb premi. 

Classificació es;:>ecial femenina 
(Premis especials COLA-CAO) 

Benjamins: 1.' Elisenda PU IGGI NER. 2. Conxita MONTON 
(amdues CoLlegI Teresianes) . 

Cadells. 1.-' Isabel CASTELLO. 2.' Montserrat CASTRO 
(TereSianes) . 

!:llantils: 1.' Crisllna RIVAS (Teresianes ) , 2.' Anna FOR· 
DADA (A. Violante) . 

11 TORNEIG ESCOLAR D'ESCACS DE BELLVITGE 

Equips de Benjamins 

Campió : Collegi Est. BALMES . 5 punts.. SOls-campió: 
CoLlegi EUROPA, 3 punts (12 i mig) . Tercer: Escola 
DALlANA, 3 punts (11) . fin s a 8 classificats . 
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Equips de Cadells 

Campió: Col.legi JOAN XX III. 4 punts i mig. Sots-campió 
Col.legi Es. BALMES, 4 punts. Tercer: CoLlegI LA 
MARINA (V) . 3 punts, fins a 7 classificats . 

Equips d 'Infantils 

Campió; CoLlegi Es. BALMES, 5 punls. Sots·campió: CoLle· 
gi Nacional BELLVITGE. 4 punls. Tercer; Escola DA
LIANA, 3 punts, fins a 8 classifica ts. 

Classificacions individuals 

Benjamins: ler. M.ò' Llu isa CARDONA ( Escola Balmes) 
(Copa i bicicleta IBUSA) . 20n . Miquel A. SAAVEORA 
(Escola Balmes) (Copa i rellotge FESTlNA) . 3er. Ra
quel RODRIGUEZ (Escola Balmes) (Joc MAKO). finS 
18 classi fi cats amb premI. 

Cadells: ler. Miquel BELTRAN (Escola Balmes) (Copa I 
bicic leta IBUSA ) . 20n. Enric CAMARGO (CoLlegi Eu· 
rapa) (Copa i rellotge FESTI NA) , 3er, ALCOCER 
(CoLlegi Europa) (Joc MAKO) . fins a 13 classificats 
amb premI. 

Premi especial per nenes no classificades en l'anterior 
relació 

Benjamins: 1er. AL LUE (La Marina) . 20n. CABAÑAS (Ber· 
nat Metge) . 3er. GOMARIZ (Bernal Metge) 

Cadells: 1er, PR lA (CoLlegI Joan XX III) . 20n, GONZALEZ 
(Col.leg i Joan XXIII) , 

Infantils: No hi hague partic ipacIó. 

I TORNEIG ESCOLAR D'ESCACS DE SANTA COLOMA 
DE GRAMENET 

Equips de Benjamins 

Campió : Col.legi NICOLAS LONGARON . 4 punts i mig. 
Sots·campió; Col.legl A. NESTA. 4 puni3. Tercer 
CoLlegi TORRE 8ALLDOVINA. 3 punls i mig, fi ns a 
set classi ficats. 

Equips de Cadells 

Campió; Col.legl SANTA ROSA, 4 punts i mig (17) . Sots· 
campIÓ: Col.legl TORRE BALLOOVINA. 4 punts i mig. 
(16 i mig) . Tercer CoLlegi NICOLAS LONGARO;\J. 4 
punts, fins a 18 classificat s. 

Equips d' Infantils 

Campió i Sots-campIó ex aequo. CoLlegIS NICOLAS LON
GARON i TORRE BALLDOV1NA amb 4 punts i mig (15) . 
Tercer. CoLlegi JOAN XXIII. 3 punts i mig, fins 14 
classificats . 



Classificacions individuals 

Benjamins: ler. C. HIDALGO (Nlcolas Longaron) (Copa i 
bicicleta IBUSA) . 20n F. BAVI EA (Nasla) (Copa i 
re llotge FESTINA) . 3er CLEMENTE (Nlcolàs LONGA· 
RON) (Joc MAKO) . fillS Ci 18 classificats amb premi 

Cadells: ler. ClIStodl MESA (Santa RO'ia) (Copa I blel 
cleta IBUSA) . 20n. Joan J. AlOER (Torre Balldovma l 
(Copa I rellotge FESTlNA) . 3er. ANUNCIACION (Mont 
serrat) (Joc MAKO) . flO s a 17 classificats amb premi. 

Inlanllls: ler. Xavier ESCRIBANO (Mickey) (Copa i b" 
cicle'a IBUSA) . 20n. i 3er. ROMERO (Nicolàs Longa· 
ran) I MANCILLA (Torre Balldovina) (Copa i rellotge 
FESTINA o Joc MAKO ), fins a 26 classificats amb 
premi. 

Classificació especial femenina (Premis COLA·CAO) 

Benjamins: Isabel MAAIN (Fàbregas) . 
Cadells: 1:' Joana GIL (Lourdes ). 2.' Montserrat MATEO 

(Santa Rosa) . 
Infantils: 1. '· 2:' Eva SANCHEZ I Dolors SOCIA (Mon· 

!Unol) . 

TORNEIG ESCOLAR D'ESCACS DE BAOALONA 

Equips de Benjamins 

Campió: Institut PERE VERGES, 6 punts. Sots·campió. 
Col.legl SANTA TERESA, 4 punts I mig (17 I mig) . 
Tercer: Escola MONTSERRAT, 4 punts i mig (1 5), 
fins a 15 classl llcats. 

Equips de Cadells 

Campió CoLlegi SANTA TERESA, 5 punts mig. Sots 

campió. Instllut PE RE VERGES. 5 punts. Tercer. CoLle· 
gl SALESIANS. 4 punts i mig, fins a 18 classlllcats. 

Equips d 'Infantils 

Campió: CoLlegi MINGUELLA, 5 punts I mig. Sots·cam· 
piÓ : Insttlul PERE VERGÉS. 5 punts. Tercer i quarl 
CoLlegis BADALONI i SANTA TERESA, 4 punt i mig, 
fins a 21 classlltca ts. 

Classificacions individuals 

Benjamins: ler. Xavier SARRET (Pere Vergés) (Copa I 

biCicleta IBl/SA) . 20n. Pere BARBERA (Santa Teresa) 
(Copa I rell otge FESTINA) . 3er. DOMINGO (Pere Ver· 
gés) (Joc MP.KO). fjn~ a 17 classificats amb premi. 

Cadells: 1 er. Ramon CR EUS (Salesians) (Copa i bicicle· 
ta JBUSAl . 20n. Carles PEREZ (L/elià) (Copa i re· 
lIotge FESTINA ) . 3er. ARAGALL (Pere Vergés), CER· 
VERA (Montserrat ) I E. ROVIRA (Sama Teresa) (Joc 
MAKO) . I I ns a 20 classificats amb premi . 

Infantils: ler. Andreu CANO (Pere Vergés) (Copa ¡ bic l· 
cleta IBUSA ). 20n . Jordi TEIXIDO (Mlnguella) (Copa 
I rellotge FESTlNA) . 3er. LOPEZ (Minguella) (Joc 
MAKO ), lins a 20 classificats amb premI. 

Classificació especia l femenina (Premis COLA·CAO ) 

Benjamins: 1. Ca rme BOFFI (Santa Teresa). 2.' Anna 
M.· CERVERA ( Montserra t) . 

Cadells: 1." Mireia CAABAJO (Pere Vergés ) , 2.' Rosa 
DAOIZ (Santa Teresa) . 

Infantils: 1.' NÚria GABAÑACH (Sanla Teresa), 2." Eva 
AMOROS (Montserrat) , 3.' Júlia MARTlN (Minguella ) . 

JOAN ESPA ÑOL i MONTARDIT 

ESTUCHERIA VIPO,S.A. 
Concepclón Arenal 140 en lrlo 2 . Tel (93) 2361300 BARCELONA·16 

. 
.. .00. ... , .... ,., 

Juego de 
ajedrez 
de bolsillo 

magnético 

plegable 

En forma de 
estuche 

Modelo patentada 

Representante para Clubs de A¡edrez 

ANGEL RIBERA 
Cartagena. 313. Tel . (93 ) 236 4820. BARCELONA·13 
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institut d'escacs 
de catalunya (I.E.C.) 

CENTRE D' ACTIVITATS INTERNACIONALS 

El Centre d'Activitats de l'I.E.C. s'ha 
fet càrrec, per indicacIó de la F.C.d'E., 
de la Ponència " TorneIgs" que fou 
creada a l'Assemblea de Clubs el 
proppassat 10 d 'octubre 

Amb aquest mall u es convocaren la 
malona dels clubs aftltats a la F.C. 
d 'E. . lenlnt cura prtnclpalment dels de 
1.' t 2. ~ DIVISIÓ de Catalunya i Iols 
aquells altres que, bé per la seva in· 
cldèncla turistlca o per la seva den
Sllat esportiva. podien senti r-se mte· 
ressats per aquesta proposta. 

La intenCIÓ d'aquest Departament de 
nE.C. és coordinar aCCions per des
envolupar una lasca comuna entre les 
organItzacions Ja eXIstents I les que 
s hi poden crear al seu redós. 

~s a dir, partint del s torneigs in
ternacionals oberts de Badalona, Ber· 
ga I Manresa, que es succeeixen entre 
agost I setembre, I en certa manera 
amb el "Costa Brava " d'octubre. ler 
acréixer l'Interès per organitzar torneigs 
de promOCIÓ de Jugadors catalans per
què IIngUln accés a les llistes Inler· 
naCionals d'avaluacló ( " ranking Elo"). 

S'han lingul dues reun ions. l'una el 
26 de febrer i l'aitra el 2 d'abril , que 
han servit per conjuminar el calendari 
bàs ic, conèixer les possibilitats de ca
da un dels mteressats I estudiar la 
lals6 més convenient d 'actuar. 

El coneixement de les darreres diS
P0'3IClons emeses per la F.I.O.E. en 
el seu Congrés d 'Halfa l'octubre pas
sal --que reprodulm al marge- s'ha 
Vist que hi ha dues pOSSibilitats cla
rament diferenciades. 

Pot dir-se que s'han establert dues 
menes d'organitzaCions segons la fi 
que es persegueixI: 

a) Torneigs per oblenir avalu;:¡c ions 
Internacionals . 

b) Torneigs per a obtenir litols inter
nacionals. 

Com que l'objectiu de l'l.E.C. era 
precisament desenvolupar l'acltvitat en
vers el primer postulat, la clarificació 
que aquestes noves representen ve
nen a simplificar la seva posta en 
mar)(a. 

I és precisament aquesta consc ien
Ciació lligada amb la facilitat que 
aquesles normes proposen el que pos
sibilita aquesta tasca, que a Iols els 
clubs amb jugadors deslacals ha d,n
leressar. 
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REGLAMENT PER A TITOLS INTERNACIONALS 

Elltracte del que tou adoptat a l'Assemblea Generat de la F.I .O.E. 
a l'octubre de 1976 a Halla (Israel ) 

Les condicions per a ésser avaluat per la F.I. O.E. i per obtenIr títols 
internacionals afecten a l'organització de torneigs, car segons com es 
compOSin aquests tindran una o altra validesa. 

A. Qualificació internacional (Avaluació Ela) 

La F.l.O.E. qualificarà els resultats dels Jugadors quan la seva actua· 
ció respongui a les següents condicions: 

1) Com a mínim la meilat dels jugadors d'un torneig han d'estar IoC lo
sos a la llista vigent d'avaluació. Si la prova té menys de 10 jugadors, 
aleshores ~o han d'estar tots. 

2) Els jugadors que han estat ellmmats de les llistes vigents d'avaluaCIÓ 
I que reprenguin l'ac tiVitat , es conSideraran amb l'avaluació que Iln
guessin a l'última llista en què haguessin estat Inclosos. 

3) Les partides han de respec tar les Regles de Joc de la F.I.D.E. La ca· 
dèncla de JOc no ha d'ésser superior a les 45 jugades en 2 horès. 

4) Abans dels 30 dies després de finalitzada una prova s'ha d'enViar 
un mforme al Secrelanat de la ComiSSió de Quallftcacló de la F.l.O.E., 
adJuntant·hl un quadre de resultat s. 

5) Tant la prova com l'mforme han d'ésser considerats vàlids per a 
qualificar. i concedir tHols , SI correspon , per part del Secreta nat i 
aprovats per la Comissió. 

6) La Comissió de QualificaCIÓ tanca la llista el 31 d 'octubre, SI be no 
té aplicacIó fms a partir del 31 de gener que segueix. 

7) S'estableiX una cotitzacIÓ per al regi st re de Jugadors a 
qualificaCIÓ mternacional. Es la que segueix: 

Per menys de 60 partides sotmeses a qualIfIcaCIÓ 
De 61 a 80 partides 
De 81 a 100 partides 
De 101 parlldes endavant 

les llistes de 

S 15,
S 20,
S 25,
S 30,-

8) Quan la FederacIó NaCIOnal envit el quadre d'un torneIg a la F.l.O.E .. 
l'enviara Juntament amb la co tltzaclO corresponent. 

B. THols Internacionals 

1 ) Per a poder concedir titols, un torneig internaCional ha de tenIr com 
a minlm 9 rondes i la Jugadors, dels quals com a minlm un terç ha 
de gaudir de litol, I no més d'un lerç ha de pertanyer a una malelxa 
FederaCió NaCional, aixi com les 3/ 4 parts dels partiCipants han 
d'estar Inclosos a la llista vigent d·avaluacló. Amb menys de 10 par
tiCipants, tols han de tenir titol. 

2) SI es reuneixen Jes condiCions abans esmentades es mdlferent que 
es tracti d 'un torneig tancat, d'un torneig per sistema suis o d 'una 
competlcl6 per eqUips. 

3) Els resultats de Gran Mestre nomes es poden obtenir SI hI prenen 
part tres Grans Mestres, com a minlm. 

4) Els títols de Mestre o Gran Mestre Internacionals es concedeixen SI, 
en un periode de tres anys. s'obtenen tres resultats corresponents al 
titol perllnent , o amb dos resultats que comprenguin un minlm de 24 
partides. 

5) Els fitols in ternacionals són vàlids a partir de la data de concessIó o 
de registre, i són vitalicis. 



Per començar ja tenim que l'Unió 
Escaquista del Foment Martinenc s'in
teressa per celebrar un torneig de la 
qualificació a) , dintre del programa de 
festes del centenari de la fundació 
de l'entitat matriu, mentre el Club Amis
tat , de Premià de Mar, té més interès 
per un torneig de qualIficació bl . 

Confiem que això sigui un comen
çament perquè es prodiguin amb ma 
jor nombre aquestes manifestacions i, 
temps a venir, es produeIxI un seguit 
d'eUes. Per això es necessita complar 
amb els jugadors que acudeixin a ju
gar els torneigs oberts, als quals és 
de creure també els interessarà tenir 
major oportunitat d'actuar aci. 

Els martinencs preveuen les dates 
del 20 al 31 de juliol i a Premià les 
del 28 de setembre al 10 d·octubre. 
ambdues organitzacions amb 12 Juga
dors per sistema lliga, és a dir. torneig 
tancat. 

Com que la base ha d'ésser primor· 
dialment provinent dels participants en 
els torneigs oberts, l'I.E.C, farà una 
crida donant a conèIxer les part lcula· 
ritats de cada un a clubs. federacions, 
periodistes d'escacs, revI stes especia· 
litzades, etc., de la resta de l'Estat 
espanyol ¡ els altres països europeus, 
sense descurar altres IOd rets, com 
E,U,A. i Argentina, que Ja s'han inte· 
ressat per conèixer aquestes dades. 

Amb l'alternativa de prendre parI a 
torneigs oberts i tancats, els jugadors 
que desitgin visi tar-nos podran esco· 
llir el que més se 'ls hI aVinguI del 
temps de què dispOSin. 

Amb les ofertes que es reblO es 
coneixeran les possibilitats de cada 
una de les proves incloses en el pro· 
grama, especialment pel que fa als 
torneigs tancats , que han de respon· 

CALENDARI CATALA DE COMPETICIONS INTERNACIONALS 

20 a 31 de juliol 
Torneig de 12 jugadors per a qualIficaCIÓ internaCIonal amb mOllu del 
Centenari del Foment Martinenc, de la barnada de Sa II Marti de Pro 
vençals, de la ciutat de Barcelona. 
Organitza la Secció d'Escacs de l'Entitat 
Provença, 595, de Barcelona·13. 

3 a 13 d'agost 
III Torneig Oberl de BADALONA 
Organització: Secció d'Escacs C. P. Sant Josep 
Plaça Rector Rlfé , s/ n. BADALONA (Barcelona) . 

19 a 28 d' agost 
XIII Torneig Obert de BERGA 
Organització: C. E. Berguedà 
Ciulat, 2. BERGA (Barcelona). 

1 a 10 de setembre 
VI Torneig Obert de MANRESA 
Organització: CATALONIA Escacs Club 
Avda. Caudillo, 9 (Casino). MANRESA (Barcelona) . 

18 de setembre 
VI Dotze Hores de MASNOU 
Organitza; C. E. Masnou 
Barcelona, 1 (Casino) EL MASNOU (Barcelona). 

28 setembre a 10 d'octubre 
Torneig de 12 Jugadors per a opcions de Titols internacionals. a PREMIA 
DE MAR 
Organitza: C. E. Amistat 
Sant Antoni, 60. PREMIA DE MAR (Barcelona) . 

12 a 20 d'octubre 
V Torneig "Costa Brava" de 12 jugadors per a opcions a Titols internacIo
nals, enlre BLANES i MALGRAT 
Organització: Associació Barcinona 39/69 
Casanova, 25. BARCELONA·ll . 

dre a unes condicions i caracteristi· 
ques determinades. 

Aquestes vénen a modificar les rigl' 
des establertes fa poc temps per la 
FEDA, pel que fa a la participació es
panyola que, d'una part veu eixamplar 

la seva presència (competicions de 
qualificació aJ) i per altra en resulla 
reduïda (competicions de qualificació 
bJ). cosa que s'haurà de tenir en comp· 
te per adequar·les a les noves instruc· 
cions de la FIDE. 

CONSIDERACIONS SOBRE LA REFORMA DELS 
CAMPIONATS INDIVIDUALS DE CATALUNYA 

Quan el Secretari de la Presidència 
de ta F.C.d'E. I del Departament 
d'avaluació de l'Institut, Sr. Joan Ma
sip, va proposar la discussió en el si 
de l'IEC de la necessitat de reestruc· 
turar els campionats indIviduals de la 
categoria màxima, els més endinsats 
en el tema de la millora de la quali· 
tat dels escacs a Catalunya de segui· 
da vàrem veure t'oportunitat de tirar 
endavant la proposta. Presentada pri · 
mer al President, després al Consell 
DIrectiU de la Federació, i finalment 
a l'Assemblea de Clubs, l'acollida fou 
tan favorable que la pròpIa Assemblea 
nombrà una ponènCia per a procedir 
a donar pas a la reforma. 

Ara que la reforma té llum verda. 
crec que és molt adient fer uns co
mentaris sobre el campionat d'eng uany, 
comen taris que palesen el procés de 
deteriorament que hom Ja venia obser· 

vant anys enrera, però que avui dia es 
pot quantitatitzar gràcies al sistema 
d'avaluació Elo implantat a Catalunya. 
Cal dir que el sistema Elo, si bé no 
és perfecte i pot fallar relativament en 
casos particulars, és un sistema total · 
ment vàlid en ésser aplicat a estudis 
estadisllcs, i això és el que farem en 
aquest arlicle 

En primer lloc anem a definir la 
força del torneig de preferent espe· 
clal i de preferent, dita ordinària. A la 
sisena ronda a preferent especial res
ten 59 Jugadors i el promig d'avalua
ció Ero és tan sols de 1.950. Si tenim 
en compte que 21 jugadors sobrepas
sen la puntuacIó 2.000, i que molls 
d'ells la SObrepassen llargament, aro 
rlbem aviat a la conclUSIÓ que ens 
!robem davant d 'un a població de ju· 
gadors heterogènia. 

SI ho expressem amb xifres, , 5 JU-

gadors tenen una avaluació de 1.900 
a 1.995 , i 23 no arriben a 1.900. Pri · 
mera sorpresa. I la sabem que la bar· 
reIa de Jugadors de forces lan dife· 
rents en un torneig suis li Ireu garan· 
ties de validesa classifica tòria . 

La situació és molt pitjor a prefe· 
rent , la que el promig Elo és tan sols 
de 1.820. és a dir un promlg moll a 
prop del zero de l'escala relativa d'a· 
valuació. D'un total de 78 jugadors. 
no n'hi ha cap d'Elo mès alt de 1.920, 
i una gran majoria està en els límits 
dels 1.800. Segona sorpresa. Hi ha un 
divorCI lotal enlre les finals absolutes 
de Catalunya i el torneig classjficatori 
per les esmentades finals. Aquest fet 
s'ha agreujat amb la introducció de 
classificacions a través dels torneigs 
oberts de Barcelona, que han resullat 
una segona versió dels campionats de 
preferent. 
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TAULA 

Jugadors en com 
Puntuació Pref. Esp. Pret. 

~2.000 2t O 

De t .900 a t .995 t5 2 

De 1.800 a 1.895 23 76 

La taula que es presenta a conti · 
nuació ens proporciona noves sorpre
ses, que clarament incideixen sobre el 
mateix punt. En primer lloc nolem un 
interès acceptable dels jugadors d'a· 
va luació alta a participar a les finals 
de Catalunya. Un 42 % de participants 
es pot dIr que és normal. 

Ara bé, el fet que quasi bé el 80 % 
de Jugadors d 'avaluacIó mlermit/a no 
participi en els campionats palesa l'e
xistència d'un ampli desinterès d'a 
quests jugadors per les convocatòries 
oficials, ¡ tan sols si per qualsevol raó 
s'han classificat per jugar a preferent 
especial I s'hi han mantingut, han con
tinuat jugant, Queda clar, doncs, que 
els jugadors d'avaluació mtermitJa es 
neguen a Jugar a la categoria prefe
rent dita ordinària, 

Finalment un 50 % de jugadors de 
qualificació baixa accepten a partici· 10 
par en les competicions individuals, 
uns per mantenir-se a preferent espe
cial, d'altres per a millorar la valora-
ció Elo, i un nombre elevat de juga
dors invitats per a conseguir la pun
tuació de 5 punts i mig i obtenir, per 
tant, la categoria preferent. 

Finalment analitzarem el paper de 
les tres poblacions de jugadors en el 
campionat de preferent especial , La 
gràfica que presentem correspon a Ires 

ULTIMA HORA 

5 

Tolal juga-
etici6 dors amb Percentatge 
Total liba participació 

2t 50 42 

t7 78 22 

99 200 50 

corbes de distribució de jugadors se· 
gons la puntuaciÓ assolida desprès de 
la sisena ronda, En abscisses tenim 
la puntuació i en ordenades el nombre 
de jugadors, La corba de distribucIó 
de jugadors de mès de 2,000 punts 
ocupa clarament la part davantera de 
la gràfica, amb una molt petita cua de 
Jugadors endarrerits, La corba de JU
gadors per sota dels 1.900 ocupa la 
part corresponent a les puntuacions 
més baixes i no hi ha conexló Impor
lant amb la corba dels lugadors d 'a
valuaCIÓ alta, Són móns a part. Fma l, 
ment la corba de Jugadors d'avaluac lo 
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intermitja és una corba gaussiana, és 
a dir, de forma de campana, molt ex· 
tensa, que s'explica per l'existènCia 
d 'una tensió de la força de JOc de les 
poblacions d 'avaluació alta i baixa so
bre la Intermltls, Estadlstlcament el 
fenomen és explicable I reprodulble. 
Aix i es va fer en el campionat de l'any 
passat, seguint·lo ronda per ronda, I 

sempre vàrem obtenir els tres tipus de 
corbes. 

~s opinió nostra, i la volem exposar 
en aquest moment, que un torneig suis 
vàlid per a una competició ofiCial úni
cament pot ésser acceptable si hi ha 
com a màxim dues poblacions de ju· 
gadors ben diferenciades, i aquestes 
poblacions en certa manera es sobre
posen ço que és indicatiu de tensió 
en la força de JOc , Dit d 'una altra 
manera, en un torneig suís són ad
missibles les parelles de poblacions 
veines (Ela baix-Ela mtermlg, Ela in
lermig-Elo alt). però mai les extremes 
o la barreja de les tres (Ela baix-Elo 
alt, Ela baix-Eia in!ermig-Elo alt) . Aques 
ta última combinació correspon a l'en
gendre que darrerament tenim a casa 
nostra, 

No és hora de criticar accions pre
ses amb Iota la bona intenCió del món 
a l'any 1974, quan hom no disposava 
de dades precises d'avaluació de la 
força dels Jugadors, Però si que és 
l'hora de posar el fil a l'agulla per tal 
de vertebrar de nou el cos de luga
dors de la màxima categoria de Cata· 
lunya. Altrament els efectes poden ser 
de veritable desastre per als nostres 
escacs, Per això avui trenquem una 
llança en favor de la reforma dels cam
pionats Individuals absoluts, 

Jaume PALAU 
Director General de l'IEC 

VICTOR VEHl RENOVA El TíTOL DE 
CAMPiÓ JUVENil DE CATALUNYA 

Durant els dies 2 a 9 d 'abnl ha lingut lloc la final del XVI Campionat Juvenil de 
Catalunya, que s 'ha jugal a l'estatge social del C, E. Vulcà, de Barcelona, 

La classificació final dels més destacats és com segueix : 

Campió: Victor VEHI (Vulcà), 7 punts; Sots-campió; Enric PlOU ERES (Sant Josep). 
6 I mig; 3er. : Lluïs PRAT ( Igualada), 6; 4rt. a Bé .. Josep MIRALLES (Vulcà) (36), Esteve 
MOYANO (Congrés) (34) , Manuel LLOPIS (SEAT) (33) . Joan ALBERT (Am,slal) (305) 
i Francesc Xavier MATEU (Terrassa) (29,5) , 5 punts i mig, 

Els quatre primers classificats lenen drel de Jugar la final del Campionat Juven il d 'Es, 
panya. 

Els resultats parcials de Veh i foren : Guanyà a Giménez (1 : ' ronda). Afl slegul (2 ) 
Prat (3:' ), Brusi (5,~ ) , Moyano (6.' ) I Oñate (B:' ), i entaula amb Plqueres (4 ) I Mira, 
lles (7."). 

En el proper numero donarem més àmplia informaCIó i parlldes. 
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AMBIT ESPORT i LLEURE 

DADES PER A UN FUTUR DELS ESCACS AL PRINCIPAT 

Els escacs no es poden desentendre de la vida cultural de qualsevol país "erquè en formen part i en s6n una expressió 
d'ella. Per això no té res d'estrany que l'Institut d 'Escacs de Catalunya, tot i ésser de recent creació, amatent I sfH1slble 
dels pressupòsits bàsics del Congrés de Cultura Catalana per a configurar un sentit de cullura, un sentit de catalanitat i 
un sentit de poble en el retrobament de la nostra Identitat nacional i l.n l'expressió d'aquesta voluntat, hagi volgut 
contribulr·hi amb la seva modesta aportació. 
Heus aci l'exposició que ha preparat i presentat com a ponència a l'Ambli d 'Esport I lleure, l'acle final del qual tindrà 
lloc a Sabadell el proper 19 de maig i al qual invitem als nostres lec'ors d' assistir-hi. 
Per a nosaltres, escaquistes catalans, aquest treball és un punt de partida que, convenientment desenvolupat, pot 
dur-nos a un aprofundiment de les qüestions plantejades i que n.E.C. voldria proposar en el si d'un Congrés dels Escacs 
Catafans, la preparaci6 del qual s'hauria de preveure ben bé per l' any vinent. 
De moment acl hi ha la nostra contribuci6 actual perquè hi hagi constància de la nostra voluntat d'ésser en la Mnla 
proposada pel Congrés de Cultura Catalana. 

1. PROC~S DELS ESCACS 
CATALANS 

Si cerquem a la nostra història eis 
inicis dels escacs a Catalunya, trobem 
documents a l'Arxiu de la Corona d'A
ragó que demostren l'existènCia d'a
questa afeCCIÓ a les nostres terres Ja 
a les Corts de Palau del segle XIV. 

Però ens hem de situar en el segle 
passat per trobar dades més àmplies: 
hi ha proves de penyes escaquistes als 
cafès " Guàrdies" , "Useletti " i " Rin
cón", situats a les Rambles, Junt a l'ac
tual Plaça del Teatre. 

En el decurs dels anys el cafè "Guàr
dies" es transformà en el luxós "Café 
de las Delicias" , on hi havia un po
tent grup de Jugadors. 

Podrlem donar més dades d'aquest 
IIpus, però Ja veiem que els inicis dels 
escacs moderns estan protagonitzats 
per cafès (¿on, sinó, es podia trobar 
la genI?) i per grups benestants de 
la poblaCió. 

Encara que la premsa no en fa pràc
ticament esment d'aquesta activitat del 
lleure, trobem una secció regular d'es
cacs a " La !lustraciÓn", el 1883. I tam
bé la primera revista espanyola d'es
cacs, " El AJedrez", s'edita a Barce
lona. 

Com a activitats rellevants , Ja en el 
noslre segle, trobem un torneig en 
1905, organitzat per "Sportmen's Club", 
torneig que posteriorment se li ha do
nat la categoria de primer Campionat 
individual de Catalunya. A partir d 'a
quest moment són uns quants els tor-

neigs que se celebren a Barcelona. 
Els cafès són els llocs habituals de 
reunió dels Jugadors, però Ja comen
cen a florir també les penyes o sec
cions d'escacs a societats de tipUS cul 
tural i recreatiu, com " Circulo Ecues
Ire" , "Circu lo Artlstico", "Gran Café 
Espal'lol", "Condal" , "Colón " , " Nove
dades" , etc. 

A partir de la penya del " Gran Café 
Español" es forma el "Club Ajedrez 
Barcelona" el 15 de setembre de 1921 , 
el primer club d'escacs oficial. 

Des d'aleshores, i mercès a l'àmplia 
base de prac ticants que hi ha, es for
men uns quants clubs, que sÓn el nu
cli ¡nicial de l'activitat regular. Aixó 
fou decisiu per a crear la Federac iÓ 
Catalana d'Escacs el 2 d'agost de 1925, 
formada per 13 clubs fundadors, com 
a res só de la constitució de ra Fede
ració Internacional creada un any abans 
i a la qual la Catalana s'hi adherí des 
del primer moment. 

La formació de Ja Federació Cata
lana d'Escacs fou un fet capital per a 
estendre l'activi tat escaquista i així es 
veu com, al redós de la Federació, al 
cap de 7 anys de la seva fundació ja 
eren 70 les entitats existents, d 'elles 
la meitat Situades fora de Barcelona 
capitat. 

En el nostre ambient, i pels nostres 
homes, es creà a Barcelona la Fede
raclón Espal'lola de Ajedrez l'any 1927. 
Això contnbul a que l'any següent la 
F.C.d 'E. fos substituida per la F.E.D.A. 
al si de la F.LD.E. 

La F.E.D.A. romangué a Barcelona 
fins l'any 1932, preSIdIda generalment 
per notables di rectius catalans. 

L'aclivitat principal d 'aquella època 
foren els campionats socials dels clubs, 
les competicions per equips i les ex
hIbiCIons de simultànies, que ajudaren 
a la propagació i popularització dels 
escacs a tots els ambients. 

Var a dIr que, entre altres, actuà el 
campió del món Alekhine el 1928, fet 
que no es repetiria fms el 1968 amb 
Petrosian (UGA) , el 1969 amb Spass
ki (Terrassa) , i el 1976 amb Kàrpov 
(Caixa d'Estalvis i altres) . 

D'aquella època data un fet impor
tant per a nosaltres: arran de l'orga· 
nitzacló del torneig internacional de 
Barcelona de 1929 -guanyat pel cubà 
Capablanca, que dos anys enrera havia 
perdut el titol mundial a mans d'Aie
khi ne- s'lntrodui una nova forma 
d'obrir el joc, que des d'aleshores es 
coneix a tot el món com Oberlura Ca
lalana, i que cada vegada té més adep
tes en l'evolUCió tècnica que està ex
perimentant. 

Tot aqueU ambient florent se n'anà 
en orris quan es produí la desfeta de 
Catalunya. A partir d 'aquell moment 
-1939- tot s 'ha de reconstruir en 
els escacs com en qualsevol aspecte 
de la Vida catalana. Els clubs més 
Significatius han estat delmats, i no 
cal dir la Federació Catalana d'Es
cacs, on el saqueig sofert no ha dei
xat ni rastre de documentació. 

S'inicia aquesta llarga etapa de con
fusió , d'intent de redreçament , amb 
moltes personalitats desaparegudes o 
bandejades per diferents circumstàn
cies, però on la tasca de recuperació 
és evident encara que amb totes les 
li mitacions própies de l'època. 
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ElS escacs catalans van aguanlant 
per la seva pròpia inèrcia. Es regula 
ntzen els campionats individuals i per 
equips de Catalunya, que es juguen 
periòdicament, com a màxima act ivi
tat federativa. Hi ha allres intents alllals 
i provisionals, com són els torneigs 
internacionals de Barcelona de 1946 
i 1952, o el campionat del món juve
ni l disputat a Barcelona el 1965 i que 
veu un català a la final. 

D'aquell moment arrenquen els tor
neigs internacionals d'OioI -que du
ren escassament 10 anys- i el nucli 
d 'activitats d'escacs femenins a Arenys 
de Mar, que al cap de pocs anys de
sapareix. Altres manifestacions encara 

són més esporàdiques --com el Tor-
neig Zonal de Barcelona de 1975-. car 
tot plegat gaudeix de moll poc suport 
ofiCial, cosa que, en el fons del Ions, és 
la causa del seu enderrocament per no 
sentir-se recolzada la iniCiativa parti-

-\(.a càrrec de qUI han d 'esser, " re
gionals" o "provinc ials"?) i les Ien· 
dencioses temptatives "autonomistes" 
de certs indrets fomentades per aques
ta arbitrària divisió, com pot ésser el 
cas de la "provincia " de lleida, fet 
que es debat en aquest moment. 

Malgrat tot cal reconèixer l'eficàCIa 
que ha rep resen lat arribar fins avuI 
amb una Federació Catalana única. 
mitjançant els esforços necessaris per 
a operar co.n a tal. 

Ací van unes dades per a compren-

Nombre de llicències 

Barcelona ciutat 

Barcelona provincia 

Girona 

lleida 

Tarragona 

dre la Si tuaCIÓ actual, que mostra el 
desequilibri geogràfic que afecten els 
escacs catalans: 

Barcelona 

Girona 

Tarragona 

lleida 

TOTALS 

Total Pref, 11.1t 

1,381 392 
1.824 379 

394 50 
241 40 
349 67 

Clubs Filials Total equips 

161 

17 
21 
23 

222 

2,~ I 3." 

908 
1.306 

296 
lBB 
231 

137 29B 

IB 35 
I I 32 
6 29 

172 394 

Sub, 16 

81 
139 

4B 
13 
51 

cular, això lligat a la Ideologia ofiCIal 
de " guanyar medalles" i instrumenta-

TOTALS 4,189 92B 2,929 332 

litzar els èxits individuals. que són 
més aViat migrats, si exceptuem l'es· 
plendorós cas d'Artur Pomar. 

Aquest període de llarga postguerra 
està menat per autèntiCS afeccionats 
als escacs que amb dedicaCIó perso
nal fan una feina Si lenciosa, sacrifica
da però con tinuada, espeCialment in
tensa en la vida dels clubs, i que han 
permès salvar els escacs amb el seu 
caliU. 

la volada que així prenen els es
cacs catalans ha fet que ambeSSIn a 
l'època actual on el seu ressorgiment 
s'en fronta als canvis socials que, cada 
vegada més obertament, demanen un 
estudi I una anàlisi dels problemes 
existents, a fi i efecte que aquest des
vetllament no depengui exclusivament 
de me:enatges i conslltueixi una au· 
tèntlca realització dels seus benefl 
cians. 

En el desvetllar dels últims anys 
cal destacar l'espent per millorar la 
qualitat de JOc dels Jugadors així com 
també les consequèncles humanes que 
se 'n denven. Això es tradueiX en el 
continu naixement de clubs en els bar
ns, empreses. elc ., i la Introducció 
dels escacs a les escoles, encara d'u
na fai só prou informal , però que ha 
servit per a interessar a una bon é: 
colla d'Infants. 

També el desig d'estudiar i apren· 
dre (entrenament) per part del juga
dor conscient i l'escampall de gran 
quantitat de competicions obertes a 
totes les categones. 

Com deixem esmentat , tol això està 
portat espontàniament, ço que vol dir 
que es malbaraten energies i possibl
htats. 

l 'estructura centralista de l'Estat es· 
panyol I la divisió en "provlncias" crea 
uns deseq uilibris en les d iverses ca· 
marques i fomenta errors d'apreciació, 
com són les representacions catala
nes per a les competicions espanyoles 

2, SITUACIO ACTUAL 

Comptem amb un conjunt d'esfor· 
ços dispersos al llarg del temps. ben 
Intencionats però que no sempre do· 
nen els fruits desitjats, També porten 
a valoracions personals, amb visions 
pobres de la realitat dels escacs, que 
comporten una sèrie de problemes 
que es fan evidents en formular , qual· 
sevol projecte, 

Per damunt d'aquesta situació prò
pia dels escacs trobem la crisi (i uti 
litzem el terme en el sentit positiu de 
lluita ) enlre noves concepcions del 
nostre esport (estudi i dedicació, aju
des materials, etc. ) , entre la necessi
tat d 'una ajuda econòmica al jugador, 
la necessitat de crear clubs essen
cials i potents en indret s concrets, i la 
conveniència de disposar d'una es
tructura potent, tant a nivell d'organit· 
zació com en l'aspecte econòmic. en
frontat tot a l'anterior concepció de 
bona fe, improvisació, companyonia, 
conformisme, etc . 

Aquests fets caldria situar·los es· 
tructuralment en els clubs, a l'escofa 
I a la Federació. 

a) Els clubs malden per sobreViure 
amb migradesa de recursos i això 
fa que la majoria s'hagin d'a lxo, 
plugar en cafès i bars, o bé for
men part d'entitats culturals o re
creallves, i dilic itment en entitats 
esportives (o només esportives) . 
Hi ha pocs que estIguin dedicats 
exclUSivament als escacs --que 
seria la so lució ideal per a una 
tasca autènticament escaquista
o altres estan patrocinats per en· 
IItats comercials o industrials, en 
m'?nor nombre. 
la majoria de clubs es mouen 
per impulsos dispersos (un pro, 
mig de 19 jugadors federats per 
club palesa la insuficiència gene· 
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ral de practicants que tenen molts 
clubs i l'estretor de mires de molls 
pracllcants en no estar federats, 
desentenent-se així del procés 
creador que generarien altrament) , 
malversant energies (els clubs més 
potents solen tenir de 100 a 150 
socis, Xifra tampoc massa alala· 
gadora si. a més. tenim en comp
te les mòdiques quotes eXIstents, 
I la desproporció amb el nombre 
de jugadors federat s) , en eslal· 
ge, organItzacIó (car el pro mig de 
6 directiUs necessariS per tan poc 
nombre de jugadors actius és un 
esforç exagerat) , en flnanclacló . 
etcètera. 
En general s'organitzen competl' 
clons sense viSIÓ de futur (pro· 
moció de nous Jugadors entre con
tran s potents), eXIsteixen molts 
jugadors de saló o. a tol estirar , 
de diumenge. que no es preocu· 
pen de millorar el seu nivell de 
JOc revisant els errors comesos, 
que menystenen l'entrenament I 
arrosseguen una rutina pernicio· 
sa, 
Pel costal pOSitiu observem que 
hi ha clubs que es plantegen els 
escacs com un fet cultural arre
lat en les escoles, en els barns. 
fins i lot com element cultural 
-de cultura catalana, per tant
d'integracIó i de desenvolupament 
dels grups d'Immigrats que neces
siten arrelar·se I els hi cal un re
cer, que els hi ofereix els escacs, 
Moll minses sòn ecara les activi
tats culturals en els clubs, com 
són, tenir cura de fer funcionar 
una biblioteca, leOlr subscripcions 
a revistes especialitzades per es· 
tar al dia, lot plega I formanl part 
d'intents desordenats i descoor 
dinats en el miliar dels casos de 
segui r fent pais, malgrat que s'és 
conscient del fet que tot això és 



insuficient per a una tasca plena 
i seriosa. 

b) En els darrers anys moltes esco· 
les han iniciat "sessions d'escacs" 
per als alumnes, tasca feta de 
més a més, és a dir, amb manca 
de rigor, I empresa per Jugadors 
amb bona voluntat però amb man
ca d'una mlnima preparació pe
dagògica, I això fa que el resul· 
tat sigui poc atractiu. 
Darrerament es van estenent les 
competicions escolars, tan neces
sàries. però que no solen res· 
pondre a una finalitat pedagògi· 
ca, sinó que són pura competició 
amb nul resultat cultural I escas
sa transcendència esportiva. 

c) Federació: No ha exisltt un pla de 
treball general dirigit a desenvo
lupar els escacs. La seva tasca 
fonamenta l s'ha reduït a l'organit· 
zació de les compellclons catala· 
nl'!S bàsiques i tipiques (que tenen 
un prestigi cert) i a crear noves 
competicions que calia tenir preo 
sents (escolars, Juvenils, etc.) 
però sense una politlca racional 
de desenvolupament, preocupant· 
se només del crelxe'l1ent del nom
bre de participants. En realitat 
això és el que fomentaven I, per 
tant , esperaven, les estructures 
centrals espanyoles l, com a con
seqüéncia, l'única fita que es de
manava tothom fins ara, 

Fins I tot en aquest sent it no s' han 
exhauflt totes les possibilitats que 
s'oferelxen, car tant des de l'aspecte 
esportiu com l'econòmic , que no es 
pal negligir, s'hauflen d'tntegrar tots 
els practicants -com a obligació mo
ral que tenen de contribUir al soste
niment de l'activitat que practiquen i a 
l'organització que ets acolleix- I així 
hom hauna de preveure que tots els 
pracltcants membres de clubs estigues· 
o;m en possessIó de llicènCia federativa. 

L'obltgada divisió "provtncial", la Fe
deraCió Catalana l'ha obviat com ha 
pogut, peró ha hagut de transigir en 
el doble JOC de figurar com a " regio
nal" I alhora actuar com a "provin
clal ", car cada Delegació catalana 
tenta una projecció externa directa, 
adhuc la "barcelonina", origen d'una 
de les recents questions IllIgloses que 
s'han plantejat als escacs catalans. 

En l'ordre tntern, aquests estralls 
s'han suavitzat una mica organitzant 
les competicions per proximitat geo· 
gràfica, però si més no, no s'han res
pectat les comarques com a tals, men
tre no han pogut relacionar·se entre 
sr, oficialment parlant, les comarques 
pertanyents a diferents "províncias", 
tot i ésser la mateixa "regió" , 

SI la FederaCIÓ Catalana és la que 
ha de governar els escacs catalans, 
queda en l'aire el debat de quina és 
la seva missiÓ, j si realment cal una 

-entI tat teòflca, de creacIó I de pro 
posta de noves Idees. 

Amb aquesta Inple visió ens hem 
aturat molt especialment en els aspec· 
tes negatius. Cal tenir en compte que, 
d'un poc temps ençà -aproximada
ment d'un parell d'anys i escaig- exis· 
teix federativament a casa nostra un 
esperit de renovació, en el sentit de 
promoure un treball seriós, científic I 
metòdic, encarrilat tant a jugadors com 
a dirigents, Tot aiXÒ, que s'està ende· 
gant de mica en mica, encara ha de 
er/stal.lltzar, però creiem que la se 11 
segueix la petja. 

Com a prova fefaent , ¡ encara que 
dins d'un context no del tot conJumi· 
nat, hi ha una nova promoció de ¡O
ves; grups de formació que es van 
arrelant a les escoles; col-Iaboracions 
entre clubs per llIgar fites comunes; 
organitzacIó de competicions Infantils 

3, VISI O DE FUTUR 

En els Judicis que s'han anat escam
pant per aquest tnforme es reflecteiX 
el nostre esperit I la nostra viSIÓ de 
futur dels escacs catalans, 

CreIem que s'han emes opinions que 
mereixen ésser contrastaDes per po
der desenvolupar una tasca racional 
I positiva, i això només és pOSSible 
en condicions de llibertat, on el debat 
I la col-laboraci6 portin a millorar, real · 
ment, els esforços de tots. 

La pràctica dels escacs si bé or
ganItzada per la Federac iÓ i real itza
da pels clubs, com a fet cultural que 
és, s'ha de recolzar en una entitat que 
no sigui eminentment administrativa 
com és Ja Federac ió, i a això respon 
la creació de l'Institut d'Escacs de Ca
talunya, la primera motivació del qual 
és fer-se carrec d 'aquesta activitat com 
a fet cultural. 

Una Federació Catalana autònoma 
en la seva gestió, que respongui a les 
necessitats dels Jugadors catalans per 
a un miliar servei a Catalunya, I que 
els integri realment a tot s, parlaria a 
una defensa de les comarques poten
cIant les seves possibIlitats per roman
dre tnterrelaclonades en el context 
d'una Catalunya indiVISible. 

Sena necessari tenir presents els 
aspecles que a continuació s'esmen
Ien, per a esser desenvolupats ' 

a) Planificació de la Informació 

Com que els escacs poden ésser 
regislrats, car una partida pot és
ser reproduida tot temps, cal re
collír tot el material que es pro
dueiX I ordenar·lo per fer-lo ser
vir de base per a l'estudI I ren 
Irenament. També cal que les 
idees Circulin per IaI de perlec
Clonar-se provocant la resposta de 
qUI les rep. 

de gran abast, torneIgs oberts de tOl5 
tipUS, des dels merament intersoclals 
als internacionals; deler dels nous dl' 
rtgents de club per fer una tasca de 
validesa a l'hora actual, etc. 

Símptomes d'una nova época són 
la celebració de res primeres Assem
blees de Club després de 1939 en els 
anys 1975 I 1976, la nova organttzacló 
de determtnades compellcions senosa
ment preses (final Juvenil, reestructu
racIó del campionat per equips en una 
"regIonalitzaCIÓ" absoluta), o el nou 
enfocament de la publicació de la Fe
deració amb el títol de " Butlletí d'Es
cacs", o la creaCió de l'Institut d'Es
Cacs tie Catalunya, o l'avaluació dels 
Jugadors, etc. 

També hI ha un major contacte amb 
els escacs de fora, sobretot a un ni
vell més modest perquè tothom hi tin
gUI cabuda. 

Convé, doncs, la publicaCIÓ pe
nòdlca de la mformació I l'accés 
a ella a través de biblioteques, 
fItxers, etc, 

b) Pla d'ensenyament 

Els escacs són necessaris per a 
Ja formaCió dels Ciutadans, 
Cal que deixin d'ésser un fet mar
ginal i anecdòltc a l'escola, per 
prendre un lloc serióS d'ensenya
ment. obligatori I gratulI. 
AIXÒ suposa la formació d'ense
nyants, entrenadors, mOnitors, etc, 
Para He lament també cal una es
cola d'àrbitres, aplegats després 
en un col-Iegl d'àrbitres_ 

c) Teoria d'activitats 

Cal un organtsme consultIu que 
propOSI nous esquemes de com· 
petIcions, que fomenll mit/ans per 
a la formaCIó d'escaquIstes, que 
reculli les expertèncles eXIstents. 
Es tracta d'una "Acadèmia" que, 
recollint experiènCIa, llenci idees, 

d) Ajuts dels organismes ofiCials 
(ajuntaments, barns, institucions 
autònomes) que comprengUin ta 
necessitat dels escacs, I de l'es
port en general, per a la Cultura 
Catalana, 
PrtmordlaJment cal una participa
ció econòmica Com a responsa
bles que són de distribUir la ri
quesa per a cobnr les necessitats 
socials. També cal desvetllar la 
consciència SOCial de tots els prac
ticants perquè cont ribueixin en la 
mesura que els hi correspon a la 
seva participació i gaudi. 

INSTITUT D'ESCACS DE 
CATALUNYA 

Març del 1977 
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PAisos CATALANS 

MALLORCA 
per Miquel Julià I Maimó 

JOSEP M.' RIERA, 
CAMPI O DE MALLORCA 

S'ha Jugat el campionat de Mallorca 
de la màxima categoria per sistema 
lliga a una volta. Els locals de JOC se
guiren un ordre rotallu dels clubs re
presentats pels Jugadors perquè cada 
un en fos escenarI. 

La classificació final fou alxi : l er , 
campió, Riera, 11 punts; 20n. Fo rl eza. 
10; 3er .. Garcia, 9 I mig: 4rt :, Planas, 
9: Sé. I Gé .. Amengual (50,75) i Vives 
(47.50) , 8: 7e., Ramero. 7 i mig; Bé., 
Ponseti, 7; 9é. I 10è., Roca (39) I la· 
r ios (35). 6 i mig; l1è., Francesc Po
mar, 6; 12è .. Pons, 5: 13è. Josep M.· 
Bellon, 4 ¡ mig; 14é. Arnalz, 3 I mig; t 

15é. MIr, 3 punts. 
El darrer classillea t perd la catego

ria superior I els quatre anteriors han 
de promocionar. 

Encara no s'ha acabat el campionat 
de Primera categoria a l'hora d'escriu
re aquestes ratlles, però podem avan· 
car que ha esta t un éXlt la inscripCIÓ 
de 46 Jugadors, la majoria d'ells poc 
prodigats fins ara, 

JOAN PLANES, 
CAMPIO DE BALEARS 

El proppassat 17 d'abril va finalItzar 
aquesta prova, que s'ha Jugat a t' Hotel 
Cabo Blanco, de la Colònia Sant JordI. 
Ha estat organitzat pel Club d'Escacs 
Campos i patrocInat per la Caixa d'Es
talvis de Balears. 

Clas. NOM 1 2 3 

1 PLANES ~ 'h 1 

2 RIERA 'I, ~ O 

3 FORTEZA O 1 ~ 
4 T. SERRA O O 'I, 
5 F. POMAR O O 'I, 

6 THOMPSON O O 'I, 
7 FLORIT O .-., O 

ADÉU, DOCTOR TICOULAT 

Mori a Felanitx el doctor NIcolau 11· 
coulat, escaquista prou conegut. no 
so lament a Ciutat sinó també a Barce· 
lona. on hI feu les primeres passes 

Tlcoulat fou un dels prmcipals pro· 
molors dels escacs a Mallorca. sobre· 
tot a FelanItx, on hI ha un dels clubs 
més antics de s'Illa. 

Prengué part en els torneigs Inler· 
naCionals de Silges. 1934 Junt amb els 
grans mestres Lilienthal . Tartakover. 
Splelmann I Dr. Rey Ardtd , I altres. t 
en el de Barcelona. 1935. amb la par
Ilc lpacló de Rellly, MartSlany. Slr Tho
mas. Grob. Koltanovskt , Flohr, Cher
la . RIbera. Vallve. En aquest últim 10(· 

nelg obltngue el Sé. lloc. 
la seva rell rada dels torneigs ofiCIals 

auard::¡ certa relaCIÓ amb l'apaTlció d'un 
al.lolel , que Ja aleshores era un gran 
escaquIs ta: Arlur Pomar. 

Hi prengueren part els següents JU
gadors: Tomàs Serra (MA ). campió de 
Balears de l'any passat; Joan Planes 
(MA), sots-campió; Josep M.:I Aiera 
(MA), campIó de Mallorca d'enguany; 
Josep M.' Forl eza (MA). sots-campió; 
Anlhony D. Thompson i Joan Florit, 
per Menorca; i Francesc Pomar, desig
nat pel club organi tzador. 

El nou campió guanyà a tots els 
seus adversaris, excepciò de Aie ra. 
amb qui en taulà a l'úl lt ma ronda. 

El repartiment de premis tingué lloc 
en el mateix salò de JOc en presència 
del PreSIdent de la FederaCIó Balea r, 
autori tats I representacIons de les Fir· 
mes comerCIals coUaboradores. 

En el número vment ampliarem la 
InformaCIÓ Junt amb partIdes. 

4 5 6 7 Tolal S.B. 

1 1 1 1 5'1, -

1 1 1 'I, 4 -
1/1 !I, 'I, 1 3' , -

~ O 1 1 2 1/ , -

1 ~ 'I, O 2 5.25 

O 'I, ~ 1 2 4.25 

O 1 O ~ '1 ., -

la seva dedicaCIó pro leslonal -era 
denl lsta- I. més tard . la seva delIcada 
salut. minvaren el lemps de la seva 
dedicaCIÓ al tauler. 

Que aquesta breu nola serveIXI de 
recordança d 'un home que tant llUita 
pels escacs de Mallorca NIcolau TI 
coula t. descanseu en pau. 



EL JOC DELS ESCACS A CATALUNYA NORD 

En un primer ar1lcle (veure n." 4 ) 
ens vàrem dedicar a exposar la histò· 
ria de la Lliga d 'Escacs del llengua
doc·Rosselló. 

Però. el que ara ens interessa es
pec1alml?nt. és saber des de quina data 
eXisteixen clubs d 'escacs en el nostre 
Hosselló, aquesta Catalunya Nord se· 
gons l'expressió que empren els nos
Ires veïns barceloninS. 

Per refer una història és necessan 
disposar d'arxIus. D'ençà que ens pro
posàrem d'expl icar el que s'ha produll 
escaQuísticament en el departament 
dels Pirineus Orientals, no disposàvem 
de cap rastre que ens permetés situar 
amb exactitud t'aparició oficial de clubs 
d'escacs al Rosselló . 

AvUI dia podem afirmar que en 1963 
eXlsUen a Catalunya Nord set clubs 
pnvats moll dinàmics 

- " La Tour Blanche" (La Torre 
B lanca) estatjat al "Calé de Maury" , a 
Sallagosa. Disposava de 21 Jugadors 
lederats a la federació Francesa d'Es· 
cacs, els quals participaven a totes les 
competicIons. Aquest club estava diri · 
git per M. Graell, que va esdevenir 
més endavant el més prestigiós ani · 
mador dels escacs al nostre Rosselló. 

" L 'Echiqwer Calalan " (L'Esca· 
quer Català). ta inscripcIó oficial del 
qual es remunta al 21 de febrer de 
1961 i que havIa estat instaLlat al 

'Grand Café du Palmarium" a Perpinyà. 
En 1963 comptava amb 22 Jugadors le· 
derats, que també desplegaven gran 
activitat. Aquest club. no se sap ben 
bé per què, sempre ha IlOgut vicissi· 
tuds. 

-"Les Tours de Céret " (Les Torres 
de Ceret). club moll estable i intel.li· 
gent ment dirigit per M. Carbonell i des· 
prés per M. Picama!. peró administrat 
des de la seva creació per M. Mathieu. 

- " Le Cheval Sang et Or" (El Ca
vall Sang i Or) que estava estatjat al 
"Café Carrère", a Illa del Tec, sempre 
ha estat a la davantera de les innova
cions mercès a un dels seus adminis· 
tradors , Jean Pierre Toucheboeu f. 

_ "L'Echiquier Pézillanais" que 
d'enlre els seus afiliats es comptaven 
els més cavallerosos del Rosselló. 

_ " Le Roi du Blanc" (El Rei del 
Blanc), d'Estagell , petit club molt di· 
nàmic, el qual, un cop reestructura!. 
esperem que l'any vinent s'afegeixi a 
la gran familia escaquística francesa. 

- " le Fou Millassois" (L'Alfil Milla· 
ssanès). de Millars. que durant una 
colta d 'anys ha portat una vida tran· 
qUILla però animada de les millors in· 
tencions en el camp de les compeli· 
cions. 

No hem fet més que esbossar moU 
rapida ment un quadre de com eren els 
clubs d'escacs a la Calalunya Nord 
durant els anys 1961·62-63. 

TÀRREGA (Baix Urgell) 
Rom' Bordell guanya el 

Torneig Obert de Partides Ràpides 

Una vegada més, i la són onze. el 
30 de maig passat tingué lloc a Tàrre· 

ga, el clàssic torneig que organitza el 
Club d 'Escacs local en el claustre de 
les Escoles Pies. 

HI participaren 32 jugadors tant de 
Catalunya com de l'Aragó i d·Andorra. 

La propera vegada parlarem dels 
clubs que eXIsteIxen actualment. 

MATX CATALUNYA NORD . 
CATALUNYA SUD 

No sabríem acabar sense informar 
a lots els escaquistes I afeCCIonats al 
IOC dels escacs que, el dIssabte 21 i 
diumenge 22 de maig , esperem els 
amics de Catalunya Sud per una con· 
frontacló en un matx homologat per la 
FederaCIÓ Francesa d'Escacs al mateix 
nivell que França·Bèlglca, encontre que 
tindrà lloc en l'esplèndid marc del 
Club de Golf de Sant Ceb rià de Rosse· 
lió (Saint Cyprien) . 

Aquest encontre serà a 12 taulers 
(ta titulars I 2 Juvenils) I esperem que 
el seu èlClt pugui donar naixement a un 
Franca-Espanya. 

El mateix 22 de maig es Juga rà un 
torneig obert per equips de 4 Jugadors 
(sistema Moller) que reunirà una VIO · 

lena d'equips procedents de tots els 
racons del Rosselló i dels departaments 
velns. 

P. ANCRt 
Vice-pres ident de la 

Lliga llenguadoc· Rosselló 
Perplnya 

les partides es Juguen pel sistema 
de gong cada 20 segons. 

A les semifinals Antoni Moro, de 
Vi/aseca-Salou, guanyà a Antoni Tor
res, de Tàrrega, i Romà Bordell . de 
Terrassa. guanyà a AntonI Montoliu. 
de Balaguer. 

La final fou favorable a Bordell. que 
guanyà brillantment a Moro. 

El campió s'endugué el Gran Prem I 
Duch, un quadre I 10.000 ptes. El h· 
nalista obtingué el Gran Premi Salvat 
Editors. medalla i 3.000 pIes. 

El premI al juvenil millor classlllcat 
donal per la F. C. d·E. correspongué a 
Antoni Monto liu. El premi de bellesa 
fou atorgat a Ignasi Gorné. de VIlanova 
de Bellpuig. AI seu compatr ic i Fran· 
cesc Rius li correspongué el premi al 
veterà més ben Classificat . premi do
nat per la Federació de les Valls d ·An· 
dorra. 

A Antoni Torres 11 lou adjudIcat el 
premi ofert pel club tocal per al prt · 
mer classificat del club organitzador. 
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LA FESTA DEL 
DIADFL 
LLIBRE 
23 mllJ17 

.. ..IBRE D'ESCACS 
per JORDI PUIG 

LLmRES ANTOLOGIeS MODERNS 
NO sembla que les editorials del nostre pafs estigUin 

massa cofoies de l'acollida que mereixen els seus llibres. 
No és que no tinguin interès, sinó més aviat que hi ha 

una manca general d' interes per la mformacló i la forma
CiÓ estrictament considerades. 

Passada l'eufòria del lenòmen Flscher, esdevingut als 
volis de 1972, l'Interès bibliogràfic ha anat minvant, car 
l'advemment de noves masses s'ha estroncat o. SI més 
no, es mantenen a un niveU vegetatiu poc estimulat. 

Aquesta particularitat s'ha donat arreu del món, I meno 
tre s'espera un nou Flscher, ens hem d 'atendre a la 
realitat. 

La produccIó d'almenys cmc editorials en llengua cas
tellana que incideixen en el nostre mercat escaquislic té 
una vida migrada que probablement hau riem de relacIo
nar-la amb el baix nivell Intel.lectual, sinònim de poca 
afecCIó a llegir, que s 'atribueix al poble, I que en el cas 
dels escacs n 'és correlatIu . 

Així com la literatura en general necessita uns estimuls 
culturals que faCin sentir a la persona més I més la ne· 
cessitat de documentar-se, sembla que l'escaquista, pel 
sol fet d 'ésser·ne un practIcant , sent en el seu JOc la Im
penosa necessitat de conèixer a fons el que esta lenl. 

Cert és que hI ha llibres d 'ensenyament que han es· 
devlOgut clàssIcs I que generacIó rera generaCió va ab
sorbint. I també tenen una sortida assegurada els llibres 
de preparació Immediata, encara que ac i hi velem una 
deSViaCió del que s'ha d 'entendre per preparaCiÓ, car la 
majoria ho entenen nomes des del punt de vi sta de I es 
tudi dels planteigs, corren tment dits O.J erL ures 

En aquest camp hi ha un mercat constant pels se
mestrals " Informadors" , d 'Origen Iugoslau, l " The Chess 

How to open a chess game 

(Com començar una partida 
d 'escacs) 

R.H.M. Press, Nova lork. 227 
pàgmes. 
Aquest és un dels ll ibres ca· 
pltals que han sortit darrera
ment per ler comprenedor el 
que s'ha de pretendre en 
plantejar una obertura. Cons
la de 7 capitals cada un dels 
quals està redactat per un 
dutor dllerent, un autor al 
més alt nlve1t , com es veurà 

Heus ací els autors i la te 
màtlca desenvolupada pel 
cada un, que dóna Idea de 
l'abast d 'aquest llibre; Larry 
Evans hi fa una " Introduc
CIÓ" on exposa el ventable 
contingut d 'una sèrie d 'idees 
generalment mal paides, I 
continua amb el pr imer capi
tol amb el tema " Estratègia 
bàSica dels escacs", on dóna 
a conèixer els fonaments bà
SICS del JOc. Segueix Sveto· 
lar Gligoric que tracta dels 
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Player", anglés, ambdós, però, onentats a un públic uni 
versal amb un llenguatge fel de 51mbols a l'abast de lo· 
thom. Dmtre d 'aquesta especialitat cal esmentar els llibres 
monogràfics d 'obertures, dels que els anglesos en són 
darrerament els capdavanters, sense deixar de banda els 
mensuals "Cuadernos teóricos" argenllns, que estudien d 
fons línies I variants d 'actualitat. 

Però fora de tot aiXÒ, que moltes vegades en lloc de 
fo rmació esdevé deformació teÒrica, poca cosa més atreu 
l'lOterès de l'aleccionat. Estudis racionals de mIg JOc I 
IIOals, biografies, torneIgs sencers, reculls i antologies, 
que permetin no solament el coneixement tècniC SIOÓ que 
el connectin a l'evolUCIÓ del món a través de la hlstòna. 
semblen bandejats. I, en canVI , hi ha llibres I tractals a 
cor què vols. 

S'ha d 'IOsistlr en la convenIència d 'aprolundlr el con el· 
"ement general del JOc, que està formal de molts aspectes 
I no solament dels estudiS d 'obertures, I ensems que s'as
soleix una superacIó tècnica s'obté lambé una cultura 
escaquista que ennobleix més encara la pròpia afeCCIÓ 
pel JOc. 

Ara voldriem ocupar-nos de la recent !tteratura esca 
quislica, la mayoria de la qual encara no està a l'abast 
de l' idioma castellà i que creiem s'hi haurà d 'Incorporal 
tot seguit , car es Iracta de títols que Ja de sortida no 
dubtem en qualificar-los d 'antològICS I que a partir d 'ara 
s'hauran de tenir en compte per sempre més. 

La tria ni és completa -n 'anlTem parlant en successI 
ves edicions- ni té una intencionalitat concreta. El leclor 
veurà fins a quin punt li incideix el comentan de cada un 
dels volums que aci esmentem . 

'Elements de l'estratègia de 
les obertures' que basa en 
la limitacIó del potencial de 
l'adversarI. A continuacIó 
Vlastiml l Hort té a cura et 
capitol "TeOria ¡ pràctica" , 
en el que explica amb exem
ples -tots ho lan, eVident 
ment- com s'han de tractar 
les obertures començant per 
conèixer els prinCipis bàSICS 
I manera d 'adaptar-los a l'ex 
perléncia pròpia. A continua 
C ó l aJ os Portlsch revi sa una 

sèrie de planteigs per ajudar 
a la " formulació d 'un repel 
tOri propi d 'obertures". Tlgran 
Petroslan exposa unes " Ques· 
1I0ns de Teoria d 'Obertures" 
en les que lliga el concepte 
estratègiC de la parllda se
gons t'obertura escollida, mit
Jançant una acurada anàlisi. 
" Una personal aproXImacIó a 
les obertures" és el tema es
collit per Bent Larsen. t:s 
realment , una interpretacIó 
personal de perquè es IU-
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guen determinades obertures 
-on es reflecteix ell mateix
lent-nos veure la necessitat 
que hi ha de que agradi JU 
gar-les, siguin més o menys 
correctes. I, per últim, el ma
laguanyat Paul Keres encara 
tingué temps de contribuir es
plèndidament a aquest Ire· 
ball col.lectiu fent·nos saber 
com és "El taller secret d'un 
Gran Mestre", és a di r, les 
passes seguides per prepa
rar les obertures de cara a 
torneigs especiflcs i a adver
saris concrets. 
Pel que s'esmenta es pot ca
pi r que és un ll ibre que aju
da a comprendre com s'ha 
d'obrar en l'estudi de les 
obertures per no ésser no
més un memorista i saber 
com s'ha de treballar aquesta 
matèria amb mètode I lògica. 

Aron Nlmzowilsch: 
A Reappralsal 

I Aron Nimzowltsch : 
Una revaloració ) 

Raymond KEENE, G, Bell and 
Son Ltd , londres, 1974, 334 
pàgines, 

Un llibre cabdal. D'enç à de 
mig segle tots els jugador ~ 

que comencen s'acaren als 
tractats t1pICS de Nlmzowltsch 
" El meu sistema" i " La pràc· 
tica del meu sistema ", a bas
tamenl divulgats en Iotes les 
IIEngues, Qui no els coneix , 
doncs? Però el que no es 
fàcil de saber és que Nim
zowltsch els deixà escrits a 
l'any 1928 I ell segui jugan1 
llOS el 1934, que loren pre 
clsament els anys dels seus 
millors éXl tS, en què aspi rà 

al campionat del món, ales 
hores que ho era Alejin , l' u 
nlC amb qui realment no po' 
gué, 
Vol di r que hi haVia una colla 
de partides exemplars que no 
havien estat estudiades a la 
llum de la seva aportaclo 
teòrica, ni havien estat di· 
vulgats articles esparsos d'a, 
quella época escr its a revl s 
les en rus i danès. Recor 
dem que Nimzowitsch nasque 
a Riga en 1886, que en 1922 
s'instal.là delini t ivamenl a DI' 
namarca, on hi morí en 1935 
per tanl , als 49 anys. 
Keene, un entusiasta. com 
tants d'altres, de les ense
nyances de Nimzowitsch, un 
dels grans pensadors dels 
escacs -abans que ell no
més hi hagué Steínitz i poca 
cosa més després-, consi · 
derà convenient completar la 
visió que donen aquells dos 
llibres tan coneguts i, empa
rant-se en el penode 1928-34. 
preparà un tercer volum que 
fos continuació I compendi 
per a la comprensió global 
de Nimzowllsch. 

Per aixó Keene recomana 
prendre els tres llibres a la 
carre ra. I així el leclor estu· 
diós es trobarà al tercer, l'es· 
crit per Keene, amb una ac· 
tualització critica de tOl el 
que Nimzowitsch representa 
en els escacs moderns, en 
una visió conjunta tan bio· 
gràfica com tècnica, 
Si bàsics han estat fins ara 
els llibres de Nimzowltsch , 
aquest de Keene ve ara a 
esser-ne indestriable d 'a
quells, 

= La partida 
de ajedrez 

a través 
de su 

desarrollo 

la partida de ajedrez a tr¡¡ · 
vés de su desarrollo 

(La partida d'escacs a Ira· 
vés del seu desenvolupament) 

Alexei SOKOLSKI, Edilorial 
Sopen a Argentina, Buenos 
Aires , 1976, 136 pàgines. 

Es un llibre aparentment mo· 
dest, però que conte moltes 
ensenyances bàsiques par· 
Imt de l'exposició dels prin· 
c ipis de l'obertura i mig joc, 
i fer saber la tàctica usual 
que és necessari emprar a 
cada posició, El lector en 
treurà profit per arribar a es
tudiar a Ions la teoria dels 
escacs, 
Aquesta és una obra eminent· 
ment didàctica on es plante· 
gen una quarentena de prin· 
cipis lonamentals per acabar 
donant unes normes d'acclo 
a qui tingui interés per pro 
gressar en la comprensió del 
JOc. 

A conlemporary approach to 
the mlddle game 

(Una contemporània 
aproximació al mig IOC) 

Aleksei SUETIN, Batsford ltd , 
Londres, 1976, 166 pàgmes, 

De la mà de Blackstock s'ha 
presentat en angles aques1 
ll ibre. publicat per pn mera 
vegada en 1971 a la Repu· 
bllca Democràtica Alemanya 
Basant·se en estudiS de Em 
lasker, Usitsin. Romanovskl 
A lejin, Capablanca i Splel · 
mann , l'autor soviètic, peda, 
gog ben conegut , ha redel l
nit els termes d 'estratègia , 
tàctica, combmació I manio
bra, i fa comprensibles les 
diferències I aproximacions 
que eXisteixen entre el JOc 
eSlàtic ¡ el JOc dinàmiC a 
li i efecle que en el pensa· 

ment del jugador apareguin 
com una concepcIó unificada 
Ai xò ho fa a través de capi 
tols i apartats, l'enunciat dels 
quals ja dóna a comprend re 
l'interés del trebaU : 1) Els 
fonaments de l'estratègia; 2) 
Les bases de la tàctica; 3) 
Enllaçant estratègia i tàctica; 
4) Estil ; 5) La dinàmica; 6) 
La iniciativa; 7) Transforma· 
ció dels elements posicionals: 
8) Harmonia; 9) La influèn· 
cia del punt de vista dinàmic; 
I 10) Relació entre l'obertura 
I el mig joc, 

A Contemporary 
Approach to the 

MiddleGame 

No cal dir que aquesta siste
matització correspon fil per 
randa a la que necessita tol 
Jugador que tingui interés per 
progressar. Són molls els qui 
hi esmercen anys sense arri 
bar a capir-la , SI no se' ls hi 
dóna treballada, com és en 
aquest cas. Per això és tam· 
bé un aitre d'aquests titols 
dels que no es pot prescin· 
dir i dels que haurien d 'estar 
a l'abast dels nostres afec· 
Clonats. 

Complete Chess Strategy 
(Completa estratègia 
E: scaquistica) 

(Programant les peces ) 
2. Pawn·Play and Ihe Centre 

( El JOc dels peons i el 
centre) 

Ludek PACHMAN. Batsford 
Ud" Londres, 1975 I 1976 
168 I 184 pàgines, respectiva
ment. 

Aquest tractat Ja és conegui 
car parteix de les edrcions 
Ixeca i alemanya leles a Pra 
ga en 1958, d 'on ve el gran 
renom que ha gaudll lins ara 
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Complete 
Chess Strategy 
,,,...... .... ""'" 

I de la que ex isteix una edi 
CiÓ en castellà de 1966 feia 
per Ediciones Martinez Roca. 
de Barcelona. 
la nova versió anglesa, de 
la que fins ara no han sorllt 
més que els dos ... oltlms es
mentats, és bàsicament la ma· 
181)(8, car la seva estructura 
es conserva Igual, però el 
contingut s'ha revisat i s'ha 
ampliat . afegint-hi material 
més actualitzat, i, per tant , 
més en la Hnia de com es 
luga ara . 
La Visió de Pachman és eVI 
dentment clàssica, perque 
clàssics s6n els elements del 
IOC. que lenen una vigència 
permanent, i per això segueix 
és sent vàlida, oimés aquesta 

nova versió que l'atansa al 
jugador d 'ara. ~s d'aquelles 
obres que s' han fet Indis
pensables a lot Jugador no
veneà I fins força avançat, Ja 
que el seu contingut sempre 
és revisa ble per a una millor 
compenetració. 

"Trols matches d'Anatoly 
Karpov, champlon du monde" 

(Tres matxs d 'Anatoli Kàrpov, 
campió del món) 

M. BOTVINNIK. S.I.P.E., Paris. 
1976, 125 pàgines. 

Aques és el llibre de més ra · 
blosa actualitat, que primer 
s 'edità en rus i 35.000 exem· 
plars s'exhaurtren en dos dies 
Després n 'ha vingut una edi 
CiÓ alemanya I ara aquesta 
francesa . 
Aid que Kàrpov quedà pro
ctamat campió del món els 
seus llibres biogràfics tingue
ren una gran florida, entre 
els que ja existien d 'abans 
(O'Connell) o els que vin
gueren després (Marktand 
entre d 'alt res), afegint-hi en 
et nostre medi els que escri
gueren Pablo Moran, per a 
Ediciones Agui lera, de Ma
drid, i Angel Marlin, per Edi
clones Martinez Roca , de 
Barcelona. D'aquest tipus 
d'obres potser ens n 'ocupa
rem comparativament un al
tre dia. en l'estudi del qual 
hi haurem d'adjuntar el de 
Roshall , que només coneixem 
en italià, i que és pràctica
ment dictat pel propi Kàrpov. 

Ara ens interessa més de re
ferir-nos al llibre de Botvinnik 
perquè correspon als tres 
matxs que en 1974 lliurà 
Kàrpov contra Polugaievski , 
Spasski i Korxno i. en la fase 
de candidats . i que al cap· 
davall representaren a Kar
pov l'obtenció del titol de 
campió del món perquè en 
resultar-ne aspirant contra 
Fischer, i aquest no fer-ne 
cas, Kàrpov esdeVingué cam-

piÓ per destronament del 
nordamericà. 
80tvinnik analitza les 43 par· 
tides jugades en els susdits 
matxs, que van precedides 
d 'una sucosa introducció tol 
definint els estils dels quatre 

lugadors i les especificitats 
de cada encontre. 
SI amb els llibres b iogràllcs 
dedicats a Kàrpov hem pogut 
veure com s'ha anat desen· 
volupant el ¡OC del nou cam
piÓ, amb aquest llibre ens 
trobem davant les partides 
deCISives que ens fan com
prendre l'eslat de maduresa 
tècnica i psicològica que ha 
assolit Kàrpov, i fins i tot el 
marge de progrés que encara 
té per endavant. 
La transcendència d 'aquests 
matxs i l'actualitat de Kàrpov 
mereixen una més estesa di
vulgació , Per això ens es· 
tranya no hi hagi la corres
ponent tradUCCIÓ al castell à, 
almenys, El seu enunCiat hau
ria de trasbalsar 8 qualsevol 
afeccionat. 

Avui ens p lantem acf tol 
recomanant una vegada m" 
als Jugadors més Inquieti I 
m és desitjosos de 
progressar, que no deixin el 
c ontacte amb e4s llibres 
d 'elcacl que puguin 
c ontribuir a arrodonir ta 
leva formació, que sl bé 
no és mal perfecta, els 
pennall d"star a roda da 
I .. nove. tend'ncl ... I sl 
mé. no, de renovellar 
c onstantment els seUI 

coneixements, segurs que 
sempre trobaran ocasió 
d 'una nova aportació. 

J . P. 

OLOT 
(LA GArrotxa) 

El 10 de setembre passa t fou inaugurat a Olot, en el passeig popularment conegut 
per Fi ral , un tauler gegant, probablement el primer d 'Espanya_ 

Els dos escaquistes que van iugar la primera partida foren el senyor Bassols, 
un dels rund adors del Club d 'Escacs Oioi, en representació dels veterans, I 

Casac uberta, representant del jovent açtual. 

El club d'escacs local sempre és 
noticia per les seves constants activi · 
tats , Ara referim ací els matxs cele· 
brats contra la Selecció del llengua
doc. El primer matx a doble encontre 
tingué lloc a Olot els dies 26 i 27 de 
juny de l'any passat, a 7 taulers. 

El primer partit el guanyaren els 010· 
tins per 5 punts I mig a 1 i mig, meno 
tre que el segon el perderen per 4 a 
3, ço que dóna un resultat global de 
8 i mig a 5 i mig a favor de l'equip 
d'Olot. 

La tornada de Visita fou els 29 i 30 
de Juliol a Montpeller, Aquests encono 
tres es feren a 11 taulers. En el prl ' 
mer guanyaren els olotins per 6 a 5 
punts, mentre que s'empatà el segon, 
cosa que permeté una nova victOria 
dels giron ins per 11 I m ig a 10 I mig. 
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UN CARTELL POC CONEGUT 
En Francesc Armengol tenia fet l'esborrany d'aquest comentari quan 

el sobtà la mort, segons informàrem en el número passat. 
Les seves filles Pilar i Glòria, amatents, i a les que agraïm la seva 
col.laboració, ens l'han lliurat tot desxifrant les notes que deixà 

escrites el nostre plorat ex-president. 

El pensament grec como tothom sap va crear la primera 
civilització moral, a mesura Que envaïren espais de terres 
allunyades i definitivament les conqueriren sigui per enriquir 
la seva pròpia geografia o per eixamplar-la en virtud de le~ 

seves expansions, en les quals hi deixaren Ja petjada del seL' 
pensament. 
Com és comprensib le, això marcaria una fita, fita representada 
per monuments de tantes menes, especialment aquelles 
columnes o pedres que registraren un episodi equivalent a un 
fet material. 
Fita equival, doncs, a rec0 rdar una cosa simultàniament 
commemorable i recordar-la. A més d'ésser un plaer és un 
goig reivindicar-lo pels que no han seguit tes petjades que 
això representa per si no haguessin tingut temps 
d 'assabentar-se ' n. 

Glòria Velat a l 'època que cita el cartell. 
Correspon al torneig Internacional de Roses, 

I el seu oponent és Salo Flohr. 

D'ençà fa temps que el periodisme ha exaltat aquest costum, i 
SigUI pel motiu que sigui, ha posat damunt els papers aquesta 
CI rcumstància . 
Jo considero que és un encert perquè ajuda a glorificar uns 
lels que en ets seus primers temps tenien un re lleu relatiu, 
però que a mesura que s'encaminen cap a l'infinit aquella 
relatiVitat s'esmuny i es transforma en cosa posillva. 
D'aqui ve, que en aquest instant JO m'adono d 'un episodi 
escaqulstlc que va teni r lloc t'any 1935 en el Club d'Escacs 
Barcelona. 
L'esmentat episodi conSlsti en un matx entre la campiona de la 
susdita entitat , Glòria Velat (sempre ha cultivat amb fervor la 
secció femenina) i l'autor d 'aquesta crònica. 
l 'exordI que en començar podia semblar exagerat Ja que la 

.Y.I.l. 
~"d~"Il ••• • 

PUNTS TOTAL 

"tlAT " O -, 
" ARM[N&Ol 

ARafTRE. a ... PUl6 ,,,,. 

histò ria hel-Ièmca no té res a veure amb el que VU ll dir en 
aquest text. 
Però reforçaré el meu afan y, perquè l'esmentat to rneig 
individual el va presidir -més bé- ornar com una fIligrana 
un cartell anunciador que va fer-me el dibUixant Porta del 
diari "L'Opinió". en et qual hi diflgla la secció setmar al 
d 'escacs, i vaig demanar un cartell anunCiador i tambè de 
propaganda, que a més de significar la seriositat del nostre 
JOc Si mbolitza el fons de la seva comicitat, ja que en el nostr€ 
pais, l'humorisme tractanl-se d'escacs en queda regularment 
marginat. I tanmateix, abans i ara mateix considero que un 
somriure pot eixugar una llàgrima o un dramatisme qualsevol. 
Segurament que ,'esmentat cartell només el coneixen els 
protagonIstes d 'aquest matx I els associats i públic que va 
dispensar-nos amb la gentilesa de la seva CUriositat I 

companyerisme ... 

"GENS UNA SUM US" - SOM UNA FAMILIA 

Lema preconitzat per la F.I.D.E, i que cada escaquista 
ha d'assumir per si mateix i de cara els altres com a companys 
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EL PROBLEMA D'ESCACS A CATALUNYA 

VALENTI MARíN I LLOVET 
EL CAMPiÓ DEL PROBLEMA 

Dels nostres problemlstes de la pn
mera meitat del segle, destaca per 
damunt de tots, sense dubte de cap 
mena, en la tasca de compondre pro
blemes directes en dues, tres I quatre 
Jugades, el nostre admirat • recordat 
Mestre Va lenti Marin. Ell, amb la seva 
actuació, guanyà fama unl'versal , asso
lint amb obres Insuperables sobre· 
sortir arreu I acaparar les màXimes 
diStinCions en les compellclons en qué 
participava. No lou pas Iln compositor 
prolific , que n 'era prou capaç, pero 
preferia sempre arrodonir amb la ma
Jor atenció cadascuna de les seves 
composicions. AIXi , doncs. la seva pro· 
duccló ês relativament cur ta. SI se la 
com,Jara amb altres autors que treba
llen, podria dir-se, a preu fet. Sols poc 
més de DOS-CENTS CINQUANTA pro
blemes foren trobals entre els seus 
papers -és molt més dific ll , natural
ment, compondre problemes de mal en 
quatre i tres moviments que en dos
I d'eUs 152 foren guardonats en con 
cursos Internacionals distnbUlts així : 50 
primers premis, 25 segons i 51 entre 
altres prEmis, menCions I recomanats . 
Cal remarcar que aquesta, diguem·ne 
desproporció entre el primer número I 

el tercer , confirma la seva excepclO' 
nal qualitat, puix que és més aviat cor
rent o normal que aquestes xifres for
min piràmide, amb una base de diS' 
tincions inferiors, moll més àmplia que 
els grans premis. 

L'any 1895, als 23 d'edat, la acon
seguia dos primers premis: un mat en 
dues al "Chess Monthly" i un mat en 
tres al "Schachverein Wurzburg". Des
prés vingué tota una allau de recom
penses. De MARIN digué, el mes de 

març de 1913, Alain C. WHITE, el me
cenes nordamericà i gran problemista 
també, que els seus problemes eren 
" festivals del Pensament ". "Tenen in
variablement esplèndida estratègia com
binada amb acabada perfeCCIÓ i pu
resa de mats," "I::s leoria de MAR IN 
que "31 tauler, per a ésser atractiu ha 
d'ésser ple. Per a ell un tauler buit és 
una oportunitat desaprofitada: Hi vol 
presentar totes les forces. Els seus 
problemes són gairebé simfònics I OPI 
no que MAR IN hauria estaI un ex cel
lent director d'orquestra." 

Si en els primers temps MARrN se
gu[, amb fidelitat , l'escola Bohèmia, 
després anà pels viaranys de l'estratè
gia complicada, amb anàloga mes
tria I els seus èxits foren també de 
gran ressò. En el " GOOD COMPA-

per ANTONI F_ ARGUELLES 
President de la S.E.P.A. 

NION" , ta benemènta agrupacIó nord
americana. asentà càtedra de gran mes
Ire. 

Malauradament, MAR IN , que havia 
nascut et 17 de gener del 1872, morí 
Jove, 31s 65 anys, el dia 7 de desem
bre del 1936, quan podia esperar-se, 
encara, una colla d'anys de prodUCCió 
mestflvola, segUint la trajectòria em
presa. No ens haUria pas decebut i ho 
prova que l'úttlm premi obllngut II fou 
concedi t a la Revista " WIENER SCHA
CHZEtTUNG" . el mateix mes de la seva 
morI. Un mat en quatre que haVia tra 
més poc temps abans al concurs anun
ciat per a honorar la memÒria de l'in
signe problemista austríac, BERGER. 
qUi , amb les seves obres, II haVia fel 
descobnr les meravelles de l'escola 
Bohèmia, a la qual pertanyen la major 
part dels problemes mal en tres i en 
qualre compostos en el pnmer quart 
de segle pel nostre gran MARIN, 

Això deia l'esmentada Revista vie
nesa: " El seu darrer gran èxit és aquest 
primer premi en el Concurs dedicat a 
Berger, del qual no ha pogut gaudir. 
I alxi resulla aquesta obra el més bri 
llant i digne final del monument d'im
mortalitat que el seu art ha bastit i que, 
profèticament, ell matei x havia desig
nat amb el lema " In memoriam" . 

Fóra interminable inserir i comentar 
tantes obres mestres. Diguem només, 
per a acabar, que no fa gaires mesos 
el conegut mestre rus R. KOFMAN, en 
una publicació soviètica. teu un elo
giós comentari del nostre gran cam
pió, il-Iustrat amb catorze de les se
ves gemmes. 

El lector pot examina r i admirar ara 
sis de les seves obres: 

• .Ja sou subscriptor del BUTLLETI D'ESCACS? 
És l'organ de la nostra cultura escaquista 

DIFONEU-LO 
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SOLUCIONS: 

I. J, C, 1 DI3!! Si 1 .. , P x D, 2 
Te2!!, genial, P x T. 3 Ag2, mat model 
(pu r i econòmic). Si 2 ... Re6. 3 Ce7, 
mal. Si 1 .. , Ac7, 2 Dd3 x ac P x D! 3 
Ag2 mat. Una brillant sèrie de sacrifj· 
ciso 

11. J. C. 1 Da5!! Si 1.. . D x D. 2 
CeS! P x C. 3 Tb6, mat. Si 1. .. A X D. 
2 Ph4 x ac Rg4. 3 Tf4 , mat. Doble sa
crif ici de dama. amb desviacIó i ober
tura de línies. 

III. J . C. 1 Dd5! . bloqueig. Si 1. .. 
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Cf7. 2 Dhl . 3 Ag3 i 4 Ph4. mat. Una 
emboscada insòlita. Si 1. .. Pc4. 2 Tb3 
Ph3. 3 D x l5 x ec R X D i 4 Tb5. mal 
pur i econòmic (model) . Si 1 ... PbS; 
Tc3, etc. Sacrificis de dama i mats mo
dels per parti da triple. 

IV. J. C. 1 D12! Si 1. Ad4; TfS. 
mat, i si 1 .. . Td4. 2 Ac1 , mal. El tema 
GRIMSHAW i mats per les bateries 
aprofitant les lesviacions. 

V. J . C. 1 Pe6, amenaçant 2 CcS, 
X ac C x C. 3 DeS mat. Si 1. .. O x c2. 
2 Dd4 x ac C X D. 3 Cc5 mat. Si 1 ... 
D X g4. 2 De5 x ac C x D, 3 Cd6 mat. 
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Els temes de les semi·clavades, sacri· 
ficis de dama i auto·obstrucció. 

VI . J . C. 1 Tb4, amenaça 2 A x f6 , 
X ac i 3 Ae4 x ec, elc. SI 1. .. P x T. 2 
O x e6 X ec R x O. 3 Cd4 x ec i 4 A X I6 
mat. Si 1 .. . A x T. 2 DaS! Pd3 X C, 3 
A x f6 X ec RIS. 4 Ae4, mat. Si 1 ... O X C. 
2 D x D X ec Pd3 x D, 3 A x l6 x ec R15. 
4 Ae4 , mat. Si 1. .. Tc4. 2 Ob2 x ec 
Td4. 3 O x T PcS x O x ec i 4 TbS mal. 
Altra vegada ¡'estratègia favorita de Ma
rin : sacrificis de lore i dama i els 
c làssics mats model. 
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vida federativa 
Extracte dels principals acords presos pel Consell Directiu 
de la Federació Catalana d'Escacs a les seves reunions periódiques 

Fundada l'any 1925 

3 de febrer de 1977 

CONSELL DIRECTIU 

Confi rmant la deCISió presa el proppassat dia 20 de gener, 
s'enViarà a Iols els clubs una Ci rcular lenl saber la 
propera convocatòria per l'elecCIó de nou President 
d'aquesta Federació. nomes pendent de fixar la data quan 
la " Delegaclón Nacional de Educaclón Fislea y Deportes", 
de Madrid. lacI saber les normes per les quals s 'ha de 
leglr la nova eleccIó o. en qualsevol cas, no més lard del 
30 de Juny pe, voluntat pròpia. 
El Sr. Campos. Delegat a Tarragona . mlorma de la reunió 
de Clubs haguda a la seva dE?'marcacló . en la qual. entre 
all res coses. s'aprovà el mOViment d 'ascens I descens del 
campionat per equips. Es Ilxà la data del 5 de lebrer per 
tractar del campionat Individual. De cara a l'est ructu ració 
del campionat Inolvldual de Catalunya, el Sr. Campos va 
fe r una proposta , que serà confirmada per escrit a la 
ComiSSió corresponent, perquè SigUI esludlada. 
Es desestimen les apel-Iacions del C. E. Girona I Hospitalet 
relendes a les sanCIOns que els hi han estat Imposades pel 
Comll,-' de CompetiCió. 
Es dóna detallada InformaCIÓ dels escrits cu rsats pel 
C. C. Badalona al PreSIdent del Comi te de CompetiCió. al 
PreSident de la F C d'E I els adreçats a la premsa, auCl 
com la Ci rcular que els afectats envIaren a lots els clubs, I 

s acorda obm eKpedlent encarregant al Sr. Josep Garcia 
I Riera l'InstruCCió daquest tràmit 
Es relorna al C. C. Badalona, per Improcedent, l'escrit 
d'apel-Iacló que pretenIa trametre a la FEDA, car primer ha 
de prosperar l'apel-Iacló a la F. C. d 'E. 

10 de febrer 

CO MI SSIO EXECUTIVA 

S'ha rebut la resolUCIÓ de la FEDA a la Im pugnacIó 
presentada p el Foment Marttnent, S'encarrega 
el seu estudi al Sr. Guillén, car el seu conllngut pot ésser 
objecte d 'mterpretaclons diverses_ La resposta serà 
deCidida en el proper Consell DirectiU per saber l'actitud a 
prendre. 
Es la saber que s'ha ajornat una setmana el començament 
del Campionat IndiVidual a Barcelona que serà el 20 de 
lebrer. Es donen a conèixer les Xifres' de parllcipacló, que 
s6n: Preferent EspeCial. 67 Jugadors; Preferent Ordlnarla. 83; 
Primera, 161 : Segona, 246; Tercera, 475; i Femen í, 8 
Jugadores. En resum, 21 inscnts menys que la temporada 
anlerior. 

17 de l ebrer 

CONSELL DIRECTIU 

S'acorda elevar escr it a la FEDA fent saber el nostre 
desacord amb alguns conceptes que s'inclouen en la seva 
resolUCIÓ en l'afer del Foment Martinenc. 
Es llegeix l'apel-Iació que el Foment Martinenc eleva a la 
" Delegación Nacional de Educación Fisica y Deportes" , de 

Madrid , impugnant la resolució de la FEDA. 
Es dóna a conèixer la celebració a Barcelona d'una 
Irobada entre el President de la FEDA. Sr. Alfonso Campoy, 
I el Delegat de la F. C. d 'E. a Lleida, Sr. Ricardo Lega, 
referent a la sol-licitud que lé presentada aquella 
demarcació per esdeventr Federació ProvinCial. 
S'acorda elevar un escrit a la FEDA puntualitzant nous 
fets I circumstànCies d'aquest afer, que s'acompanyarà 
de la documentaCió corresponent. 
AIXI matelK es pren l acord dadmetre a Iràmlt la 
regularitzaCIÓ de llicenCies per aquesta temporada dels 
ugadors lleidatans, sempre que la DelegaCIÓ daquesta 

F C d E a lleida es pus i al corrent dels seus deutes 
envers nosaltres. Aquesl acord serà comunicat a la FEDA 
pel seu coneixement 
Es la saber l'estai de les gestlon!' amb el C. E .. Martorell , 
que està. Interessat a organitzar la Festa PrOVinCial dels 
Escacs d'enguany 
Es donarà. curs a la FEDA de la petiCió del C_ E Espanyol 
per atorgar el tilol d Arbitre NaCional al seu Jugador 
Sr. Josep M.' Vtlageltu Cf'baltos. 
S'acorda demanar Instruccions a la FEDA en relaCIÓ al 
'natx Foment Manme .... c-Vulcà. . per les ellmlnatórles del 
Campionat d'Espanya per eqUips. Ja que encara no hi ha 
resolUCIÓ superior a l'apel-Iacló en Curs I el calendart 
marcat per la FEDA esta esgOlant el temps de la seva 
celebraCió. SI s escau . 
Es determinen els membres que s'encarregaran de la 
confeCCIÓ del sorlelg de les rondes del proper campionat 
IndiVidual . 

24 de febrer 

COM ISS IO EXECUTIVA 

Es lIegelK l'escn t enviat a la FEDA en relaCIÓ a l'ent revis ta 
entre els Srs. Campoy I Lega en el que es rec tifiquen 
conceptes expressats públicament a un redac tor del dalri 
"4-2-4" i que no s'aJusten al nostre coneixement de l'a fer. 
El Sr Garcia i Riera. mstructor de l'expedl13nl al 
C. C. Badalona, dóna a conèIxer que 18 té llesta la recollida 
de documentacIó I que convocarà el Sr Vila Borràs. 
preSident de la Secció d'Escacs d 'aquella entitat, per les 
aI-legaCions que hi vulgUI afegir . Tmdrà l'aJul, com a 
Secretan, del Sr. Masip. 
S'aprova la nova planif icaCIó dels campionats indiViduals de 
2. I 3.' categories a fi I efecte de redulf els 
desplaçaments dels Jugadors. 
Es fa saber et calendart de compet iCions de la FEDA_ 
Queden establert s els grups I altres determinants dels 
Campionats de Catalunya per EqUIps de categories 
Juvenils i Infantils. 

3 de març 

CONSELL DIRECTIU 

Com a conseqüènCia de la situaCió c reada per les 
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declaracions del Sr, Ricardo Lega, fins ara 
Delegat de la F, C, d'E, a lleida, s'aprova cessar-lo del 
càrrec que ostentava, Es comunicarà directament als clubs 
que han de cursar immediatament les llicències dels seus 
lugadors perquè puguin participar a la resta de proves 
oficials que encara s'han de jugar, Cas que així sigui let , 
es donaria validesa al campionat per equips que se sap 
s'ha jugat sense aquesta condició, i que és Indispensable 
per homologar-lo a efectes federatius, 
El Sr, Masip la saber la convenlenCla CIe traspassar a 
l'Institut d 'Escacs de Catalunya la responsabilitat de la 
confecció de les avaluacions dels jugadors catalans, 
encarregant-se ell mateix d'aquesta tasca dins l'àmbit de 
l'I .E,C,, per ara i tant. El Consell accepta el traspas. 
El Sr. Puig fa saber que el dia 26 es va reunir amb els 
representants d'uns quants clubs, aplegant els qui 
organitzen torneigs oberts i els qui estan interessats a 
organitzar-ne d'altres -preferentment tancats- per 
promoure l'avaluació internacional de jugadors catalans, 
com a realització de la Ponència "Torneigs" aprovada en 
l'Assemblea de Clubs última i que s'encarrega nE.C. de 
desenvolupar. A m¿s de coordinar l'acció dels organitzadors 
de Badalona, Berga i Manres~, s'hi afegeixen de moment 
Foment Martinenc i Premià de Mar, mentre d 'altres ho tenen 
en estudi. Una propera reunió es tindrà el 2 d'abril per 
arrodonir detalls. 
S'acorda comunicar als clubs que formen la Ponència 
" Estatuts de la F. C. d'E." de suspendre la seva actuacIó 
fins a tenir instruccions concretes de la D.N.E.F. y D, de com 
s'ha d'actuar per anar a l'anunciada democratització de 
l'esport , i en el nostre cas, dels escacs catalans. 

10 de març 

CONSELL DIRECTIU 

Es dóna a conèixer l'escrit adreçat al Sr. Rlcardo Lega fent·li 
saber que ha estai cessat com a representant nostre a 
lleida, AI mateix temps que es comunica aquesta deciSIÓ 
als clubs lleidatans, se' ls recorda l'obligació que tenen de 
tramitar llicències, 
El Sr. Josep Garcia ¡ Riera lliura a cada membre del 
Consell una còpia de l'in forme que ha emès com a 
Instructor de l'afer C. C. Badalona, 
S'acusa rebut de la carta tramesa pel Foment Martinenc 
impugnant la deciSIÓ de la FEDA d'i ndicar que sigui jugat el 
seu matx amb el Vulca, al qual renunCien des d'ara. 
Aquest Consell determrna que, seguint les instruccions de la 
FEDA, si el Foment Martinenc no es presenta a Jugar a les 
dates previstes, el Vulcà serà declarat representant 
barceloni a les ellmrnatòrres del Campionat d'Espanya per 
Equ ips. 
Es fa saber que la D.N.E.F, y D. ha concedit el miler de 
JOCs acostumat per ésser Jugat el Torneig " Dlcen .. 
Escola r, l'organització del qual està encara pendent de 
formalitzar-se car no sembla possible disposar del Palau 
Nacional de Montjuïc, però en canvi es podrà comptar amb 
la col-Iaboració de EL CORTE INGLES, que cediria el seu 
establiment "Diagonal" per a jugar-lo. 
S'han Jugat Ja les eliminatòries del Campionat Juvenil de 
Catalunya i es prepara a Jugar-se la final , a l'estil de com 
ho fou l'any passat, del 2 al 10 d'abril a l'estatge del 
C. E. Vulcà. 
S'acorda establir els premis que s'esmenten a continuació 
pel Campionat Individual màxima categoria: ler., 15.000 
pessetes; 20n., 12.000; 3er., 10.000; 4rl. , 8,000; Sé., 6.000; 
6é" 4,000; 7è., 2.000, i Bé, 1.000 pesseles. 

17 de març 

COMISSiÓ EXECUTIVA 

Es fa un repàs de la situació que presenten els afers de la 
Delegació de Lleida i de la impugnació del Foment 
Martinenc. 
En el primer es recull l'interès de la FEDA per regularitzar 
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la situació dels jugadors lleidatans perquè puguin prendre 
part en el Campionat IndiVidual d·Espanya. En el segon es 
fa saber que s'ha proclamat vencedor el C, E. Vulcà per 
Incompareixença del Foment Martinenc. La propera 
eliminatòria del Vulcà l'ha de fer amb l'equip " S" de 
1'0101. 
Es tracta de Ips organitzacions en curs de la final del 
Campionat Juvenil i dels campionats individuals de les 
Delegacions de Girona ¡ Tarragona. 

24 de març 

CONSELL DIRECTIU 

El Sr. Casajuana fa saber que en el dia d'ahir li va esser 
lliurada una citació judicial per querella presentada pel 
Sr, Ricardo Lega en relac ió a les manIfestaCions expressades 
en sengles comentaris publicats en els dlarrs " AVUI" i 
" 4-2-4" 
Es dóna a conèixer l'escrit acabat de rebre da la D.N.E.F. y O, 
referent al recurs presentat pel Foment Martinenc contra 
les resolucions successives d'aquesta F. C. d'E, I de la 
FEDA. La resolUCIÓ fmal desestima el recurs al·legant que 
la diSCUSSió ¡ consegüent votació relatrva a la possibi li tat o 
no de Jugar un matx entre el primer claSSificat de la 
1.' DIVISiÓ Regional I el campiÓ de la 2. " DIVISiÓ s' haVia de 
considerar inclòs en l'ordre del dia de l'apartat del "calendari 
esportiu", ço que fa vàlid l'acord de l'Assemblea de Clubs, 
Es concreten els detalls de celebraCIÓ de la Festa 
Provincial dels Escacs a Martorell en quant a preus, 
subvencions I aportac ions de les parts Interessades, En 
prinCipi està frxada la data !jel 10 de juliol per ésser 
realitzada la diada, 
S'accedeiX a la sol-Ircitud del Sr, Carles Ros, director dels 
Escacs Postals. a concedir la medalla d'argent del Mèrit 
Calalà als Jugadors pertanyents a la F. e, d'E, que en 
competicions espanyoles s'hagrn proclamat campions o 
sots-campions d 'Espanya d'escacs per correspondènCia, 
sempre que es tracti de competicions de la màXima 
categorra i que els jugadors trngurn en VigènCia ta seva 
llicència per aquesta FederaCió. 
S'acorda cursar a Ja FEDA la proposta d 'Arbitres NaCionals 
pels senyors Joan Pascual, Lluïs Viladot, Francesc Espinal! 
I Francesc Andreu Llanes per les seves actuacions en els 
torneigs "Costa Brava" i Obert de Manresa. 
El Sr. Puig informa de la Situació econòmica en què es troba 
la geslló del BUTLLETI D'ESCACS, 
S'accepta la proposta de la " Ligue du Languedoc" de 
celebrar un doble matx entre una SeleCCIÓ d'aquella 
Federació Francesa ---que Inclou la Catalunya Nord- I la 
nostra F. C. d 'E. La primera sérre d'encontres tindrien lloc 
a Sant Cebrià (Saint Cyprien) els dies 21 i 22 de maig a 
la distància de 12 taulers, dos d'ells categoria Juvenils, Es 
deixa pendent de confirmaCIÓ les dates de la segona sèrie 
a jugar a Barcelona o rodal ies. 

31 de març 

COMISSiÓ EXECUTIVA 

El Sr. Casajuana fa saber haver·se presentat al Jutjat i 
haver-se rat ificat en els conceptes expressats públicament 
car hi ha documentacIó suficient que així ho acredita. 
Es dóna a conèixer que s'han traslladat a la FEDA diferents 
peticions de subvenció per competrclons que es preveu 
realitzar, entre ells un torneig internacional per commemorar 
el Centenari del Foment Martinenc. 
S'ha rebut una nova carta del Sr, Vila Borràs, despres 
d'haver estat clos l'expedient instruit pel Sr, Josep Garcia 
segons encàrrec d'aquest Consell Directiu . El proper ple 
d'aquest Consell dictaminarà les seves conclUSions. 
Es donen els darrers tocs a l'organització de la Irnal del 
Campionat Juvenil de Catalunya. Es creu que, degut a la 
restricció de recursos, Jes mesures preses permetran que 
les despeses no excedeixin de 125,000 pessetes, 
acomplint·se l'objectiu de dur·lo a terme semblantment a 
l'any passat. 



Practicar un deporte 
no es ninguna tontería. 
Sobre todo, si se gana dinero. 
Como en los Clubs de 
Inversión Filatélica, donde los 
socios juegan en la bolsa 
mundial del sello a comprar 
y vender, a invertir y cobrar, 
gozando del mas rentable de 
los «hobbies» . 

Desde hace mas de 137 años 
existe en el mercado un 
producto -el sello- al que el 
tiempo añade siempre un 

valor irreversible, en beneficio 
de los miembros del Club. 
Cafisa . la empresa de valores 
filatélicos mas importante de 
Europa , asesora a los Clubs, 
garantizando con su 
experiencia la seguridad, 
rentabilidad y liquidez de su 
participación. 

El número de Clubs es Iimitado. Y cada uno consta de 10 socios. Si quiere usted practicar el 
deporte de ganar dinero sin riesgos, consúltenos. 

Clubs de Inversión Filatélica 
L1ame a nuestros teléfonos 318 81 28 y 318 81 58 
o remítanos el adjunto cupón para concertar una entrevista. 

promueve y ases ora 

i'lCafisa3 
Capital mas reservas: 300.000.000 de pesetas 

Registro Mercontll &mll . H 29 557 . F 100. T 2 789, L 2.165. S 2 • 




