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La millora constant del nivell 
del BUTLLETi D'ESCACS que 

ve donada pel tractament 
cada vegada més acurat i 
extens de la informació de 
les activi tats catalanes , aixi 
com l'indefugible augment 
del cost de la vida que 

repercuteix en els costos 
industrials de confecció, ens 

obliguen a considerar una 
modificació dels actuals preus 

de venda de la nostra 
publicació 

Aixi, a partir d 'aquest 
número, l'edició normal serà 
de 125 pessetes i el número 

especial de 150 pessetes, 
La subscripció, que seguirà 

essent de 6 números, 
costarà 600 pessetes , 

incloent-hi els números 
especials que s'escaiguin 

durant el periode de 
subscripció, 

Volem creure que els nostres 
lectors es faran càrrec 

d'aquestes circumstàncies , 
que acceptaran per a poder 
prosseguir en la linia actual 

la tasca que ens tenen 
encomanada. 
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!Si E: 

En la Diada Nacional de l'any passat, Jordi Carbonell ens advertia que - la 
prudència no ens faci traïdors • . 

AI cap d'un any tot el que podem haver avançat no és prou, ni de bon tros. 
En el cami de la reconstrucció nacional de Catalunya ens manquen una bona colla 
de reivindicacions encara no assolides. 

Si més no, hem de deixar d'ésser tractats com a subdits de pais sotmès per 
dret de conquesta, exprés o encobert -que altra cosa no és la dèria unitarista i 
centralista d'un cert espanyolisme, tradicionalment absorbent i despòtica- , per ac
cions que no hem provocat i que ens han dut a les desfetes de 1939 i 1714 -amb 
l'antecedent premonitori de 1640-, que és l'origen de totes les dificultats posteriors 
de Catalunya, La Diada ha de servir per ajudar a recordar aquests fets . 

Per no tenir en compte aquesta trajectòria històrica - que habilment ens han 
estat amagant tots aquests anys- es ressenteix l'autoconsciència nacional de certs 
catalans mancats d'una més (Iran afirmació dels trets diferencials que ens distin ge i
gen . I que no és el menys negligible el fet que Catalunya havia estat sempre demo
cràtica abans d'aquells nefastos esdeveniments , governant-se independentment dm
tre d'una Confederació de pobles, entre els que hi havia els Paisos Catalans. 

D'aquí que calgui tenir present que l'alternativa al dret de conquesta és el 
dret d 'autodeterminació. I això, per ara, no sembla que ho hagi de contemplar la 
nova Constitució espanyola -i, per tant, ho pugui recollir el futur Estatut de Catalu
nya-, malgrat ésser un dret consubstancial de tots els pobles. Sense bandejar, és 
clar, l'estreta i sincera cof.laboració amb la resta de pobles de l'Estat espanyol. 

En les justes reivindicacions que reclama Catalunya, i que de moment ha 
estat possible obtenir, hi ha la de l'ensenyament 'del catala i del seu us a l'escola. 
Això encara ho hem hagut d'assolir per decret , i fins ens l'han fet gruar més del 
compte. Com si la llengua no fos un dels més grans drets nacionals d'un país! AI 
capdavall no és res més que tornar-nos una part d'allò que ens deuen . 

Ara més que mai és valida la citació d'Espriu: - Hem viscut per salvar-vos 
els mots .. .. , perquè l'idioma és. a més, vehicle de transmissió d'idees i això fa que 
es pensi de bell antuvi en catala -i catalana ment- quan es té el costum de parlar-lo 
i de llegir-lo . 

Nosaltres aci no podem aportar altra cosa que l'idioma al servei de l'afirma
ció de la personalitat de Catalunya i, acceptada la premissa que cap home pot opri
mir un altre home, tampoc cap poble no pot oprimir cap altre poble . 

La catalanització del Butlleti passa, entre altres coordenades , per aquesta 
cruïlla . Es una necessitat històrica que creiem ha d' impulsar la dels clubs, la dels es
cacs en general . I, per extensió, la personal dels propis escaquistes que es sentin 
colpits pel moment en què vivim . 

I si qualsevol numero és bo per aquesta tasca , potser aquest és un dels més 
idonis perquè practica el catalB en termes col 'loquials de l'escaquista, recordant-fi 
-o ensenyant-li- les expressions correctes i, per antinòmia , fent-li rebutjar els vul 
garismes -i quan no els castellanismes espuris- per a retrobar la parla correcta 
sense estrafer l'expressió, 

Venint d'una llarga època d'inòpia resulta imprescindible contrarres tar-Ia amb 
el consum de senyals d'identitat d'una normalització encara no completada, com són 
els mitjans de comunicació i d'expressió, entre els que ens trobem. Es aquí on vo
lem creure que complim el nostre deure amb el desig d'ajudar-nos i estimular-nos 
els uns als altres per sortir del tot de les tenebres que ens obnubilaven i tornar A 

ser nosaltres mateixos, històricament i socialment parlant. 
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El president de Catalunya rep una comissió de la nova Junta Directiva 
de la Federació Catalana 
d'Escacs 
Arran de la celebració de la 
I Festa Catalana dels Escacs 
s'invità a l'Honorable President 
de Catalunya Sr. Josep 
Tarradellas i Joan per a 
presidir-la . 
A fi i efecte de corroborar 
personalment la petició feta 
administrativament, el President 
de Catalunya concedi una 
audiència a una comissió de 
la nova Junta Directiva de la 
Federació Catalana d'Escacs, 
el dia 13 de juliol. 
Aquesta comissió estava 
composta del seu President, 
Sr. Joan Segura i Vila; 
President de la S.E.P.A" 
Sr. Antoni F. Argüelles ; Director 
del • BUTLLETI D 'ESCACS -, 
Sr. Jordi Puig ; i Secretari 
General de la F.C.d'E" 
Sr. Joan Torque!. Actuà 
d'introductor el Sr. Joan Vilalta, 
Secretari de la Caixa d'Estalvis 
de Catalunya. 

El President de Catalunya es 
va doldre de no poder ésser-h , 
present perquè haVia 
d'assistir a un acte oficial a la 
Va ll d'Aran, però desitjà el me, 
wan èxit a la Festa que se li 
proposava I a la qual s'adhena de 
tot cor per la seva significació. 
En la cordial entrevista s'informà 
al President de la problemàtica 
dels escacs catalans i, 
especialmen t. de la InhibiCIó dels 
clubs lleidatans. 
El President manifestà el seu 
Interès perquè els escacs 
l leidatans segueixin in tegrat s 
en la Federació Catalana 
d'Escacs, i confia que les 
gestions que s'es tan portant a 
terme donin aquest resultat. 
El nostre Director II adreçà unes 
paraules, el text de les quals 
adjuntem en aquesta mateixa 
pàgina. 
Fou molt agradable conèixer 
que el President ha estat un 
bon afeccionat, encara que per 
les seves obligacions no en 
siaui un practicant avui dia . 
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Senyor President, 

El BUTLLETI D'ESCACS, que m'honoro a dirigir en nom de la 
Federació Catalana d'Escacs, ha demostrat l'esperit i les ganes de 
fer coses, i de fer-les a nivell de pais. 

En certa manera el BUTLLETI D'ESCACS ha marcat una pauta 
als escaquistes, car el seu contingut, començant per les seves 
editorials, fan valer la linia nacionalista que ens hem imposat per
què aixi la sentim, I, per damunt de tot, la defensa de la nostra 
llengua. 

Per aixó creiem que el BUTLLETI D'ESCACS ha de seguir en
davant, malgrat les dificultats que hi ha per a sostenir-lo, perquè 
esta treballant, dins la seva modèstia, en el redreçament col·lectiu 
de Catalunya. 

D'altra banda , i com a Director Tècnic de /'Institut d'Escacs de 
Catalunya, també lligat a l'entorn de la Federació Catalana d'Es
cacs, us haig de dir que vo lem signifiqui la culturalització catalana 
dels escacs a nivell popular . 

Per aixó hem creat diferents serveis , entre els quals una bi· 
blioteca espeCialitzada, aixi com volem posar en funcionament, 
tant bon punt SigUi possible, una escola de mOnitors d 'escacs , 
perquè aquests ho puguin trametre als nois i noies de les escoles. 

Tant el BUTLLETI com /'INSTITUT que , com dic, pretenen la 
catalanització dels escacs, es mantenen precariament , mancats de 
recursos per a tirar endavant. 

Esperem que un més gran poder politic de la Géneralit,l/ que 
Vós presidiu , I que confiem s'obtingUi amb rEstatut d'autonomia , 
ens permeti trobar, no solament els recursos econòmics que ens 
manquen ans també la bona disposició de tothom , per a portar 
endavant aquesta tasca que estem entestats a fer per Catalunya 

Desit;ariem comptar amb el reconeixement de la Generalitat, I 

a/xo ens permetre reforçar la nostra pOSICiÓ en aquest dd/c ll 
periode en què ens trobem tots plegats . 

JORDI PUIG 
Director del • BUTLLETI D'ESCACS · 

Director-TècniC de J'lnstltut d'Escacs de Catalunya 



Des del 16 de juliol tenim oficialment 
nou President de la Federació Catalana 
d'Escacs en la persona de Joan Segura 
i Vila , si bé virtualment ja ho era des 
del 6 de juny anterior, moment en el 
qual finalitzà el periode de presentació 
de candidats i fou l'únic inscrit. 
En Joan Segura i Vila nasqué a Santa 
Coloma de Queralt (Conca de Barberà) 
el 31 de juliol de 1927. Té, per tant, 50 
anys. Des de molt menut, però, residi a 
Vic (Osona) , on la seva familia s 'havia 
establert, amb una indústria del ram 
tèxtil. que acabà regentant. 
os casat i pare de tres fills . 
Professionalment és Perit Industrial 
Tèxtil. Fa quatre anys que resideix a 
Barcelona. 
Fou President del Club d'Escacs Vic 
del 1965 al 1972. Vocal de les 
Federacions Catalana i Espanyola. 
Medalla de Plata al Mèrit Escaquista 
de la Federació Catalana. 
En qualitat de jugador actiu té la 
categoria Preferent havent estat 
finalista del Campionat Individual de 
Ca talunya en diferents ocasions. 

.. 
SALUTACIO 

Amics escaquistes : 
Després d'haver pres possessió del carrec de 
President de la Federació Catalana d'Escacs que 
em fou conferit a la primera Festa Catalana , de 
record inoblidable, m'és grat de presentar-me a 
vosaltres -mitjançant aquest admirable Butlletí- , 
amb una abraçada cordial i amb el desig fervent, 
indeclinable, de servir els escacs i aconseguir la 
vostra confiança ; de proporcionar tot el prestigi i tots 
els benifets que mereix aquest artístic esport i 
esforçar-me perqué ocupi sempre un lloc destacat 
dins el context esportiu del País . 

Penso que la meva missió és la d'unir totes les 
voluntats dels escaquistes catalans , de complir que 
la nostra Federació faci cada dia més viable , més 
plaent i entusiasta la bella pugna esportiva entre 
nosaltres; que €Is escacs arrelin també en els infants 
i els ensenyi el camí de la lluita noble , de l'esport 
completament lliure de violéncies. 

Sé que la meva tasca sera ardua i no exempta de 
problemes : que em sera difícil d 'arribar a millorar la 
que han dut a terme els meus antecessors en el 
carrec, als quals reto homenatge I penyora 
d'amistat. 

Felicito tots els propulsors dels escacs i els 
d'aquest magnífic Butlletí , patrimoni de Catalunya i , 
espero, benvolguts amics , la vostra subscripció 
plena, per tal que no ens manqui mai la informació 
seriosa i al dia , d'arreu de la nostra terra , 

Accepteu la meva salutació més cordial i efusiva . 

Fins sempre! 
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ENTRETOCS SOBRE LES DONES 

. Les dones són uns animals de cabells llargs 
i d'idees curtes-, digué el Sr, Schopenhauer el 
dia que la seva cuinera li salà l'escudella , Sj 
el filòsof alemany s'hagués passejat pels clubs 
d'escacs d'avui dia, diria el mateix dels mascles : 
L'allargada semblant d'idees i d'estopa , 

Només cal girar el xamfrà d'un segle per a 
contemplar com la frase d'un geni s'ensorra, no 
a la càtedra, sinó davant d'un tauler d'escacs , 

Quan les dones juguin massivament als es
cacs , el sopar es farà a migdia, 

Si un escaquista hagués d'elegir entre la 
pèrdua de la dama o la de la seva dona dub
taria , però tombaria la dama . Ara , les mans al 
foc, qui les hi posaria? 

Quan una dona entra en una sala d'escacs, 
abillada , perfumada i rinxolada, sembla que cer
qui amb reclam algú que s'ha perdut. 

El pacte és diàleg i concert entre gent que 
viu dempeus , Pactar és essencial en el matri
moni d'un escaquista i una dona enamorada. 
Sense aquest requisit no hi ha escacs, 

¿Es tal vegada per això que els campionats 
de Castella només es fan a 6 jugadors .. ,? 

JOSEP MASGORET 

HUMOR. per Ramon Oliete 
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L'OPINiÓ 
DEL LECTOR 

SI, TOTS HEM D'OPINAR 

He llegit l'article del senyor 
T arquet. • T odos los Jugado
res deben opinar- , apare
gut en el darrer But lletí, com 
aquell que beu un got d'aigua 
fresca a 40° a l'ombra I que 
m'ha despertat l'entendriment 
fins indrets espintualment con
soladors. 

Crec que és molt interes
sant que un direct iu que gau
deix d'un cels càrrecs mes 
importants de la F.E.D.A .• tm
gUI el cr iten que els jugadors 
d 'escacs opmin sobre fórmu
les de competiCió i d'altres 
afers relaCionats amb el nos
tre àmbit, mitjançant qualsevol 
tipus de paperassa . La ques
t lO és que tothom digUI la 
seva I el comerç marxI. 

Si, és consolador pensar 
que ets Jugadors d'escacs pu
gUin opinar, perO ho serà molt 
més SI aquesta opiniÓ amba, 
per eVitar el que passa a l'es
tatge del Berga, que la ca 
lefaCCIÓ no amba I el fet cons
tatable és que et peles de 
fred. 

A lxi mateix és consolador 
que ara que el Sr. T orquet 
està en contacte dlrectisslm 
amb la FederaCIÓ Espanyola, 
press ioni perquè en la prope
ra convoca tòria a la presI
dènCia de la Catalana, els JU
gadors votin, amb tarja o amb 
els dits com al Parlament, qUI 
ha d 'ésser l'home que repre 
sent i els clubs d'escacs en la 
-nostra- Federaclo. No com 
a rultlma, que de cada 10 
f itxes només ha tingut dret a 
votar. una : com SI les altres 
9 fossm la IdentificacIó de de
fiCients mentals. 

t:s també consolador com
provar que el Sr, Torquet és 
un demòcrata, Ci rcumstànCia 
que alguns bufanuvols posen 
en dubte, com SI la demo
eracla fos cosa de quatre 
dies I de quatre · enxufats -

I finalment , per arrodonir 
tots aquests consols, farem 
l'observaCIó que l'esmentat 
article, datat en el mes de 
Juny de 1978, fou publ icat 
amb estratègia oportuna 
s'adequa al vent de garbí que 
ara bufa -suau I fl-, espe
cia/ per a volatilitzar atmos
feres enrandes I ensucrades. 

Si , tots hem d'opmar. 

JOSEP MASGORET 

Sr. Jordi PUig 

O<r.ctor de BUTLLETI D'ES· 
CACS 

Sr. Director, 

El vostre BUTLLETI D 'ES
CACS honora ben pos it iva
ment la gran afeCCIÓ esca
qUis ta cata lana I degana din:; 
l'estat espanyol. la qualitat 
de la publicaCIó -per la qual 
us fehcltem- predisposarà a 
molts subscnptors I entuats a 
guardar els numeros ¡Jer a re 
lligar-los i començar una col
leccló força instructiva , 

Precisament en raó al que 
acabem de dir-vos, voldríem 
fer-vos un suggenment. Dis
posar els mitjans tècniCS per
què el Butlletí pugui relligar
se en volums bianuals. Cada 
un d'ells comprendna dotze 
numeros amb un gruIx de llom 
normal I manejable , Per això 
caldna convertir la paginaCIÓ 
anyal , que ara consta entre 
parènteSI a peu de pàgina de 
cada Butlleti , en bianual , I 

també que els Index de Ma
tènes es corresponguessin en 
aquest penode de temps. 

t:s una particular I subJec
tiva opln lo que us agraeixo 
t ingueu en compte 

Cordialment vostre , 

MIQUEL CASTELLVI 
El Vendrell 



Intus legere 

A]EDREZ I PSICOLOGIA 

Ningú" hombre e. un ser total . 
F. Nietzsche 

El hombre plasma su ser en todo cuanto 
hace. En sentida inverso, los actas y, mas exac
tamente aun, el comportamiento, como suma ca
bal y coherente de éstos, nos dan la medida 
justa de lo que el hombre es y, en consecuen
cia, de lo que vale. 

Bajo este enfoque, todo acto presenta siem
pre una dimensión doble ; de un lado aparece 
como grada o magnitud relativa , mientras que, 
de otro, conlleva siempre un aspecto modal. y, 
asi, un hombre se identifica y distingue de los 
demas no sólo por aquello que es capaz de 
hacer y hace sino también, y aeaso en mayor 
medida aún, por cómo lo hace. 

David Brunstein , el agudo jugador y no me
nos aguda pensador soviético , comprendi6 muy 
bien este aspecto modal del hacer en la prac
tica ajedrecistica y dijo : .Cuando dos jugado
res efectúan una misma jugada , no es la mis
ma , ya que el estada de animo respectiva es 
siempre distinta-, 

El aspecto modal, inherente a to do acto y, 
en sentida mas amplio, al comportamiento indi
vidual en su conjunto. puede identificarse con 
el estilo, en tanta en cuanto uno y otro consti
tuyen eso que IIamamos sello o impronta per
sonal. Y desde los lejanos tiempos del humanis
ma se ha venido enseflando en escue las y uní
versidades que el estilo es el hombre mismo · . 

Como no podia ser por menos , también en 
el ambito ajedrecistico el estilo identi fica al ju
gador y lo diferencia de los demas. Cada quis
que tiene su estilo propio o, lo que en este caso 
es igual, su manera peculiar de afrontar la rea
lidad y de resolver las situaciones que ésta le 
plantea. 

Pero tenemos , ademas, que este estilo o 
manera personal de afrontar la realidad en cada 
una de sus circunstancias actuales es, a su vel , 
función directa de la personalidad o pSicología 
del jugador. Para comprender lo dicho hay qu.e 
tener presente que toda solución, entendida 
como posibilidad entre vari as. esta siempre in
cluida en la situación problema, y que el hecho 
de elegir una solución o alternativa concreta vie
ne determinado -¡inexorablementel- por la 
personalld.d del jugador. De hecho, éste 5ólo 
acertara a descubrir aquellas pos ibilidades que 
respondan a su manera de afrontar el problema 
y sera únicamente de entre éstas que eligira la 
que considere mejor o, con mayor frecuencia 
aún, la que mas le guste. 

Aquí tenemos ya el tema clave de nuestra 
reflexión : la elección de las lineas de juego, 
entendidas en su conjunto como variante del 
comportamiento toda. esta determinada siem
pre por la psicologia del jugador; y. en sentido 
Inverso, esas mismas líneas. analiladas e inter
pretades correctamente, nos proporcionaran 
una Imagen robot de su ejecutor. 

(.ol FOlC Morclllo. 

De acuerdo con un esquema elemental y to
mando siempre como referencia la agresividad, 
a los jugadores (y, evidentemente, a las perso
nas, jugadores de la vida) se los puede clasifi
car en equilibrados y desequilibrados. Estos ul
timos -Iopsided en la expresiva terminologia in
glesa- se pueden dividir, a su vez, en activos 
(agresivos) y pasivos. 

El jugador equilibrado, libre, al menos en 
teoria, de presiones instintivas , buscara en cada 
situación actual la jugada híbridamente correc
ta, mientras que su antípoda vera reducida la 
gama de posibilidades aceptables a aquellas que 
respondan a su disposición natura l y, en cada 
caso concreto, a su actitud apriorística. El ju
gador agresivo, por su parte, dificilmente acc~
dera a poner en practica el principio napoleónl
ca de que una retirada a tiempo es una victoria, 
en tanto que el pasivo se resistira , a su vel, a 
tomar la iniciativa y emprender acciones que 
considere azarosas. 

Tomando como base lo anteriormente ex
puesto, vemos que el ajedrez, practicado con 
método y sometido al analisis, ofrece excelen
tes pos ibilidades para estudiar el comportam ien
to propio, para rectificar tendencias instintivas 
més o menos acusadas y, en definitiva, para ac
ceder progresivamente a ese punto ideal que es 
el perfecta equilibrio psíquica. Evidentemente, al 
anallzar y, después , adecuar su comportamiento 
a las circunstancias -manifestación practica por 
exce lencia de la intellgencia-, el jugador va 
madurando y ganando en racionalidad . 

Si ahora analizamos la figura de un Bobby 
Flscher a la luz de lo dicho, vemos que su nivel 
último de juego es fruto incuestionable del es
tudio y que éste aparece esencialmente como 
superación (o compensación) de tendencias ins
tintivas marcadamente agresivas . Es cierto que 
la agresividad slgue ahi, latente y presente, pero 
también lo es que ésta se ve sometida al dic
tado de la razón y, en la practica, de la cons
ciencia reflexiva . Por eso, aunque a Fischer le 
gustaria atacar siempre , sólo lo hace cuando su 
razón se lo aconseja (10 se lo permite!); y por 
eso , cuando ataca, vomita avariciosamente su 
patológlca agresividad. De acuerdo con este 
anslisis, el fenómeno Fischer, con sus múltiples 
contradicciones y plurales ambivalencias, viene 
a rebatir, mas que a confirmar, la singular doctri
na de Nietzsche : .. La superioridad del individuo 
radica en los instintos, no en el intelecto - . 

Resumiendo lo expuesto. digamos para ter
minar que la practica correcta del ajedrez con
tribuye a superar tendencias innatas descom
pensadas y, en un sentida mas amplio, permite 
acceder por reflexión a una libertad mayor y 
mas auténtica , 

Es entonces cuando el estilo aparece como 
superación del estilo. Y es entonces cuando se 
cumple el principio humanistico de NOSCE TE 
IPSUM. 

Ajedrecista, conócete a ti mismo. 

Ramón Ibero 
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FINAL DEL XLVI CAMPIONAT INDIVIDUAL 
ABSOLUT DE CATALUNYA 

JORDI AVZA , DEL VULcA, RENOVA EL TITOL 
Xavier Mateu, del Tarrassa, sots-campió. 

Després de les semifina ls en 
quatre grups, de les que vàrem 
donar ampli esment en el núme
ro anterior, es desembocà a la 
fi nal magistral, a la qual es re
tornava després de massa anys 
d'emprar el sis tema suis. 

Aquesta final es jugà al ritme 
de dues partides a la setmana, 
els dimecres i els diumenges, 
amb la in tenció de sortir una 
mica de la part ida diumengera 
-que ja tenim en el campionat 
per equips- car els nostres re
¡:resentants a d'al tres proves, la 
més propera i corre lativa, la fi 
nal del campionat individual 
d'Espanya , que normalment s'han 
de jugar diàriament. es troben 
aleshores en desavantatge 

EVidentment , seria ideal que 
també la f¡nal catalana es ju 
gués seguida, cosa a què s'he 
de tend ir, si volem donar impor
tància als nostres escacs. Com 
molt bé diu Jordi Ayza , el nostre 
campió, qui més qui menys prou 
JlIga un torneig obert a l'any, I 

aquest temps és el que es pot 

PARTIDES JUGADES 

Partides amb guanyador 

- victòries de tes blanques: 
- victòries de tes negres' 

Partides taules 

< 20 jugades 
21 ·30 jugades 
31 ·40 jugades 
41 . SO jugades 
51 ·60 jugades 
> 61 Jugades 

esmerçar per a jugar la nostra 
final. 

Del campionat anterior deixà 
ce jugar el tercer classi ficat Jo
sep Garriga , i de les semi finals 
Borrell , que havia estat el gua
nyador d'un dels g' ups. Les nor
mes de la seva substitució fo
ren elaborades per la Ponència 
encarregada de la reg lamenta
ció d'aquest campionat, que es 
basava a considerar els quatre 
grups de semifinal en classi fi ca
ció homogènia, cosa que va por
tar les seves complicacions, es
pecialment per uns aclariments 
de darrera hora que bandejaren 
la participació de Vilageliu, de 
l'Espanyol. Els substituts foren 
Salvany i Nieto. 

També hi entrà Prada que, 
com a guanyador del campionat 
obert de Barcelona, tenia una 
plaça d'accés a la final a dispu
tar amb els campions de Tarra
gona i Girona. Es pot dir que 
aquests dos últims renunciaren 
a jugar aquest triangular perquè 
no estaven disposats a despla -

66 

32 (48,5 % ) 

20 (62,5 % ) 
12 (37 ,5 % ) 

34 (51,5 % ) 

6 (17,7 'lo ) I 
9 (26.5 % 1 ~O % 
2 (5,8 'lo ) 
9 (26,5 % ) I 
5 (14 .7 'lo ) 50 "1 

3 (8,8 'lo) 
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çar-se a Barcelona un cop per 
setmana, ja que es t ractava que 
juguessin les parti des amb blan
ques a casa seva . Hi devia in
f luir també el fet que ja estan 
classificats directament a la final 
del campiona t d'Espanya, i això 
minusvalora el campionat de Ca
talunya als representants co
marcals. Una llàstima, i una 
qüestió a tenir en compte. 

El campionat es desenvolupà 
en el C. E. Vulcà, que habilità 
el recinte perquè les 6 partides 
de cada ronda es poguessin se
guir de fai só adient. Llàstima 
que el públic escaquista més 
aviat escasseja . 

El campionat fou molt dispu
tat, potser més del que pot sem
blar deduir-se dels resultats . De 
les 66 partides disputades, 34 
acabaren en taules , és a dir, el 
51,5 %, que no és exagerat. 
Bordell i L1adó foren dels que 
més es prodigaren a exhaurir 
totes les possibilitats , però tam
poc això no els lliurà de fer bon 
nombre de partides taules . 

S'ha de remarcar que en
guany, • gràCies a la col.labora
ció de la BANCA CATALANA, 
s'han pogut millora r els premis 
-encara que no tant com cal
dria. però bo és començar a fer
ho- i. sobretot , s'establi una 
prima per part ida guanyada a fi 
d'estimular la llUita. 

També és Interessant obser
var que la final est.gué const.
tuïda per: 4 Jugadors del Vulcà , 
2 de l'Espanyol i Foment Ma. ,1-
nenc; • 1 de cadascun dels club s 
Terrassa, Sant Josep, U.G.A I 

SEAT. 
El pnnclpal favont fou Mar

tin , i més després d'obtenir qua
tre Victòries seguides d'entrada 
Es pot dir que, ben administrat . 
no li hagués costat molt d'en -



gir-se en campió . Però segui ar
riscant i s'equivocà més del 
compte, i aixó va anul.la r les se
ves possibilitats. 

Jordi Ayza , .l'inacceptat. per 
alió que un campió per sistema 
suís no és massa preuat, va i 
jugant per sistema lliga torna a 
proclamar-se campió! I aquesta 
vegada en soli tari! 

Ayza va teni r un comença
ment una mica fluix en perdre a 
la 2.° rond a amb Piqueres, però 
a continuació quallà un bon tor
neig, arriscant-se en el moment 
oportu , una mica ob ligat per les 
circumstàncies, i va obtenir un 
triomf molt meritori. 

Si important és tenir un cam
pió renovat, no deixa de tenir 
molta significació que un vai let 
de 16 anys, gai rebé sense pro
posar-s'ho i quasi jugant a mig 
gas, esdevingui sots-campió. Es 
tracta de Xavier Mateu, de la 
nissaga egarenca que sempre 
ens ha fornit bons jugadors. De 
segon classificat de la Preferent 
ordi nària de l'any passat el 
veiem converti t en Mestre Re
gional, probablement el més jo
ve dels que s'hi han proclamat 
a Catalunya. Ha sabut adminis
trar-se les forces, però també 
ha sabut fer-se valer quan hi ha 
vist possibilitats, i aquesta com
binació d'habilitats l'ha portat a 
un lloc capdavanter de respon
sabi litat. 

Nieto també manté el seu 
quart lloc de l 'any passat, però 
si aleshores ho fou empatat amb 
el primer, ara encara més t in
gué oportunitat d'esdevenir cam
pió. Ho tingué al seu abast a 
l'ultima ronda . però potser l'ata 
balà tanta responsabili tat, el cas 
és que es deixà una torre neta 
i esfondrà el titol que fins aquell 
moment li pertanyia . I pensar 
que fou un repescat de les se
mifinals! 

Prada fou potser el més regu
lar de tots i també tingué la se
va oportunitat per a arribar al 
primer lloc . Però tampoc li fou 
adient l'ultima ronda i romangué 
en un cinquè Ioc, que no deixa 
d'ésser molt satisfactori . 

Piqueres, junt amb Salvany, 
són dos joves que s'han situat 
molt bé, sobretot el bada Ioni. 
que ha adquirit el dret a la fina l 
del campionat d'Espa nya . Han 
sabut anar a més i posar-se a 

CLASSIFICACió FINAL 

COM HO. Edil TIIOI ¡ "' •• !. CLUB 

• AYZA " MR I 2(110 vull;a 

, MATEV " "'" T . ... $ " - - _. -
f '- ~"'H " 

., 2110 vulca 
- -

• NIETO ,. . R "" vulca 
I 

5 PRADA I 301 1 - 20$5 E'PWlyoI V. 

• PIQUERES 20 _ 186(1 Sani JoHp 1 

, PAREDES " MR ,,,S Foment M ~ t y, 
O Y. " + • BORDEll ., . H 2115 E'Plnyol O '11 O O 

• 8ALVANY " - " .. VQ."- O 'I, r, 

" CUO<> " ., 2125 SEA' O 'A 1 

" PALAU .. "'" FO","lI M. O O " " O O 

" l'AAlS " . R "'" Vuld " O " 'A O '. O 

PUNTUACIO 
PROGRESSIVA 

PER 
RONDES 

CIa.. NOIII 1.' 2." 3.' 4.' 

I AYlA. '11 ' , 1 '. Z'. 

2 ""TEU 'I. " , 1 '. 2 3 4 4 '. 5 5 '. 6 '. 

3 ""RTIH 2 3 4 4 '. 4 ', 5 5 5 5 '. 6 '. 

• NIIETO '11 " , 2 2'. 3 '. 4 5 5 S', 6 6 

5 !"RA!)A 1 " , 1 '. 2 2 '. 3 '. 4 S S', 6 6 

• PlOVERES '11 1 ', " , 2 2 2 ' .3', 4 4 '. 5 '. 5 '. 

7 PAAEDES '.lo 1 2 2 2 ' . 3 3 '. 4 4 ', 4 ', 5'. 

• 80RDEU III 'I. 1 2 2 '. 2'. 3 3 ' .4'. S ' . 

t SALYAH'!' 1 2 2 '. 2 ' . 2'. 3 4 4 ', 4 '. S 

lD LU.DO o o ''11 1 " , 2 2 '. 3 4 4 '. 4 '. 

11 PAt..AU o 1 1 1 '. 2 2 '. 2'. 3 3 '. 4 4 

12 PARts o 1 1 1 '. 2 2 '. 2'. 3 3 '. 3 ', 4 

to amb les caracteristiques d'una 
competició d'aquesta mena, de
mostrant molt bones condicions 
que, naturalment, encara han 
d'augmentar per quan s'acabin 
de fer com a jugadors. 

Paredes ha estat capaç d'as
so lir la seva minima ambic ió, que 
era anar al campionat d'Espa
nya , havent obtingut l'ultima pla 
ça classificable . El sots-campió 
de l'any passat ha tastat la di
ferència de compet ició -ales
hores t ingué un programa bas
tant més assequible que aques
ta vegada- i s'ha comporta t 
amb excés de prudència. De fet 
no es llançà ferm ament fins a 
mitja partida de l'últ ima ronda , 
quan veié que era l 'ultima opor
tunitat per a classificar-se. I tra
gué el geni! Llàstima no ho faCI 
més sovint. 

Bordell i Lladó són dos gran" 
treballadors del tauler , que no 
deixen res per a pondre. Aquest 

esti l, portat a les últ imes con se 
qüències com fan ell s -és a dir, 
lluitant fins i tot en posicions 
es tèrils- fa que es cansin i no 
rendeix in mes, quan la seva ve 
terania és encara un trumfo . 

Però s'esgoten i no poden fer 
més. 

Palau i Parés tanquen la clas 
sificació, una classifi cació que 
de mig en mig punt, només n'hi 
ha tres del primer a l'últim. Vol 
dir, doncs, que no foren des
bordats . Ambdós varen jugar 
amb molt d'interès, i si bé Palau 
acusà la duresa del torneig , i 
això podria ésser un descàrrec 
per a ell , aquest no pot ésser el 
cas de Parés. Senz illament , algú 
ha de quedar l'ultim, malgrat tot 
l'interès que s'hi posi . I aquest 
es. no obstant, el millor elog i 
que es pot fer a tots plegats. 

JOAN TORQUET 
i JORDI PUIG 
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Federació CataJana d'Escacs 

Local de joc: • Cim d'Escacs Vulcà 
Marti,44 Baixos Barcelona 
7 Maig-li Juny 1978 
Dimecres de 20'30 a 1'30 li. 
Diu~ de 9'30 a 14'30 li. 

.. ..- _ .. -- ., .. " ... 

El campionat 
ronda a ronda. 
I gairebè, 
partida 
a partida 

Angel Martin recolli durant el transcurs de la competició les observacions de cada ronda i les 
vic issi tud s de cada partida. 

Aci confegim una informació basada en els seus comentaris a l'acti tud dels jugadors, aixi com 
hi adjuntem aquelles partides triades per ell mateix per il.lustrar aquestes observacions, la majoria de 
les quals comentades pels propis protagonistes. 

D 'aquesta manera creiem retre el millor testimoniatge del que ha estat aquesta final magistral , 
en què per tants conceptes s'ha de con siderar un esdeveniment el retrobament d'aquesta fórmula . 
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1 ~ ronda 7 de maig 

Prada - Parés 1 - O Defensa india de rei 3B 

Paredes - Bordell 1/ 2 - 1/ 2 Defensa Bogoindia 29 

Mart!n - Palau 1 - O Defensa siciliana 35 

Mateu - P!queres 1/ 2 -1 / 2 Defensa Robatsch 25 

Ayza - Nleto 1/ 2 - 1/ 2 Defensa Petrov 12 

Salvany . Llad6 1 - O Defensa Philidor 42 

Es produïren ràpïdes taules entre Ayza i Nieto, que no desitja
ven arriscar-se en aquesta primera ronda. 

La res ta de les partides van presentar una lluita molt tancada, 
en que els intents per a Clesnivellar l'equIlibri només van donar 
resulta t a l'úl tima hora de joc, cosa que indica la duresa del torneig . 

Mateu i Piqueres van començar la partida amb molta empenta: 
1 e4 g6. 2 h4 d6. 3 h5 g X h5 I, naturalment, anaren a parar a una 
complicada posició molt poc usual. Després, en una posició com
plexa peró equilibrada, van arribar les conversacions de pau . 

Tampoc Paredes I Bordell no varen apurar les últimes conse
qüéncies, encara que fou l'empat que més tardà a produir-se . 

La partida Martin-Palau té certa Importància pel tipus d'ober
tura. Després del canvI de oames sembla que les negres tenen 
problemes molt difíCIls CIe resoldre . 

L1adó va lugar una de les seves habituals defenses Philldor I va 
quedar amb una pOSIció que no II agradaria a ningú del món, ex
cepció feta d'ell mateIx. El domini de la columna de dama donava 
a les blanques clar avantatge, peró tal vegada a part/( d'aquest 
moment el blanc va afluixar la seva presa i el negre va poder alleu
gerir una mica la seva sItuació. De tota manera, sembla que aques
ta ver/ada L1adó va ésser massa optImista i va jugar el final sobre
valorant les seves possibilitats , Aleshores Salvany va explotar 
molt bé els seus avantatges. 

La partiCla més f.mocionant fou la de Prada i Parés quan, des
prés d'un mig IOC complicat. amb mIliars possIbilitats per a Prada, 
s'arribà a una situació en qué les perspectIves de Parés eren com 
a mínim iguals i fins i tot més favorables, peró per aprofitar-ho 
només tenia un parell de minuts per a fer 15 lugades: especulant 
amb el temps, Prada va sacrificar un cavall i va obtenir una posi
ció en la qual podIa donar xec centlnu. Sorprenent fou veure que 
va refusar aquesta possIbilitat I va f.ntrar en una variant en qué 
quedava perdut. Parés pot ab ten/( dues torres i un cavall per la 
dama, peró " amba El torn d'f.qUlvocar-se i comet una terrible 
falla per la qual només obté tOfle I cavall . Per aquest motiu hagué 
d'abandonar poc ·jesprés. 

N.II 216 E 15/ a 

SALVANY - LLADO 

Defensa Phitidor 

1 e4 d6. 2 d4 C16. 3 Cc3 eS?! 4 CI3 ... 
(L'Enciclopèdia recomana 4 d X eS f 

però això no és tan clar com sembla 
tal I com en U adÓ. ("Jue hi té " la ma 
trencada" en aquesta Imla, s' ha enca
rrEgat de demostrar reiteradament) 
4 ... Cbd7, 5 Ac4 Ae7. 6 O-O 0·0. (S'ha 
arribat a una an llga vanant de la De. 
fensa Phllldor. on l'avantatge blanc es 
lleuger però sóhd I perdurable. ) 7 
Oe2.·, (Millor que 7 Ab3?! Jugat a l e~· 
Semifinals en la partld3 Ferran ·lIadó ) 
7 ... c6. 8 a4 aS!? (Pel fec lament Juga 

ble, encara que l'Enciclopèdia reco 
nanl 8 Dc7; després del qual és JU
<}abte l'mtent 9 a5! ?) 9 h3 h6_ 10 
Td !!+ ... (Jugant 10 Ab3? s'arribaria 
a re;=mentada partida Ferran-Lladó, on 
el negre té temps de portar a terme 
l'mteressant idea d'Euwe: 10 Ch7!? 
e~u ll de Ag5 o Af6. Ara això no és 

possible degut a la pressió sobre e5.) 
10 ... DeS? (El negre està capllcat a 
cons trUir un " atac " pel Ilanc de rei, I 

per això manté la Dama en aquest cos· 
IaI. Correcte és 10 Oc7.) 11 d x eS 
d x eS. 12 Ch4 + ... (Aprolltant l'encai
"anament de la=to((e a IB el cavall es 
situa ràpidament a 15. L'amenaça és 
13 Cg6) 12 ... Rh7. 13 CIS CcS. 14 013 
Cg8?! (Dintre del més pur eslll de JOc 
d 'tn Lladó. Millor em sembla 14 

Ae6.) 1S Ae3 96. (Per li l'expulsió 
però el blanc guanya la parella d'al 
'lIs i un temps per a controlar la co
lumna d, degut a la debititat de c5.) 
16 Cd6 A x d6 . 17 T x d6 Ce6. 18 Dg3\. .. 
(Debilitant encara més el flanc de rei 
ja que no és possible: 18... Cg7. 19 
Tad1 Ch5?! 20 Dh4 De7. 21 D x e7 
C x e7 22 TdB +; ni lampoc 20 ... Cg16. 
21 T X I6 De7. 22 AX h6' D X I6. (22. 
CXI6. 23 AxIB+-; 22 ... R x h6. 23 
T x 96 + - .) 23 Ag5 seguil de 94+-. 
18 ... 16. 19 Tad1 ± De7. 

20 A x e6!? .. (Personalment crec que 
això és forçat . Per una banda permet al 
b lanc mantenir un lleuger avantatge, I 

per l'altra s'anticipa a les amenaces 
del negre: Td8 segUit d'un allibera · 
ment del seu JOc, i el que és més 
peflllós Cd4 guanyant la qualitat 
per un peó. Una alternativa sena 20 
T6d2?! TdB. 21 Ab6 T x d2. 22 T x d~ 
C14. 23 De3 Ae6"" .) 20 ... A X e6. 21 
AeS Ot7. 22 T x e6 C Xe6. 23 A xfS 
T x IS. 24 Cd3? ... ( Millor era 24 Oe3 
assegurant·se la penetració a b6; per 
exemple : 24 Oe771 2S Ob6 Ob4 . 26 
Td7 ±.) 24 ... IS?! (Massa optimista, 
24 .. Ag7 donava probablement Igual
IaI.) 2S Dd7 017. 26 D XI7 T X I7. 27 
TdB ... (Amb mires al peó a5. ) 27 ... C16. 
28 Ta8 I x e4. 29 T X aS Te7. 30 Af1 ... 
(L 'avantatge blanc es clar; mentre el 
negre no ha tingut temps d'ocupar la 
columna d, el rei blanc es dirigeix a 
e3.) 30.·. Rg7 . 31 Re2 R17. 32 Re3 b5· 
(Traclant d'encaixonar la torre.) 33 
Tb6 Tb7. 34 C x e4 CdS + ! 35 Re2 Re6?! 
(Perd tot seguIt. Més reSis tència opo
sava 35 . Cb4. 36 Cd6 RI6' (36 ... Re7? 
37 T Xb6+-; 36 Re6. 37 Cxb7 
C X a6. 3B CdB Rd5. 39 CI7 h5. 40 ChB 
g5 . 41 C17. elc ... ) 37 Cxb7 C Xa6. 3B 
Cd6 Cb4 . 39 c3 CdS. 40 g3 seguit de 
41 Rd3 amb avantatge però dificil de 
materialitzar. ) 36 a51... (Enfonsant 
eS. ) 36... Cf4 +. (El negre està cuitat 
de rellotge i mtenta complicar el JOc. ) 
37 RI3 ... (37 RIl permetria 37 Td7.) 
37 ... T17. 38 a x b6 Cd3+. 39 Re2 CI4 + . 
40 Rll RdS. 41 Ta7 TlS. (Aci s'ajornà 
la partida. La Jugada secreta és clara) 
42 CI6 + I (I el negre abandonà sense 
contmuar. En efecte. de5prés de 42 ... 
l1e6 (Iorçada). 43 Cd7 TdB. 44 g3 
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(Menys ràpid és 44 b7 T x d7. 45 
Re l T X b7. 46 T X b7). T x d7 (44 .. 
CdS. 45 b7! + -) 45 T x d7 R x d7. 46 
9 x 14 e X 14, 47 b4 I la vlctòna és fa
ell . ) 

1 • O 

JOAOUIM SALVANY 

N.O 217 E 66/ d 

MARTIN • PALAU 

Defensa siciliana 

1 e4 (00) eS (00) . 2 Ce3 (00) Ce6 
(00) . 3 CI3 (00) a6 (00). 4 d4 (00) 
e x d4 (00) . 5 C Xd4 (00) e6 (00) . 6 
Ae2 (02) Cge7 (01) . 7 Cb3 ( 13) bS 
(08) . 8 AI4 (24) Cg6 (12). 9 Ad6 (25) 
A x d6 (47). 10 O x d6 (25) Oe7 (47) . 
11 0·0· 0 (28 ) O x d6 (47) . 12 T x d6 
(28) Cd8 (48) . 13 Thdl (31) 16 (50) . 
14 g3 (47) CI7 (52) . 15 Tb6 (50) d6 
(1 .01) . 16 .4 (55) b x .4 (1.07). 17 
C.S (59) .3 (1 .13) . 18 b3 (1.03) CgeS 
(1.25) . 19 14 (1 .04) Cd7 (1.25). 20 
Te6 (1.08) CeS (130) . 21 Ce4 (1.1 1) 
Ab7 (1.33) . 22 C x d6 + (1.25) C x d6 
(1 .34) . 23 Te x d6 (1 .26) 0·0 ( 1.47). 
24 Ae4 (1.28) Rh8 (1 .52). 25 A x e6 
( 1.37) C x e4 (1.54 ) . 26 C X e4 (1.37) 
A x e4 (1.55). 27 Tld4 (1.40) 15 (2 .00). 
28 T.4 (1.42 ) .5 (2 .02 ). 29 T x .3 
( .143) g6 (2 .03) . 30 AoS (1.45) A x dS 
(2 .07) . 31 T x dS (1.45) Tle8 (2 .07). 
32 T3 x as (1.46) T x .S (2 .08). 33 
T x .S ( 1.46 ) Tel + (2 .08) . 34 Rb2 
, '.46 ) Thl (2.09 ). 35 b4 (1.46). 

1 · 0 

N." 218 o 90 / b 

PRADA · PARtS 

Defensa indla de rel 

1 d4 C16. 2 e4 g6. 3 Ce3 d6. 4 e4 
Ag7. 5 CI3 0 ·0. 6 h3 eS. 7 dS Cbd7. 
8 Ae3 CeS. 9 Cd2 .5. 10 g4 Cld7. 11 
h4 e6. 12 Ae2 16. 13 CIl Cb6. 14 Cg3 
c X d5. 15 c X d5 Ad7. 16 Dd2 oe7. 17 
hS Tle8. 18 RIl Oe8. 19 h x g6 h x g6. 
20 Rg2 Cba4. 21 T'el C x e3. 22 
T x e3 018. 23 13el b6 . 24 Th2 Th7. 
25 Ah6 AX h6. 26 T X h6 Ae8. 27 
Tehl Og7. 28 gS T17. 29 Ag4 Ad7. 30 
A x d7 C X d7. 31 g x l6 T X I6. 32 DgS 
Te2. 33 CIS 9 x 15. 34 Th8 + R17 . 35 
T1h7 Tg6. 36 T x g7+ R x g7. 37 
Tg8 + R x g8. 38 O x g6 + . 

1 · O 

2~ ronda 10 de maig 

Parés · LI.dó 
Nielo - Salvany 
Plqueres - Ayza 
Palau · Mateu 
Bordell - Martín 
Prada - Paredes 

1 · O 
1 · O 
1 · O 
1 O 
O 1 

1/ 2·1 / 2 

Defensa índia de rel 39 
Defensa A lekhlO8 34 
Defensa Indobenoni 41 
Obertura Ruy López 49 
Obertura anglesa 80 
Defensa holandesa 61 

Aquesta ha es tat una ronda de gran lluita ; tres de les sis partl' 
des van necessitar esser continuadEs en segona sessió. 

La partida Prada-Paredes va tEnir uns camins propis la des de 
les primeres lugades. Despres de 1 d4 fS . 2 c4 Cf6. 3 Cc3 g6. 4 AgS 
Ag7. 5 Dd2 Cc6 Prada va sacrificar audaçment un peo amb 6 Ah6. 
Paredes f'accepta I despres de 6 ... A X h6. 7 D x h6 C X d4 . 8 0-0-0 
Ce6. 9 Cf3 es va trobar amb problemes SEguí 9 ... c6 I ara 10 CeS 
amb f'amenaça C x g6 Era una línia a conSiderar. Però la continua · 
ció que escollí Prada , 10 e4 en vista d'un rapid desenvolupament. 
és tambe molt forta . La resta de la partida va transcórrer amb 
avantatge de les blanques. que van guanyar qualitat I semblava 
que anaven a Imposar-se . Tal vegada Prada cometé algunes ím
precisions I s'amba a f'al ornamEnt encara amb millors possibilitats 
per a les blanqUES, però la amb prou defensa per a les negres . 
Aleshores Prada va retornar la qualrtat , però les seves amenaces 
foren ben neutralitzades i es va ambar a les taules. 

En la partida Palau-Mateu. les blanques foren sorpreses en 
f' obertura i no obtingueren cap avantatge . La posiCió del negre era 
molt sòlida quan de sobte Mateu Intenta una ruptura que Ir costa 
la qualitat. La resta, tot I que es va alornar la partida, no va tenir 
cap història . 

La partida Nleto-Salvany es va deCidir quan el negre afeblí el 
seu enroc. que va perme tre fos atacat. Imparablement. 

Despres d'una Interessant obertura en la partida Plqueres-Ayza 
(Defensa Indo-Benonl) semblava que les negres haVien assolit una 
posició molt acceptable. però en aquest moment Ayza Incorregue 
en error estratègrc que el va oblrgar a entrar en un final d'alfil I ca
vall contra dos alfils de Piqueres. L'avantatge de la parella d'alfils 
fou ben portada pel nOI de Badalona . 

M olt bona partIda de Pares contra Lladó En una defensa índia 
de rer les blanques van atacar el flanc de dama I van poder obrir 
la columna . b . , on van doblar les torres i , despres de col·locar-ne 
una a setena, es produí f'atac al rei amb un sacrrficl poslcronal de 
qualitat, que Lladó no accepta . Tota la partida fou molt ben portada 
per Pares, encara que Lladó va lugar molt passIvament. 

La partida de MarUn amb Bordell fou la mes llarga . car s'ajorna 
dues vegades. Va romana re Igualada gran part del temps. però 
finalment els peons centrals de les negres van esdevenir molt forts . 
Una ImprecIsIó de Bordell en els dEstrets dE temps va permetre 
una forta entrada Ge la torre negra a la prrmera línia I això va fer 
que f'avantatge d'aquest bandol fos mes tangrble . Quan s'alorna 
la partida les negres teniEn bones pOSSibili tats de guanyar. S'ha de 
remarcar com a detall currós que aquesta fou f' única vlctòrra de 
les negres en les tres primeres rondES , mentre les blanques e~ 
guanyaren onze . 

N." 219 D 9S/ c 

PARtS · LLAOÒ 

Delensa ¡ndla de Rel 

1 CI3 C16. 2 e4 g6. 3 Ce3 Ag7. 4 d4 

d6 . 5 e4 0·0 . 6 Ae2 Cbd7. 7 0·0 eS. 8 
De2... (Una idea ongmal : es pretén 
9 Tdl , prec isament al llarg de la co 
lumna " d ", Personalment la trobo tan 
lorta o més que les usuals 8 Tel o 8 
dS. ) 8 ... eS. 9 Td1 Dc7. (L'a lternativa 
a mantenir la tensió al centre era 9 ... 
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e x d4. 10 CXd4 Te8.) 10 h3 Te8. 11 
d51? .. (La Jugada és factible perquè 
no val 11 ... e x dS per 17 CbS!) 11 ... 
eS. 12 83 06. (Si 12 ... aS. 13 CbS Ob8. 
14 Ae3 seg uit de 15 b4 ! amb millor 
JOC per a l blanc.) 13 b4 b6. 14 Ae3 
CfS?1 (Sembla més adient amb la po
sició de lo TR a 18. ) 15 Tdbl Chs. 16 
841... (El joc poc estructurat del negre 
ha permès que aquesta ruptura es po
druls molt ràpidament, També, però. 
deu ésser bona 16 b x eS seguit de 
17 a4 i 18 aS. ) 16 ... aS. (Una jugada 
massa aventurada. Millor sembla 16 .. 
Cd7, i a 17 a5 b x a5 . No valia 16 ... 
e x b4 per 17 T x b4 Cd7. 18 Tabl Td8. 
19 Ob3 guanyant un peó) . 17 b x eS 
b Xes. 18 Tb3 C14. 19 All Oe7. 20 Tabl 
g51 (Una forma poc ordenada de dur 
l'atac. A més, Ja jugada omet un petit 
detall làctic d' importants repercussions 
estratègiques. ) 21 g31 C x h3 + . 22 
A x h3 A X h3. 23 A x gs 16?1 24 Tb7 
Od8. 25 Ad2!. .. (Mitlor que 25 Ae3, per· 
què a més de poder amenaçar el peó 
a5, en cas que el negre Jugués 15 se
gUit de 14 , l'alf.1 no està amenaçat.) 
25... Ag4. (Una pèrdua de temps. S. 
25 ... Ae8, 6ón inte ressants tan t 26 CM 
com les sòlides 26 T7b6 o 26 T7b5 I 
26 Ch4 Ae8. 27 CISI 1. .. (Aquesla ju 
gada de sacrific i proporciona un avan
tatge aclaparador.) 

I Si 27 . Ah8. 28 eh6 + +. S i 27 . 
A x b7. 28 T x b7 Cd7. 29 Odl l i ara 1) 
29 ... R(mou) . 30 C X g7 R x g7. 31 
Dg4 + segui t de 32 T x d7 guanyant; 2) 
29 .. Ah8. 30 Og4 + R18. 31 Ah6 + 
R17 . 32 C X d6 + Re7. 33 006 + + ; 3) 
29 ... Te7. 30 Og4 guanyant; i 4) 29 ... 
A18. 30 Og4 Rh8. 3 I Ah6 A x h6. 32 
C X h6 Te7. 33 CIS! T17. 34 CbS+-, 
030 Ah6! ( Og4 + 32 A17 + + -) ; 
SI 30 ... Te7. 31 Dg4 + guanyant.) 27 ... 
A X 15. (Aquesta reSignada Jugada apor
Ia a les negres una pOSICiÓ insosteni 
ble, amb totes les peces inactives I 
sense cap reacció estan condemnades 
a una mort segura.) 28 e X I5 Te7. 29 
Ce4 Ta6. (Defensant el punt d6. No 
era pO SSible 29 .. T x b7. 30 T X b 7 
TbB (30 . Oe7. 31 C X d6 + -) . 31 
Ob3 T X b7. 32 O X b7 + -) . 30 TbB 
Dd7. 31 g4 Te8. (S 'amenaçava 32 Tlb5 
seguit de 33 Ob3 I 34 T5b7 . ) 32 T8b7 
OcS. 33 Ob3 Td81 (S 'amenaçava ind.
rec lament el peó de d6 m.IJançant 34 

Ob5 TaB. 35 C X d6. No valia 33 ... Oa8 
per 34 T X g7 + R x g7. 35 Ob7+!! 
O x b7. 38 T X b7+ Rh8. 37 C x I6 
T(mou) . 38 Ah6 guanyan1.) 34 Oh3!... 
(Una Jugada més d.ficil del que ne 
sembla. 34 DbS el negre POl Jugar 
34 ... DaS! i ara no val el sacrificI 35 
T X g7+ R x g7. 38 Ob7 + OX b7. 37 
T x b7 + Td7; però polser valia 35 Te7! 
amenaçant 36 Db7. De toles maneres 
prefereixo la textual perquè s'alteren 
més factors de la posició, concreta
ment, el rei negre és posat en lort pe-
rilL) 34 ... Cd7. 35 Rg2 TIS? (Si 35 .. . 
CfS és ~onleslat per 36 Dh5!) 36 Db3 .. . 
(També guanya 36 T7bS seguil de 37 
Th1 . Amb la textual l'amenaça 37 Db5 
no té rèplica . ) 36 ... Ta8. 37 C Xd6 OdS. 
38 Oh3 CbS. 39 TM .. . 

1 - O 

Perquè per una banda un dels ca
valls es tà lligat al flanc de dama per 
a defensar els punts b6 i eS, i d'altra 
banda l'avanç dels peons del flanc de 
rei és més harmònic amb TI8 ¡IS. 

JOSEP PARtS 

N.O 220 R 83/ a 

NIETO - SALVANY 

Del ensa Alekhine 

1 e4 C16. 2 eS CdS. 3 d4 d6 . 4 CI3 
d x eS. 5 C X eS g6. 6 Cd2 Ag7. 7 
Cdl3 0·0. 8 Ae4 e6. 9 O-O Cd7. 10 Oe2 
C7f6. 11 e3 h6. 12 Ab3 Ag4. 13 Tel 
A X I3. 14 O x I3 06. 15 Ad2 Cd7. 16 
Cg4 hS. 17 Ch6+ A X h6. IS A X h6 
Te8. 19 Tadl 016. 20 Og3 Ce7. 21 AgS 
CIS. 22 014 Og7. 23 h3 OIB. 24 g4 Cg7. 
25 Td3 Cb6. 26 Ah8 h X g4. 27 h X g4 
CdS. 28 Oh2 aS. 29 Th3 a4. 30 Ad2 
Chs. 31 A X ds e x ds. 32 g X hs 
T x el + . 33 A Xel Oe7. 34 RII. 

1 - O 

Josep Parés 

N.· 221 R 78 / a 

PIQUER ES - AYZA 

Defensa Indobenoni 

1 d4 C16. 2 c4 eS. 3 dS e6. 4 Ce3 
e x dS . 5 eX d5 d6. 6 e4 g6. 7 AI4 a6. 
8 a4 Ag7. 9 CI3 O-O. 10 Ae2 Chs. 11 
Ae3 Cd7. 12 Cd2 CeS. 13 0·0 Dh4. 14 
CI3 C XI3+. 15 A X I3 15. 16 eX Is 
A x IS. 17 aS AeS. 18 g3 016. 19 Ag2 
Cg7. 20 Od2 e4. 2114 A x e3. 22 O x e3 
O X c3. 23 b X c3 Ad3. 24 Tte1 TaeS. 
25 Ab6 T X el +. 26 T x e l TeB. 27 RI2 
R17. 28 T x eS R x e8. 29 g4 Re7. 30 
Re3 CeS. 31 AI3 h6. 32 h4 R17. 33 
Ad8 Ae2. 34 Rd4 Ad3. 35 Ae4 Ae2. 36 
15 g X IS. 37 A X IS Cg7. 3S Ae8 Ad3. 
39 hs Ae2. 40 Re3 AdI . 41 R14. 

1 - O 

Recinte de joc en el C. E. Vulca. ha bilitat per a disputar-hi la fi nal 
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N.O 222 R 34 / a 

BORDELL - MARTIN 

Obertura anglesa 

1 e4 (11) g6 (00). 2 Ce3 (13) eS 
(01) . 3 CI3 ( 15) Ag7 (01). 4 d4 ( 16 ) 
e X d4 (02). 5 C X d4 (16) Ce6 (02). 
6 C X e6 (22) b X e6 (03). 7 e4 (23) ... 
(E l sistema del canvi a c6 per des
prés establir un centre de peons a 
base de e4-c4, a l'estil Maroczy, ha 
estat sovint util itzat per Bordell que, 
pOSSiblement SI arriba a sortir " Lïn· 
formad or Català"", portarà el nom de 
"variant Bordell ".) 7 ... Tb8 (10). (Sem · 
bla lògic ocupar la columna oberta 
Garcia Conesa Jugant contra Bordell 
va tenir la malaurada iemptatlva de 7. 
cS i despres de 8 Dd5 Tb8. 9 O x cS 
va perdre el peó I la classificació a 
la f inal. És posslbte que el neg re ob· 
tingui alguna compensacIó pel peó, 
però el cas és que Bordell va guanyal 
la parllda.) 8 Oe2 (30) CI6 ( 14 ). 9 
Ae2 (41) O-O ( 19 ). 10 O-O (42) d6 
(29). 11 Tbl ( 1.09) ". (Unes rondes 
després Ayza i Bordell ambaren a la 
mateixa POSICiÓ I Bordell va prefem 
una alt ra cosa , 11 Tfd 1. ) 11... Ae6 
(34). (Possiblement Oa5 sigUI miliar.) 
12 Ae3 (1.13) OaS (36) . 1314 (1 .18) 
Tld8 (57). 14 15 (1 .25) Ae8 (59). 15 
Rh1 (1.29) ' .. (Una mica passIVa. Ara 
el n€gre obté bon JOc, ) 15 ... dS (1 .14) , 
16 e x aS ( 1.33) e X d5 (1.15). 17 AI4 
(1.39) Tb7 (1.19). 18 I X g6 ( 1.42 ) 
h X g6 (1.20) . 19 e x dS (1.52) AlS 
(1.22). 20 Ad3 (1.53) A x d3 (1.25) . 
21 O X d3 (1.53) C X dS (1.27). 22 
C x dS (1 .59) T x dS ( 1.48) . 23 Oe2 
(2.01) DeS (1.49). 24 O X eS (2.11 ) .. . 
(Era interessant 24 Oa4 .) 24 ... T X cS 
(1.49) . 25 TI2 (2.12) Ad4 (1.50). 26 
Te2 (2.15) eS ( 1.50). 27 AgS (2.17) 
15 (207). 

(Els peons centrals de tes negres són 
In cert avantatge en et l inal , encara 
lue amb un IOC correcte potser no 
sigui su fi Cient per a guanyar,) 28 g3 
(2.17) RI7 (2.08) . 29 b3 (2.18) Tbe7 
(2.08). 30 Tbel (2.23) Te2 (2. 10) . 31 
Rg2 (2.23) Re6 (2.11 ) . 32 h4? (2.24) 
, .. (La feblesa que quedarà a g3 és 
ara dlf ici l d 'apreciar, però el desen
volupament de la partid a ho manifes· 

tarà clarament.) 32." Rd5 (2, 12). 33 
Ad8? (2.24) ... ( Un alt re error, que 
permet l'entrada de la torre neg ra.) 
33 ... T X e2 + (2.14) . 34 T x e2 (2.24) 
Tel (2. 14 ). 35 AgS (2.24) Tgl + 
(2.15) . 36 Rh2 (2.24) Tbl (2.18). 37 
Rg2 (2.25) e4 (2. 18). (Com es veura 
més endavant, 37 . . Tb2 era suficient, 
però jo volia manteni r la posició in
alterable fins a l'ajornament.) 38 Af4 
(2.26) a6 (2.19). 39 AgS (2.26) Tgl + 
(2.26). 40 Rh2 (2.27) Tdl (2.28). 41 
Rg2 (2.29) Tgl + (2. 35) . (Aquesla lou 
ta Jugada secreta. Després de les anà
liSIS em vaig convèncer que el negre 
només pot progressar canviant les tor· 
res.) 42 Rh2 (2.47) Tbl (2.35 ) . 43 
Rg2 (2.50) Tb2 (2.36) . 44 T X b2 (3.04) 
A X b2 (2.36). 

( Aquest tinal està molt lluny d 'ésser 
laclI de resoldre, Per a guanyar, les 
neg res han de portar el rei al fl anc 
de dama, però vigilan t la ruptura pe: 
g4.) 45 Ae3 (3.07) ... (La leblesa de 
g3 és comprova en !a variant 45 Rf2 
Ad4 + . 46 Re2? AeS. 47 RI2 Rd4. etc.) 
45 ... AeS (2.39). (Si 45 .. Ad4. 46 RI2 
i ara, si les negres canvien els alfilS, 
el final no es guanya; alt rament és pas 
sible 46.. RcS I sembla que Jes blan
ques estan perd udes, car si 47 Re2 
A Xe3. 48 Rxe3 Rb4, No obstant , les 
b lanques pOden Jugar mi llor. En les 
anàlIsis de l'ajornament va ig trobar la 
seguent variant : 45.. Ad4 . 46 Rt2 Rc5, 
47 b4 + ! Rd5. 48 A X d4 Rx d4. 49 a4 
Rc3 -si 49... RC4. 50 b5 a x b5, 51 
a X b5 R X b5. 52 Re3 seguit de g4 I 
taules- 50 b5 axb5. 51 a X b5 .. , - 51 
aS? Rd2, 52 a6 e3 +, 53 Rf3 o Rg2 e2. 
54 a7 el = 0 , 55 a8 = 0 Oh l + o Oe4 + 
guanyanl- 51. Rd2. 52 b6 e3 +. 53 
Rg2! i taules. ) 46 RI2 (3.10) Re6 
(2.40) . 47 Ad2 (3. 11) ... (47 a4. impe· 
din t el pas del rei ,també era interes
san!.) 47 ... ReS (2.431. 48 Ael (3.14) 
Rd4 (2.43). 49 Re2 (3.1 4 ) Ae7 (2.46 ). 
(Després d'això les blanques es I ra· 
ben en atzucac i perden un peó en 
el flanc de dama. Però en la var iant 
que segui rà. tes negres guanyen no
més per un temps!) 50 a3 (3.27) Ad6 
(2.48). 51 a4 (3.20) Ae7 (2.51). 52 b4 
(3.21) Ad6 (2.56) . 53 b5 (3.27) a X b5 
(2.50). 54 a X bS (3.27) ReS (2.591 
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55 Re3 (3.28) R X b5 (3.00). 56 g4 
( 3.28 ) ReS (3,02) . (Única manera d E 
guanyar. ) 57 hS (3.39) RdS (3.06) . 
58 h X g6 (3.44 ) 14 + (3.07) . 59 Re2 
(3.50) AeS (3.17). 60 Ah4 (3.51) Ad4 
(3.18) . 61 AI2 (3.58) AI6 (3.20) . 62 
Ab6 (4.00) Re6 (3.23) . 63 AI2 ( 4.11 ) 
AeS (3.24 ). 64 Ah4 14.11) ... 
(Ara la maniobra guanyadora és bo
nica i lorçada.) 64 ... Ad4 (3.24). 65 
AgS ( 4.15) 13 + (3.25). 66 Rd2 (4.16) 
Ac3 +! (3.25) _" (Obliga a Re3 i aixi 
l'atfil no podrà ocupar aquesta impor· 
lant caselia. ) 67 Re3 (4.18) .. . (Si 67 
Rd l Ab4. alzueae.)) 67 ... AI6 (3.25) . 
68 Ah6 (4.25) Ad4 + (3.25) . 69 Rd2 
(4.25) RI6 (3.26) . 70 g7 (4.26) RI7 
(3.27). 71 AgS (4.28) R X g7 (3.27). 
72 Ad8 ( 4.29) Rg6 (3.28) . 73 Ah4 
(4.32) AI6 (328) . 74 AI2 (4.36) AgS + 
(3.29). 75 Rel (4.42) e3 (3.31) . 76 
RIl ( 4.43) e2+ (3.32) . 77 Rel (4.43) 
Ae7 (3.34 ) . 78 Rd2 (4.46) Rg5 (3.34 ). 
79 Re3 (4.47) R x g4 (3.35) . 80 Ael 
(4.48) Ah4 (3.36) . 

0 - 1 ANGEL MARTIN 

N,O 223 E 21 / b 

PALAU - MATEU 

Obertura Ruy López 

1 e4 (00) eS (00). 2 CI3 (00) Ce6 
(00). 3 AbS (00) CI6 (00). 4 O-O (00) 
C x e4 (00). 5 Tel (08) Cd6 (00) . 6 
C x eS (09) C X eS (0 1) . 7 T x es + 
( 13) Ae7 (01 ). 8 All ( 17) O-O (01). 
9 d4 ( 18) AI6 (08) . 10 Tel ( 18) CIS 
(20). 11 e3 (19) dS (24) . 12 AI4 (21) 
CM (33). 13 Ca3 (31) c6 (40) . 14 
Ad3 (35) Aefi ( 46 ) . 15 Ce2 (40 ) Dd7 
(48 ). 16 Ag3 (54 ) Cg6 (57) . 17 h3 
(59) Tae8 (1.02) . 18 DhS (1.02) Ae7 
(1.07). 19 Te3 (1.28) 15 (1.19) . 2014 
(1.33) eS (1.32). 21 De2 (1.46) Ali 
(1.57). 22 AbS (1.48) De7 (1.58) . 23 
A X e8 (1.49) A X e8 (1.58). 24 Tel 
( 1.52 ) TI7 (1 .58). 25 d x eS (1.58) 
A x eS ( 1.59). 26 Cd4 ( 1.59) Ad7 
(2.00). 27 Od2 (2.01) h6 (2.03). 28 
TI3 (2.03) Rh7 (2.07). 29 AI2 (2.04 ) 
Ad6 (2.1 0 ). 30 g3 (2.05) Ce7 (2.13) . 
31 Rg2 (2. 11 ) CgB (2.15) . 32 Od2 
(2.14 ) OaS (2.20). 33 a3 (2.18) g6 
(2.20 I. 34 Cb3 (2.21) De7 (2.222). 35 
Ad4 (2.22) Aa4 (2.24) . 36 Cel (2.23) 
Ce7 (2.25). 37 Oe2 (2.24 ) Ce6 (2 .27) . 
38 b4 (2.27) a6 (2.27). 39 Dd2 (2.28) 
Ce7 (2.28). 40 Cd3 (2.28) Ce6 (2.28) . 
41 012 (2.29) AbS (S) (2.31). 42 AcS 
(2.35) d4 (2.40 ). 43 e X d4 (2.42) b6 
(2.40). 44 A x d6 (2.43) O x d6 (2.54) . 
45 CeS (2.43) C x e5 (2.46) . 46 d X eS 
(2.44) De6 (2.54 ). 47 Rh2 (2.51) Td7 
(2.57) . 48 e6 (2.53) Te7 (2.58) . 49 
Tle3 (2.53) Dd6 (3.01) . 

1 - O 



3~ronda 14 de maig 

Paredes - Parés - O Defensa India de re i 34 

Martí" - Prada 1 - O Defensa francesa 3i 
Mateu - Bordell 1/ 2 - 1/ 2 G.O. Defensa ortodoxa 24 

Ayza - Palau 1 - O Defensa francesa 43 

Salvan)' - Plquen!s 1 - O Defensa sici liana 32 

Uadó - Nlelo 1/ 2 - 1/ 2 Defensa siciliana 41 

En aquesta renda en cap partida les negres no van obtenir po
sició superior. En tot cas l'única excepció lou la partida Paredes· 
Parés, on després d'una obertura una mica passiva de les blan· 
ques, les negres van obtenir una posició activa a canvi d'algunes 
debilitats. Possiblement les negres es van animar massa i en les 
cuites de temps perderen o entregaren el peó de b7 sense obtenir 
cap profit. Tant va abusar del rellotge, que a Parés li caigué la 
bandera mancant-li cinc lugades encara. 

A Palau li agrada de lugar totes les obertures procurant esco
llir la més aaient per a caaa contrincant i, per això, acostuma a 
posar en dificultats els seus adversaris tot just a les primeres ju
gades. No ebstant , en aquesta final, i fins ara , aquesta tàctica II 
està lallant : en les tres rondes que portem de campionat ha tingut 
problemes en l'obertura . Per exemple : contra Ayza, després de 
1 e4 e6. 2 d4 aS. 3 Co2 CcS. 4 c3 Palau ha jugat 4 ... dX e4 CI6 i ara 
de la més lògica 4 .. . eS. La partida continuà amb S C X e4 CI6 i ara 
6 Ad3, que els llibres no esmenten però que sembla molt lògica. 
Ac; Palau lu9a 6 ... eS?! I després de 7 Oe2 Ae6. 8 C X 16 O X 16. 9 
Cf3 es va trobar en una posiciÓ en què l'amenaça A gS obliga el 
negre a entregar un peó. Va seguir 9 ... AdS. 10 f X eS Oe6. 11 O-O 
O-O. 12 Cd4 i les negres no tenen compensació pel peó. En lloc de 
8 ... O X f6 s'ha de lugar 8 ... gX f6, i si això no és suficient l'error 
està en 6 ... eS, que de totes manEres és dolenta. No obstant, ;0 
diria que les adieu/tats del negre comencen amb 4 ... d X e4. 

En la partida Salvany-Piqueres, després d'una interessant ober
tu ra les negres van obtenir una posició molt acceptable. No obs
tant , van realitzar un incorrecte sacrifici de peça i allí s'acabà la 
partida . 

Prada va jugar una defensa francesa poc ortodoxa i, en no 
prendre mesures contra" atac en el flanc de rei, malgrat haver-se 
canviat les dames, va perare el peó h6 i l 'avantatge del blanc es 
va imposar. 

Nieto va obtenir una posició perfectament satisfactòria en l'o· 
bertura, però després, per evitar simplificacions, acceptà de que
dar-se amb un peó isolat en el centre, que més tard va perdre. 
No obstant, i després d'uns quants canvis, s'arribà a un final en el 
qual Nieto, amb la parella d 'alfil s, podia forçar el canvI d'un d'ells 
deixant un final d'alfils de diferent color en què el peó de menys 
no era un greu desavantatge. 

N.O 224 o 77/ b 

PAREDES - PAR~S 

Defensa India de Rei 

e4 C16. 2 d4 96. 3 Ce3 Ag7. 

El blanc planteja l'obert ura anglesa, 
però, davanl l'elàstica Cf6 del negre, 
la partida passa a ser una clàssica 
India de ReL .. 

4 g3 .. . 

Són !inies lambé molt usades 4 e4 , 
4 Cf3 i 4 f4 , però em decanto per ra 

posicional de la partida, més d'acord 
amb el meu estil. 

4 ... 0·0. S Ag2 d6. 6 CI3 Cb-d7. 

El negre també pot jugar 6 ... Cc6, i 
entrar en les complicades variants 
Panno (7 0·0 a6) ... Sima gin (7 0·0 
Ag4) . o Szabo (7 0·0 e5) ... moll 
emprades actualment. 

7 O-O eS. S e4 e X d. 9 C X d TeS. 10 
h3 e6, 11 Te1 a5, 12 De2 CeS. 13 Ae3 
Oe7. 14 13 ... 

No hi veig cap solució millor per a 
la defensa de e4.,. 

14 ... ChS. 15 Rh2 Ad7. 16 Ta·dl 151? 

Jugada al meu entendre, precipita
da, si bé: aparentment, dóna una bona 
iniciativa al negre, 

17 e XI g X f. 18 Od2 ... 

Cal impedir f4, i, al mateix temps, 
la dama esdevé més ben situada, 

18 ... 0f7. 19 Cd-e2 Ae6. 20 OX d6 .. . 

La defensa de c4 no és possible. 
(Si b3, després de Ta-d8; a4! seria 
definit iva) ... per això opto per canviar 
el peó de e4 pel de d6 ... 

20 ... A18. 21 Od2 A X e4. 22 CI4 C X I4. 
23 A X l4 T x el . 24 T x el Cd3. 25 Tdl 
C X I4. 

25 .. Td8, tampoc no hi duia cap 
conseqüència .. . 

26 OX I4 Ag7. 

Les negres, amb 26... A X a2, em 
sembla que aconseguien taules, si més 
no; després de 27 Og5 + Ag2; 28 
Td8 + T X dB. 29 O xd8+ A18. 30 
D x a5 ... , però aquf, en Parés es tro
bava ¡a, extremament just de temps. 

27 DgS 016. 28 014 Ae6? 29 Oe7l. .. 

Aqu í, pel cap baix, el branc ja gua
nya un peó. (Si 29 ... 017. 30 Td8+ .) 

29 ... 14. 

Crea un punt d'entrada a g3, que, 
pràcticament, no té cap importància 
malgrat que sigui aparatós. 

30 g4 Te8. 31 O X b7 ... 

Primers fru its ... 

31... DM. 32 O x e6 ... 

Els recursos defensius ja s6n prou 
i, per tant, no és perillós de menjar-se 
aquest segon pe6. 

32 ... Og3 + . 33 Rhl Ad7. 

última temptativa per a obtenir tau
les per xec continu mitjançant .. Te1 + 
etc ... 

34 Od5 + Rh8 .. 35 Ce4 ... 

Evidentment si 35 D x d7? Te1 + ... 

35 ... Ae6. 36 Oh5. 

La dama ha estat totalment atrapada. 

1 - O 
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S .O 225 E 56/. 

SALVANY - PIQUERES 

Defensa siciliana 

1 e4 cS. 2 Cf3 a6. (Idea atribuïda a 
O'Kelly.) 3 c4 .. , (Una bona alternativa 
és 3 d4 c X d4. 4 c3!? entrant en una 
mena de gambit Morra, on la Jugada 
a6 pot ésser prematura. El que ja no 
és tan bo és 3 d4 cXd4. 4 CXd4?! 
Cf6. 5 Cc3 eS1 amb JOc confortable del 
negre, com a SalvanY4Barrueco, Can 
r'¡cafort 1976.) 3... 86. 4 d4 eX d4, 5 
C x d4 Cf6. 6 Cc3 De7. (Jugada més 
Elàstica que la "natura!" 6 Ab4 , que 
porta a grans complicacions.) 7 Cc21? .. 
(Intenl de sorllr de les l inles conegu. 
des degut a la meva ignorància teòrica 
d'aquesta Unia, MIHor és 7 a3]?) 7 ... 
b6. 8 Ae2? ... (Després de mltla hora 
de reflexIó! La causa d'aquest error 
és el ja esmentat desconeixement de 
la leoria i la "por" de situar aquest 
alfil a d3 degut a la possibilItat del 
negre de pressionar sobre els peons 
blancs de c4 I e4 mItjançant Ab7, TcB, 
CeS o CcS, alxi com una possIble rup4 
tura bS; és a dir, un d 'aquells "fan4 

lasmt:ts" que ens passen pel cap a 
molts escaquIstes. Després de B Ad3 
d6. 9 O-O Cbd7. 10 Ce3 Ab7. 11 13 Ae7. 
12 Ad2 0·0 hi ha igualtat, d 'acord amb 
l'Enciclopèdia.) 8,·, Ab7. 9 f3 Ad6! 
(Refutant el mal desenvolupament del 
blanc.) 10 g3 O-O? (Pal ésser que li 
fallI un altre mterrogant. Després de 
l'atrevit desenvolupament de l'alfil a 
d6 és 1I ,lòglca aquesta passivitat, Ja 
que es perd una exceLlent oportunitat 
d 'obtenir avantatge deCIsiu amb 10 ... 
hS] que desfaria totalment el flanc de 
rel blanc, Ja que no es pot impedlf 
h4. No val : 11 AgS per A x g3! -+ . 
NI tampoc 11 Rf2 h4. 12 Tgl h x g3, 
13 h Xg3 Th7- +, o 12 Ogl h xg3. 
13 h x g3 A x g31 - +. I per altra part 
tampoc no hi ha temps de jugar f4 dI" 
gut a la debilItat de e4. ) 11 Ae3 AeS. 
(L'esmentada debilitat de e4 Impedeix 
qualsevol contraloc blanc al flanc de 
,eL) 12 Od2 d6 . 13 O-O Td8. 14 Ca4?! ... 
( Amb la "iLlusiò òptIca" de caçar ral · 
fil de eS, però també per a retardar 
el cop d5 , ) 14 ... Cbd7. 15 Tld1?1 (M,
llor sembla 15 Tacl.) 15 .. , dSI (ObrInt 
el JOc per a aprofItar el seu millor des
envolupament.) 16 ex dS ex dS, 17 
ex dS C X dS. 18 Tacl CeS?! 19 
A X eS... (Un greu erlor fóra tractar 
de desembarassar-se del cavall "do· 
lent" de a4 amb 19 C X cS?, la que 
després de 19 ... b X cS les amenaces 
C x e3, Cc3 I A x b2 decldlrten la par· 
tida a favor del negre ImmedIatament 
Ara, però, queda el cavaU a4 tOlal · 
rnent fora de jOc.) 19 ... b x eS. 20 DgS! 
(Conscient del seu desavantatge el 
blanc busca contraJoc pel flanc de 
rel . ) 20 ... At4? (Després de llarga re 
lIexló el negre es decideix per aquest 
SaCrifiCI , que sembla correcte a prl 

mera vista, però que el blanc refuta4 

rà. L'alt ra idea 20 .. Cf4 no sembla 
tan t interessant degui a 21 g X 14 
AX f4 . 22 D xcS; i l'expulsió prèVia de 
la dama amb f6, h6 o Af6 facilitaria 
el conlraloc blanc amb Dg4 Dc4 o bé 
DM, Ad3. Per lant, car l'avàntatge ne
gre sembla clar a primera vista, una 
anàlisi detallada de les possibles con
tinuacions demostra que les debilitats 
blanques al flanc de rel I el cavaH 
aillat a a4 compensen amb l'actlvilat 
de la seva dama I, sobretol , la debili4 

lat negra a la columna "c",) 21 g X f4 
C x 14. 22 All A X 13. 23 T x d8 T x d8 . 
24 Cell... (La clau, El doble atac so
bre f3 I eS refula tota la linla, en no 
donar temps a Jugar Td2 en què con · 
fiava el negre) 24 ... AdI , 25 Te4 ", (25 
T x cS obrIria mnecessanament una aj · 

Ira diagonal per a l'atac negre, mentre 
que ara, si el cavall negre es retira 
25 .. Ce6, 26 Og3 seguit de Cc3 I l'a 
Iac s'evaporaria,) 25 .. , Td4. 26 T X d4 
e X d4, 27 CeS h6. (S 'ha de tenIr en 
compte ra gran manca de temps que 
pallen ambdós jugadors. ) 28 e x a6 
Del . 29 Od8 + Rh7. 30 OX d4 A13?1 
(Posant un parany al qual el blanc no 
hi cau: 31 C X f317 Ce2 + Però més 
problemes hagués causat , sobretot de
gut a les cuites de temps, 30 Ae2 
(amenaçant el i a6) encara que el 
blanc també guanyava amb 31 Rf2 
Cd3+. 32 R Xe2 D Xel +. 33 R X d3 
O X 11 + . 34 Re3 O X a6. 35 Od3 + 
O X d3+ . 36 R x d3 15. 37 .4 ele) 31 
Oe31 Odl . 32 O x 13. 

1 - O JOAQUIM SALVANY 

4~ ronda 17 de maIg 

Parés 4 Nlelo 1/ 2 - 1/ 2 Defensa Petrov 12 
Piqueres - Lladó 1/ 2 - 1/ 2 Defensa Indla anllga 41 
Palau 4 Salvany 1/ 2 - 1/ 2 Defensa siCIliana 59 
BordeU - Ayza O - 1 Obertura anglesa 52 
Prada - Mateu 1/ 2 - 1/ 2 Defensa Indla de ,e, 51 
Paredes - Martin O 1 Defensa indla de rei 74 

Prada i Mateu van Jugar una defensa rnd,a de rei amb enrOC; 
oposa ts i un desenvoJupament moJt animat . El primer Jugador va 
començar per sacrd,car un peó, després la qualItat " no obstant, 
la posició de Mateu era totalment satisfactòrra A la f, es va aJor
nar la part,da quan les negres hav'en tornat el materral , quedava 
torre i cavall contra torre , alfil amb peons passats per a cada 
bàndol . De manera obligada s'ambava a un final de torre i dos 
peons contra torre I alfil, on les taules eren ineVItables . 

Aci vull fer un comentari , essenCIal, en op,mó meva, per a dona, 
,dea de r esperrt de lIurta que Imperava en el torneIg, H, ha qu, ha 
dit que s'han produit moltes taules pn aquesta fInal , aplicant l'rnJust 
procediment de comptar el nombre de resultats d'aquesta mena. 
Però, s' han fixat en com s'han produït aquestes taules? Jo si, eVI
dentment, I encara que h, ha hagut taules en poques Jugades, no 
passen de m,tia dotzena . Són moltes més les que s'han resolt des
prés d'una compl,cada par t,da. Prada-Mateu, entre moltes altres, 
n'és només un exemple. 

Bordell va repetir l'obertura ut,lltzada contra Martin a la 2.0 
ronda i tampoc no va obtenir avantatge de cap mena. Ayza va s,m
plificar hàbilment la pOSICIÓ , va de,xar a Bordell amb un alfil do
lent. AIXÒ li donà clar avantatge, que més tard es materralltzà amb 
el guany de la qualItat, que Jou dec,s,u. 

Palau i Salvany van protagon'tzar una -partida-anècdota- . En 
una posició favorable per a Palau . aquest s'arrisca en una línia, el 
resultat final de la qual semblava ésser el guany d'un peó. Però 
en aquest moment existia una forta entrada de les torres de Sal
vany a la setena lima, I la part,da donà un tomb tota/. A l'aJorna
ment s'ambà amb torre , dos peons de Salvany contra torre de 
Palau. La partida estava, naturalment , guanyada per Salvany, però 
aquest Jugà amb una certa conf,ança , ae sobte es trobà que Palau 
I, entregava la seva ún,ca torre ... per queda, ofegat' 

La partIda Martin-Paredes, després d'un m'g JOC molt compl,
cat. ambà a un final amb peó de mès per a Martin, però Ja presèn
cia de les dames fe,a dlfic,l la tasca d',mposar-se . S'ha de fer es 
ment del llarg passe'g del re, negre en la fase f,nal persegurt pe, 
la dama blanca. 
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N.O 226 o 90/b 

PRADA - MATEU 

Defensa Indla de Rei 

1 d4 C16. 2 e4 g6. 3 Ce3 Ag7. 4 e4 d6. 
S h3... (Un dels esquemes més antics 
contra aquest planteig del negre. El 
meu mterès per aquest sistema és de· 
gut a que no està tan analitzat com 
els altres més en boga en l'actualitat.) 
5 ... O-O. 6 Ae3 eS. 7 ds Cbd7. (Al tres 
alternatives s6n : Ca6, a5, CeS i Ch5) , 
8 CI3 ChS?! 9 Ch2,., (Momentàniament 
impedeix , .. 15. No serveix 9 Cd2 per 
9 15 li 14 . ) 9 ... aS .10 g3 Ces. 11 
Ae2?!... (Millor és 11 Ag2 i si 11 ... 
Oe8. 12 AI3 .) 11. .. C16. 12 AI3 Ce8 +. 
13 94 15. 14 g X Is g XIs . 15 Oe2 
C X e471 (Millor é s 15 . CI6!) 16 AX e4 
I X e4. 17 0-0-0 Rh8. 18 Tdgl e6. 19 
Tg3 e X dS. 20 e X dS a4. 21 a3 AlS. 22 
Thgl Od1. 23 Rbl Te8. 24 Ral 017. 
(Després d'aquesta Jugada el negre 
va proposar les taules, car, segons va 
explicar després, considerava molt for· 
la la Jugada 25 Cg4. No obstant. en 
aquest moment JO només pensava en 
el dèbil flanc de dama negre ... ) 2S 
Cll Ag6. 26 Cd2 C16. 27 Ce4 Ted8. 28 
Cb6 ... (El lIanc de dama està contro, 
lat. però .. ) 28... ChSI 29 T X g6!? 
h X g6. 30 C Xe4 C14. 31 A x I4 e X 14. 
32 Og4 Tle8. 33 0h4 + RgB. 34 Ce41... 
(SI 34 Cg5 016 . ) 34 ... T X e41 (Si 34 .. 
O x dS. 35 CI6 + ±.) 35 O x dB + DeS! 36 
OX e8 + T x e8, 37 T X RS Rh7, 38 Te6 
Tc8. 39 Te4 bS, 40 C X d6 Tc2. 41 Tb4?? 
T X 12? (Resulta curiós que aquests dos 
gruixuts errors es comelin Immediata · 
ment després de la Jugada del contro l 
Causes? ~s eVident que, després dels 
angoixosos destrets de re llotge, en arn 
bar el control es produeix una mend 
de relaxament que més aviat és una 
absoluta manca d'atenció. La inerCla 
indueiX a segui r Jugant ràpidament i. 
heus ací les consequèncles. El blanc 
podia haver Jugat 41 T X f4 i si 41 . 
T x b2. 42 Th4 + Rg8. 43 Tg4 . Natural 
ment, despres de 41 Tb41? ca lia 41 . 
AI8 +. ) 42 Ce4 Tll + . 43 Ra2 13. 44 
T X bs 12. 45 C x 12 T x 12. 46 d6 Rg61 
47 d7 A16. 48 Tb4 Th21 49 Tb6 Td2. 50 
Tb4 Th2. 

1/ 2 - 1/ 2 

S'ha comentat. segons el meu crio 
teri molt a la lleugera. que no hi ha 
hagut molla combativitat en aquest tor· 
neig. Aquest comentari es basa en 
l'alt percentatge de partides acabades 
en tBules. La meva opinió referent a 
aquesta matèria -heus· ne aci una 
mostra- és degut 8 que, en la majoria 
as casos, els errors es van repartir 
equitati vament. 

F. J . PRADA 

N.O 227 o 77/e 

PAREDES - MARTlN 

Defensa India de rei 

1 d4 (O)) Cf6 (02) . 2 e4 (00) g6 
(0 ). 3 Ce3 (00) Ag7 (0)) . 4 g3 (00) 
O-O (0 1). 5 Ag2 (00) d6 (05) 6 CI3 
(00) Cbd7 (05). 7 O-O (00) eS (05 ) 
8 e4 (03) Te8 (08). 9 h3 (07) e x d4 
(18 ). 10 C X d4 (07) CeS ( 18) . 11 Tel 
(13 ) aS (19). 12 Oe2 (19) a4 (25) . 
13 Ae3 (2 1) e6 (26). 14 Tadl (22) 
Cld7 (26) . 15 Te2 (24) OaS (29). 16 
T2d2 (22) CeS (41). 17 Cbl (27) Ob4 
(1.08) . 18 Ca3 (29) hs ( 1.10 ). 19 14 
(37) Ced7 (1.13) . 20 AI2 (40) CI6 
(1.18) . 21 Te2 (45) Ad1 (1.24) . 22 
Tlel (52) Te7 (1 .28 ). 23 Rh2 ( 1.04) 
Tae8 (1.39) . 24 AI3 (1 .10) Ah6 (1 .52). 
25 Cbl (1.20) h4 (1.56) . 26 15 (1 .36) 
Rh7 (2 .02). 27 I x g6 + (1.42) I x g6 
(2.03) . 28 g x h4 (1.42) A14 + (2.03). 
29 Ag3 (1.42) AeS (2.08). 30 Tdl 
11.58) A x g3 + (2.11) . 31 R X g3 
(1.49) Ce x e4 + (2.12) . 32 A x e4 
(1 .55) C X e4 + (2.16) . 33 Rh2 (1.55) 
DeS (2.18) . 34 CI3 (2.06) DIS (2 .22) . 
35 Td3 (2 .06) O x h3 + (2.23). 36 Rgl 
(2 .06) DIS (2 .25) . 31 T3e3 (2 .08) ds 
(2.27). 38 Cbd2 (2 .09) Rg8 (2 .28). 39 
e X ds (2 .14 ) e x ds \2 .28) . 40 C x e4 
(2.20) T x e4 (2.29) . 41 T x e4 (2.24) 
T x e4 (2.29). 42 T xe4 (2 .24) d X e4 
(2.29) . 43 Cel (2 .26) Ae6 (3.16) . 44 
Oe2 (2.30) Oc5 + (3. 19) . 45 Rh2 (2 .33) 
Oes + (3 .20). 46 Rh3 (2.33) Oe6 + 
(3.20). 47 R¡,2 (2 .33) O x a2 (3 .21) . 
48 Cg2 (2 .33) Oe6 (3 .23) . 40 Od2 
(2.34) Oes + (3.24) . 50 Rgl (2 .34) 
Oe5 + (3.24) . 51 Rh2 (2 .35) Oes+ 
(3.25) . 52 Rgl (2.35) Og3 (3.26) . 53 
Od8 + (2 .37) RI7 (3.26 ). 54 Oh8 (2 .37) 
e3 ( 3.28) . 55 Oh7 + (2 .38) RI6 (3.29) . 
56 Oh8 + (2.38) RI7 (3.29) . 57 Oh7+ 
(2.39) . Re6 (3.31) . 58 Og8 + (2.41) 
RIS (3.34). 59 011 + (2.42) Re4 (3.40) . 
60 Oe4 + (2.42) RI3 (3.42) . 61 011 + 
(2.43) Re2 (3 .43) . 62 Oe4 + (2.44) 

F. J. Prada 

Rdl (3.45) . 63 Od3 + (2.47) Rel 
13.45) . 64 Oe4 + (2.48) Rbl (3 .46) . 
65 Od3 + (2.50) Ra2 (3 .47) . 66 Oa3 + 
(2 .59) Rbl (3.47) . 67 Od3 + (2.59) 
R x b2 (3.47) . 68 Od4 + (3.00) Rb3 
(3.49 ). 69 Od3 + (3.01) Rb4 (3.49) 
70 Od4 + (3 .02) Rbs (3.50) . 71 Od3 + 
(3.04) ReS (3.52) . 72 Oe3 + (3.07) 
Rds (3 .54) . 73 Od3 + (3.12) Re6 
(357 ) 
0- 1 

N.O 228 A 43/a 

BOROELL-AYZA 

Obertura anglesa 

1 e4 g6 . 2 Ce3 eS. 3 CI3 Ag7. 4 d4 
e X d4. 5 C x d4 Ce6. 6 C x e6 b x e6. 
7 e4 Tb8. 8 Oe2 C16. 9Ae2 O-O. (El 
negre ha igualat.) 10 O-O d6. 11 Ad1 
Oas71 (Era millor a b6. ) 12 Ad2 Ob6. 
13 Ca4 Ob7. ( I no Oa6 per Ae3. ) 14 
Ae3 eS. (Evitant eS del blanc.) 15 AI3 
Oe7. 16 b3 Cd7. 17 A X g7 R x g7. 18 
Ce3 CeS. 19 Ae2 Ce61 20 CdS Od8. 
21 Ad3· ... (L'altil blanc és dolent. No 
és necessari evitar el canvi pel meu 
cavall.) 21... Cd4. 22 Oc3? ... (Millor 
la a d2.) 22... esl 23 Od2 AeS. 24 
Te11... (S 'havia d'evitar el canvi del 
cavall.) 21 ... Cd4. 22 Oc3? .. (Millor 
14 16. 27 Tll Ob6. 28 Ae4... (L·allll 
blanc sembla un peó. )) 28 ... Ob4. 29 
Od3 a4. 30 Tabl a X b3. 31 a x b3 ... 
(Si 31 A x b3 Oe3!!) 31 .. . Ta8. 32 h4 
e x l4. 33 T X I4 Ta2. 34 Tbll ??· .. 
(Error que precipita la partida.) 34 ... 
Ce2 +. 35 Rh2 C x 14. (La resla és 
làeil.) 36 T x l4 Od2. 37 Og3 Od4. 38 
Og4 DeS. 39 Rh3 Tal . 40 g3 Od4. 41 
All Oal _ 42 013 (S) Ta2. 43 Ae2 Del . 
44 All Od2. 45 Ag2 h5. 46 Oil Tb8. 
47 T X I6 O x g2. 48 O X g2 T x g2. 49 
T x d6 Te2. 50 Td7 + Rh6. 51 Te7 
T x b3. 

0 - 1 

JORDI AYZA 

Xavier Mateu 
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5~ronda 21 de maig 

Martfn - Parés 1/ 2 - 1/ 2 Defensa francesa 47 
Mateu · Paredes 1/ 2 - 1/ 2 Obertura Reti 20 
Ayza - Prada 1/ 2 - 1/ 2 Defensa siciliana 28 
Salvany . Bordell O - 1 Defensa francesa 67 
Llad6 - Palau 1/ 2 - 1/ 2 Defensa Petrov 51 
N leto . Plqueres 1 - O Defensa siciliana 50 

La partida Martin-Parés va començar amb una defensa francesa 
en la qual caoascú atacà pel seu cestat. Quan semblava que els 
destrets de temps anaven a decidir el desti de la partida , Parés va 
cometre un greu error que li costà la qualita/. Això hauria d'haver 
estat decisiu , però en aquest moment Martin va començar a jugar 
malament i , en arribar a l'alornament, tot i que encara conservava 
la qualitat d'avantatge, les peces del S€U adversari eren prou acti
ves. A la continuació, l'única pOSSibilitat era tornar la qualitat , en
cara que el final €.ra dificil. Com que això no plagué a Martin , va 
escollir una altra contmuació, que també va obligar a tornar la qua
litat, però ara ja sense cap avantatge. 

Partrda tranqUil · la la de Mateu-Paredes en la qual cap dels dos 
lugadors no va voler. ni poder, intentar res deCisiu . 

Piqueres va jugar l'obertura , una sicilrana, de forma molt arris
cada , retardant el desenvolupament oel flanc de dama i quedant en 
mala posició. Potser Nieto tingué alguna cosa més dlfecta, però 
va preferir un final en que, de tota manera, la victòria era segura . 

Lladó i Palau van jugar una partida més aviat grisa, en la qual 
la posició donava molt pcc de si . Malgrat això van jugar fins que 
se' ls acabaren les peces. AI final s'arribà amb dama contra dues 
torres i minúscul avantatge de Lladó , que no fou suficient. 

Una altra partida que estigué llarga estena en equilibri fou la 
de Salvany-Bordell , en la qual el primer jugador va demostrar les 
seves intencions pacifiques ja a la tercera lugada : 1 e4 e6. 2 d4 c(S . 
3 e X dS. Aixi va obtenir, naturalment , una pOSició Igualada, però 
després va cometre algunes imprecisions , i poc a poc va anar a 
parar a una posiCió infef/or per acabar perdent després de quasI 
nou hores de iac! 

NY 229 E 01 / d 

MAATIN - PAAtS 

Defensa Irancesa 

1 e4 06, 2 d4 dS. 3 Cd2 Ce6. 4 Cgf3 
C16. 5 eS Cd7. 6 Ad3 Cb4. 7 Ae2 eS. 
8 e3 Cc6. 9 O-O Ae7. 10 Tel c x d4. 11 
e x d4 Cb6. 12 cn Ad7. 13 Cg3 hS. 14 . 
Ae3 Te8. 15 Te l g6 . 16 Ad3 R18. 17 
a3 aS. 18 Dd2 Rg7. ~19 Ce2 a4. 20 h3 
Ta8. 21 AgS CaS. 22 014 Cbe4. 23 Tbl 
Te 8. 24 g4 A x gS. 25 C x gS Oe7. 26 
Ag2 Te18. 27 CI3 AbS. 28 Ae2 Cb6. 29 
Cg3 Te8. 30 Tbel h4 . 31 Ce 2 Cae4. 
32 Cc3 C x a3. 33 Adl T X e3. 34 T X e3 
Cae4. 35 b3 a X b3. 36 A X b3 Ca4. 37 
T3e l Cab2. 38 Ae2 Ca3. 39 Abl Ad3. 
40 Od2 A X bl . 41 O X b2 Ae4. 42 TeS 
(S) Ce4. 43 Ob4 Te8. 44 T x e4 d x e4. 
45 Ch2 bS. 46 O x bS Cd2. 47 Oe2. 

1/2 - 1/ 2 
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Manuel Nleto 
pensant la 
jugada. 
l 'observa 
dempeus 
Joaquim 
Salvany. 

N.U 230 E 53/ e 

NIETO - PIQUEAES 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 a6. (Variant O·Kelly .) 
3 Ce3 bS. (e6. d6, Cc6 són altres 
possibilitats. ) 4 d4 e X d4. 5 C X d4 
Ab7. 8 Ad 3 e 6 (b47!) . 7 O O d6. 8 
Oe2?! (Tel) C16. 9 a4 b X a4? (Aques
ta jugada permet activar les peces del 
blanc. Era mi llor b4.) 10 T X a4 Ae7. 
11 Cb3 0·0 . 12 CaS ± Ae8. 13 Ags? 
( = Tdl LI eS) Cld7. 14 Ae 3 Ces. 15 
Tdl C X d3 ( o Ad7 seguit de Cbc6.) 
16 O X d3 Oe7. 17 Oe4 O X e4. (Si 17 
Dd7 ° Dd8. 18 AI4 . ) 18 C X e 4 Ad7. 
19 T4a l Ce6. 20 C Xd6 CeS. 21 AI4 
Cg6. 22 Ag3 Ae6. 23 Ce4 AeS. 24 CaS 
(Ad6) AbS. 25 Cb7 Ae7. 26 C X bs 
a X bS. 27 h311 Tlc8. 28 T X a8 T X a8. 
29 Cd6 Td8. 30 Td3 b4. 31 All eS. (S, 
31 b3. 32 e4. ) 32 Cls T X d3. 33 
C X e7 + C X e7. 34 e x d3 Ce6. 35 Ae2 
16. 36 14 A17 . 37 I x eS I x eS. 38 AI2 ... 
(ControLlant d4 . eS.) 38 ... Ae6. 39 Rd2 
Rd6. 40 Re2 CaS. 41 Ab6 (S) Cb7. 
42 AI2... (Si 42 Ab3 Ae6. 43 Aa7 AbS. 
44 Ab8 CaS + j Ce6. ) 42 ... Cd8. (Si 
42 .. CaS. 43 d4 . ) 43 Rb3 Ce6. 44 
Ae3 gs. 45 R X b4 hS. 46 Ae3 C14. 47 
A x l4 e X 14. 48 Rd2 g4. 49 h x g4 
h x g4. SO d4. 

1 - O 

MANUEL NIETO 



6" o ronda 24 de maig 

Parés - Plqueres 1/ 2 - 1/ 2 Obertura anglesa 41 
Palau - Nielo 1/ 2 -1/2 Defensa siciliana 25 
Bordell - Llad6 1/ 2 - 1/ 2 Defensa Indla antIga 44 
Prada · Salva"y 1 - O Defensa índia de rei 30 
Paredes - Ayza 1/ 2 - 1/ 2 Defensa Benonl refusada 2B 
Martín - Mateu O - 1 Obertura Ruy López 34 

Pares, P,queres van lugar una part,da tancada " com és habi
tual en ells, ambaren a l'ult,ma m'tia hora de IOC amb moltes ju
gades per a fer Aleshores Parés va realitzar un sacrifici de peó ' . 
a cont,nuac,ó. un nou sacf/f,c, . aquesta vegada de peça. amb ef qual 
va obtemr avantatge . Però era tan poc temps el que I, quedava la, 
amb les dues banderes ben a,xecades. que la part,da acabà amb 
la dama de P,queres havent fet estralls en el flanc de dama, però 
amb el recurs de Pares de fer xec cont,nu. S'alornà, però les 
anàlisis van demostrar que no h, hav,a res a fer Una altra partida 
de gran llU/ta que acabà en taules! 

Després del seu bon començament Salvany ha perdut gran part 
de l'impuls ,mc,al. En aquesta ronda va jugar una partida en qué 
l'avantatge d'espai de Prada fou molt ben aprofitat per aquest fins 
anotar-se el punt. 

Bordell i Lladò jugaren una part,da llarga i avorridissima en la 
qual cap dels dos semblava voler les taules que, per altra part, eren 
inev,tables. AI f.nal s'h, hagueren de conformar! 

La partida de Martin amb Mateu fou el començament de la da
vallada del primer lugador. En una obertura Ruy López, Mateu el 
va -caçar- amb un sacf/fici de peça, que sembla ésser una reco
manació de Geller, desconeguda per Martin. Despres, el bon joc 
de Mateu no va deixar cap oportunitat de refer-se a Martin. 

N.O 231 E BO l c 

PRADA - SALVA NY 

Defensa Indla de Rei 

d4 C16. 2 e4 g6. 3 Ce3 Ag7. 4 e4 d6. 
5 h3 O-O. 6 el3 e5. (Una altra possi
bilitat és 6 ,. eS. Per exemple: 7 d5 
e6. B Ad3 e X d5. 9 exdS TeB+. 10 
Ae3 Ah6 -Iambé és mteressant 10 ... 
AI5!?- 11 O-O A x e3. 12 f x e3 i SI 

12 T X e3. 13 Dd2 amb atac. ) 7 d5 
Ca6. 8 Ae3 e6!? (He de confessa r que 
el pla del negre m'era una novelat. No 
coneIxia la partida Oeze.vukic, tnfo f
malor 20/ 687, que Indubtablemenl ha
vIa servit a Salvany de base per a pre
parar aquesta partIda. O'allra banda 
era la tercera vegada que 10 plante
java R.quest esquema en el torneig, 
cosa que no és mai aconsellable per 
cerI, I. lògIcament. el meu adversari 
haVIa d 'estar-ne previngut contra d·ell.) 
9 Ae2 ... (En l'esmentada partIda Oele 
va lugar 9 g4 amb la idea d'evilar 

mentada partIda. Crec, no obstant, que 
10... ChS m'hagués plantejat molts 
problemes.) 11 Cd2 ObB. 12 O-O ... (Allu 
nyada la dama neg ra del !lanc de rel 
no hi ha res a témer per aquest cos· 
tat.) 12 ... Te8, 13 Tel Ae8, 14 a3 Cd7. 
15 b4 15. 16 13 14. 17 AI2 A16. 18 Ce4 
Ad8! (L'admiració no va dedIcada a la 
jugada. que era òbvia, sinó a la CUrlO· 

sa disposició de les peces negres: sis 
a primera !inia l ) 19 Od2· .. lA conslde 
,ar 19 Cb5.) 19 ... C18. 20 Te2 b5. 21 
Ca5 ... (Una jugada rea lment antlestè· 
tica encara que efectiva, a Jutjar pel 
res~ltat de la partida.) 21 ... A x a5. 22 
b X a5 Oe7. 23 Tbl OX a5 . (Si 23 
TabB. 24 Tl b2. ) 24 C X b5 O X d2. 25 
T x d2 A x bS. 26 A X b5 Ce5. 27 Ae6 
Tab8. 28 T X b8 T x b8. 29 A X C5+
d x e5. 

1 . O 

Una rend ició poc trequent en les 
nost res latituds, encara que Justificad a 
I elegant. 

N.O 232 E 41 /e 

MARTIN - MATEU 

Obertura Ruy López 

1 ... e5. 2 CI3 Ce6. 3 AbS a6. 4 Aa4 
CH!. S O-O Ae7. 6 Tel bS. 7 Ab3 d6_ 
8 e3 O-O. 9 h3 .. . (Jugades que no me
reIxen comentari. per haver-se jugat 
In finitat de vegades. ) 9 ... h6. (Vanant 
Smis lov, no massa freqüent.) 10 d4 
Te8. 11 Cbd2 A13. 12 CIl Ad7. (Tam
bé es Juga I"alfll per "br, però és 
obVI que a ml m'agrada més treure'l 
per " dT .) 13 Cg3 Ca5. 14 Ae2 Ce4. 
15 b3 Cb6. (Tiplca man,obra de ca
vall en aquesta vanant. Ja que en " b6" 
està ben situa t i encara que no eS 
moguI d 'aqui en Iota la partida, po· 
dria haver pres eflcacla en el JOc, ) 16 
Ch2 c5. 17 14 c x d4. 18 c X d4 OcSI? 
(Una nova idea mteressant, VISt~ Ja 
en la partida Tahl-Geller, URSS, 1977. 
IB ... Oe7 o IB ... TeB, amb 19 CI3 el 
blanc ob té cert avantatge.) 19 CI3?! .. · 
(Polser no és l'apropIada, però no 
és clar el que ha de Jugar el blanc: 
19 Ae3 Cbd5!! 20 e x d5 e X 14. 21 
A x f4 T x el+ . 22 Oxel OX c2 I el 
negre té un bon JOc, o bé, com la 
partida abans esmentada 19 Te2 Dc3. 
20 Ae3 exd4 (20 ... e X I4!?) 21 AI2 
(21 OXd4 Cbd5! 22 exd5 T x e3 + ) 
Tac8. 22 CI3 CbdS I el negre ha que
dat bé.) 19,.. A X h3! (Recomanat per 
Geller, però sense cap anàlisi .) 20 
9 x h3... (Obrir mes el JOc amb 20 
l x e5 afavonria mês el segon Juga· 
dar.) 20 .. . O x h3. 21 CI1... ( 21 CI5 
g6. ) 21 .. , Tac8. 22 C1 h2... (Davant 
l'amenaça 22 . T X c2. Contra 22 Ad2 
era IOt~ressanl 22 ... Cbd5.) 22 ... e X 14 
I No gensmenys no servia 22 Tc3 per 
Ad3 -23 Te2 T x 13. 23 Ad2 Cg4!! 24 
C X g4 T X 13 amb atac de mal- 23 
Cg4. 24 Te2! I el blanc estara millor) 
23 A x f4 ... (Si 23 Te2 g5 I els peons 
decldinen la guerra.) 23... Ch5. (Nc 
23 g5 perquè el blanc pOl lo mar la 
peça amb avantatge.) 24 Ae3 TeS! 
(Semblava que valgues 24 Og3 +. 
25 Rhl Cd5, però 26 e X d5 T X e3 
27 Txe3 012. 28 Ce1!! O X e3. 29 
O x h5 el blanc guanya.) 25 RI2... (25 
e5 T X e2! 26 OX e2 Tg6 +. 27 D x g6 
l x g6 amb el lorl pla g5-g4-g3 Cd5. 
.teèlera.) 25... Og3 +. 26 Re2... 
(Aguantava més 26 RIl TI6 ( _\O X h2) 
27 AI2 (27 Oe2 Oh3+ - + ) 27 .. 
Oh3+ . 2B Re2 CI4 +. 29 Rd2 dS.) 
26... Og2 +. 27 Rd3 dS! (Poc con
tundent era 27 ... TXe4. 28 Te2! Og6 
29 Rd2! d5. 30 CeS I el blanc encara 
pOl escapar-se de la crema.) 28 Te2 
d x e4 +. 29 Rd2 Ab4 +. 30 Rel Og3. 
31 CeS Ct4. (Un xic millor deu ser 
31.. . 16. 32 Ceg4 15, etc.) 21 CIl ... (A 
32 A X I4 Aa3+1 33 Rbl O X I4 i el 
blanc queda perdut.) 32... e x e2 +. 
33 O x e2 Oh4. ChS, però es velè en dIficultats I 

acabà perdent.) 9·, . c x d5. 10 e x d5 
Adnl (SegUInt el pla de Vuklc de l'es F. J . PRADA O -1 XAVIER MATEU 

AGOST 197B/BUTLLETI O'ESCACS 19 (203) 



N.' 233 R ll la 

PAR~S - PIQUERES 

Obertura Reti 

1 CI3 C16. 2 e 4 e6. 3 b3 dS. 4 Ab2 
Ag4. 5 e 3 eS. 6 Ae 2 Ae7. 7 ().O Cbd7. 
8 d3 0·0. 9 Cbd2 aS. 10 a 3 Ad6. I I Ce l 
A x e2. 12 D X e2 e5. 13 e4 Oe7. 14 
Cel... 

Una anècdota molt curiosa és que 
aquesta partida s'ha desenvolupat fins 
ara com la Parés-Si rvent de la Semi
final antenor. Sirvent i Piqueres són 
del mateix club i això feia suposar que 
s'hagués preparat la variant. Jo per la 
meva banda aquell mateix dia acaba
va d'analitzar la meva partida amb 
Sirvent per ésser publicada en el But
lIeti (vegeu número en teriar, n.o 145) . 
Jo recomanava per al negre en lloc 
de 14 ... b5?! la Jugada 14.. d x e4, 
que és la que la Piqueres. 

14 ... d Xe4. I S d x e 4 Tld8. 16 g3 ... 

Amb la idea d'avançar el peó "t" 
fins a 14 . 

16 .•• AeS?1 

Probablement és més forla 16 .. 
CeS. 

17 Ae3 C18. 18 CI3 C6d7. 19 b4 ... 

Pretenent apartar "alfil del flanc de 
rel. 

19 ... a X b4. 20 ax b4 Ab6. 21 eS Ac7. 
22 Ce3 g6 . 23 Ch41? .. 

Quan valg fer aquesta sèrie de juga
des Ja portava la Idea dels sacrificis 
de la partida. Una altra Idea menys 
arriscada I també forta era : 23 Cc4 
16. 24 Cld2 Ce6. 25 De3 per ler 14 
(també en lloc de 24 Cld2 hi cap 24 
Ch4). 

23 ... Ce6. 24 141. .. 

El començament. Com que pràctl ' 
cament és obligat acceptar el peó que 
s'ofereix, l'alfil de caselles negres es 
lorna molt acliu. 

24 ... e Xf4. 25 Txa8? .. 

Vaig fer aquesta jugada més per in
tuïció que per convicció de ta seva ne· 
cessitat. Jo volia especular amb que 
el cavall de d7 només serà defensat 
per la dama, però no em vaig adonar 
que lliurava la casella dS per la reti
rada de la dama. Jugar directament el 
sacrifici deu ésser molt més fort. 

25 ... T x a8. 26 ChISfI .. . 

la idea d'aquest sacrifici de peca 
és que de capturar-se el cavall de 15 
s'origina un interessant tema d'atac a 
l'enroc: la combinació diagonal al · h8 
amb columna oberta de gl-g8 ajudat 

pel pOder6s cavall que s'jnstal.larà a 
15, junt amb la penetració de la dama, 

En aquest moment les blanques te
nen un peó de menys i dues peces 
amenaçades, Per això el negre pot 
retirar la dama amb la conviccl6 que, 
de desltjar·ho, pot capturar una peça 
a la jugada següent. 

26 ... 0 18. 

¿Era correcta l'acceptaci6 del sa· 
cnlici? Quan ho va ig fer no veia gens 
clares les continuacions possibles, L'a
nàlisI casolana d 6na aquestes passi· 
b,IItats: 26 .. gXIS. 27 C X IS Dd8 (si 
27 .. De8. 28 Dg4 + R18 . 29 Ag7 + 
Rg8. 30 Ch6+ +. i si 27 .. DgS. 28 
h4 . ) 

Ara s'obren al blanc diferents ma
neres de prossegUir l'atac: 

I) 28 DhS (amenacant 28 Ch6+) 
28 ... AeS (o 28.. CeS. 29 C X 17) . 
29 C x 17 De8. 30 A X eS + C X eS. 
11 D X eS+ R x 17. 32 g X I4 Dg8 +. 
33 Rh l Dg7. 34 DIS + Re7 i les 
blan:¡ ues no tenen compensaci6 
per la peça de menys; 

11) 28 g x 14! Les possibles continua· 
clons s6n : 28 .. C X 14, 29 og4 + 
Cg6. 30 Ch6 + R18. 31 T x 17 + 
Re8. 32 De6 + Ce7. 33 AI6 C x 16. 
34 Tf8 + R X I8. 35 D17 + +! Amb 
les dues úniques peces que que
daven! 
L 'al tra és 28 A X f4 , 29 og4 + 
Dg5. 30 T X I4! D X g4 . 31 T xg4 
,- ! ..:. , En aquesta variant no va· 
ha 29 Ag5 per 30 Ch6 +, ni 29 .. 
RfS per 30 T X I4! og5, 31 Ag7 +! 
Re7. 32 T X I7 + Rd8. 33 D XgS+ 
e x g5. 34 AI6 + ! guanyant, 

III) 28 Tdl'? Ta3! 29 Ab2 ... (so 29 
Ch6 + RIS, 30 ohS sembla que les 

negres poden defensar-se amb 
30 CgS o 30 Oe7) Ara s'obren 
per al negre diferents possiblli· 
tats : 

29 . I X g3. 30 h4 ! (+-) per 
eXEmple: 30 Tb3. 31 Og4 "; 
R18. 32 Ch6! Db8 (si 32 .. De8 
33 Dg8 + Re7. 34 CIS + Rd8 
35 AI6+) 33 Dg8 + Re7. 34 
AI6+! Rx16. 35 D X I7 +. 
29 " Ta2! i sembla que en 
aquesta complicada posició les 
blanques no se'n poden sortir 
ben parades, ~s notori com l'e-

rro r blanc de la Jugada 25 
T X a8 permet aquesta actIvis 

sima defensa del negre: 30 h4 
sena respost amb 30,.. T x b2 
(si 30 ... 13? 31 D X I3 T xb2 
32 Ch6+ Rg7. 33 D X I7 T 

R X h6. 34 T X d7+-) i ara 31 
D X b2 D16! f. 
En cas de 30 g X f4 la respos
ta seroa 30 ... T X b2. 31 D x b2 
AX I4. 32 Rhl 16! (no 32 ... AeS 
33 Dd2 Ce18. 34 Ch6 + Rg7. 3; 
Tgl+ R16 . 36 Cg8+ Re6. 37 
Oa2 + +) o amb 30.. A X I4' 
31 h4 T X b21 

La jugada que va triar Piqueres és 
també molt forta , S'amenaça guanyar 
la peça i, alhora, s'eviten les compli 
cacions abans esmentades, A partir 
d 'ara el re llotge partiCiparà a la par 
tida. 

27 g X I41 ... 

Única jugada per mantenir l'atac. Si 
27 Cg4 9 X IS. 28 e X IS C6 x eS! 

27 ... A XI4? 

,Millor sembla 27 ... Ta3! 28 Ob2 
T X e3. 29 D x e3 9 X 15. 30 C x 15 
A X 14. 31 Rhl CeS. 32 Tgl + Cg6. 33 
h4 h5. 34 013 OdS! amb avantatge de 
les negres, 

No valia 27 ... gXf5 per 28 Og2+ 
Cg7. 29 C X IS 16. 30 Tdl Td8 (so 30 
Cb8. 31 Td3 Rh8. 32 C x g7 D X g7. 33 
Tg3 D17. 34 A x I6! +-1. 31 Ch6 + 
Rh8. 32 Da2. 

28 Ce4? .. 

Moll més fort era Jugar aquest ca
vall a g4, Per exemple 28 Cg4! 16, 29 
Oc4. 

28 ... 16. 29 Og4 Te8? 

Jugada purament defensiva. Més 
forta era 29 ... Ta2! complicant la par· 
tida, però amb aspiracIó a guanyar. 

30 Ced6 A X d6. 31 C X d6 Te7. 32 
C x b7? .. 

En aquest moment s·lmposava 32 
DM ! amb avantatge blanc. Ara la sor· 
tida de la dama negra posarà la meva 
pOSició en dificultats. 

32... Oh61 33 A X 16 Oe3 +. 34 Rg2 
C x 16. 35 T X I6 Od2+ . 36 Tl2 O X b4. 
37 Cd6 O x eS. 38 CIS Tb7? 

Miliar Ta7 o encara Tc7. 

39 ChS + Rg7. 40 CIS + Rh8. 41 Cd41 

1/ 2 · 1/ 2 

Ja que a 41 O X d4 segueix 42 
O X es TbS, 43 Oe7 ! Og7 1 no serveIx 
44 Te7 per Tb2 + o Ob2 +, 

J OS EP PARtS 



7~ ronda 28 de maig 

Mateu - Parés 1 - O Defensa India de rei 26 
Ayza - Martfn 1/2 - 1/ 2 Obertura Ruy López 41 
Salvany - Paredes 1/ 2-1 / 2 Defensa siciliana 29 
lladó - Prada 1/ 2 - 1/ 2 Defensa franc esa 35 
Nleto - Bordell 1 O Defensa francesa 55 
Plqueres - Palau 1 - O Contragambit Volga / Benko 39 

Mateu va obtenir clar avantatge a l' obertura contra Parés, en 
una defensa índia de rei, en que les blanques s'empararen de la 
casella d6, pel que les negres es van veure reduïdes a una defen
sa passiva . AI final, en mala posició i, com de costum, estirant mas
sa el temps, Parés va caure en error que II costa una peça. 

Salvany i Paredes van jugar una partida d'interes teòric en una 
coneguda línia de la variant Najdorf de la siciliana. Paredes va ob
tenir una posició satisfactòria i el sacrifici de peça que va fer 
Salvany no donava més que taules per xec continu. 

Bordell va Jugar malament l'obertura contra Nieto fent un des
envolupament poc natural i realitzant un enroc llarg que tampoc 
no solucionava els seus problemes. AI final, combinant l'atac a 
l'enroc amb l'avanç d'un peó passat , Nie to acaba per imposar-se. 

Bona partida de Piqueres contra Palau , en un gambit Volga en 
el qual Palau no Juga en forma actIVa en el flanc de dama. Va per
metre que Piqueres completés el desenvolupament del flanc de 
dama i després pogués muntar un fort atac en el flanc de rei, amb 
l'avanç eS, i després d'e6 eJs efectes foren fulminants . 

N,O 234 E 89 / 0 

SALVA NY . PAREDES 

Defensa siCiliana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 d4 e X d4. 4 C X d4 
C16. 5 Ce3 .6. 6 Ae4 e6. 7 Ab3 bS. 8 
O O Ae7, 9 f4 . 0,0, 10 eS d x e5. 11 
I x eS Cld7. 12 DhS Cc6. 13 C X c6 ... 
( Interessant és el SaCrifiCI de peó amb 
13 Ae3 1? com suc ce i n la partida SI(· 
vent· Salvany, Obert Badalona 1975 1 
13 .. . Db6. 14 Ae3 O x c6. 15 Tl3 Ab7. 
( Fms aCI tol segons diU "e l ll ibre'" 
Ets dos lugadors han utIlitzat tan sols 
¡lOCS minuts.) 16 Ta11 7! (Novetat apa 
reguda a la partida Hartston·Georgleva 
( Informalor 24 / 486), que no sembla 
pas gaire bona Normal es 16 Ahl AcS 
17 Tel a5 amb JOc molt complex: o 
també 16 Tg3 g6. 17 Oh6 Ac5 (no 17 
C X eS?? 18 AdS! + -) 18 Te1 ;!;.) 16 ... 
AcS! (E l negre es defensa amb precl' 
.10. Ara no valia 15 g6? 16 Oh6 T'd8 

17 Ad5 1+-.) 17 T1f2 A X e3. 18 T X e3 
OcS. (El negre ha utllltzal molt be lot 
I t'S seus recursos i la partida esta m('~ 
o menys Igualada ) 19 De2! ? ... (A l'es
mentada partida Hartslon lugà 19 DgS? 
¡.lerò desp res de 19 f6 1 20 A x e6 ~ 
Ah8 2 1 Og3 e X eS el negre hagues 
quedat mIliar) 19 ... Ae6? (AIXÒ és unrl 
pèrdua de lemps, que prepa ra un even· 
tua l avanç de peons del lIanc de dama. 
que no hI ha pas temps de realitza r. 
Mil lor sembla 19 Ta.d8=F . ) 20 Ce4 

A X e4. (El negre es veu forçat a can· 
Via r aquest ext raordinari alfil , l a que 
SI 20 De?? 21 CI61 9 x f6 . 22 e X f6 
C X 16. 23 Tg3 Rh8. 24 DeS + - .) 21 
T X e4 De7. 22 DhS CcS. 23 Th4 h6. 24 
n6? ... (Compensant l'bntenor error del 
negre, la que això no dóna mes qut' 
Taules L'alternallva 24 Tg4 hagues ma 
Terlalltzat l'avantatge blanc. Per exem 
;de; 24 Tad8. 25 n3! (O X h6?! Tdl 
26 Tll T x r1. 27 AXll 16 amb contra· 
JOc.) 25 Ah7. 26 Tf6' (amb l'ame· 
naça 27 T x g71 RXg7. 28 D xh6 Rg8. 
29 095 Rh7. 30 Th6 mal.) 26 g6 (Ior· 
çada ja que 26 Ce4. 27 T x e4 g X 16. 
28 Th4 +-) 27 Tg x g6 I x g6. 28 
O X g6 Rh8. 29 O X h6 Rg8. (29 Dh7. 
30 T X I8 +-. ) 30 Tg6 RI7, 31 Tg7 a mb 
avantatge blanc. ) 24." C x b3. 2S T X h6. 
(Si 25 Tg4 ?? Des. 26 RI1 De3-+; per 
exemple ' 27 a X b3 (27 c X b3 Tac8-
+ ), Tad8. 28 Tg3 De 1. 29 RI2 Td2. 30 
Re3 (30 RI3 Dd1- +), DgII 31 RXd2 
131 Re4 Td4. 32 RI3 Dd1- +). Td8 
32 Re3 (32 Re2 Od1- +). Del mal') 
25 .. . 9 X h6. 26 O X h6 O X h4. 27 O X h4 
CaS, (Única per no perdre el cavall.) 
28 DgS... (I s'acordà taules degui al 
xec continu que té el blanc, Ja que si 
aquest Intenta forçar la pOSició aca
baria amb desavantatge; per exemple 
28 Rh7. 29 016? (Amb ,dea h4, hS, 
h6.) 29 ... Ce4. 30 h4 C03. 31 hS CdS 
- +. ) 

1/ 2 - 1/ 2 

JOAQUIM SAlVANY 

N.O 235 O 76/ . 

MATEU - PAR~S 

Defensa India de rei 

1 d4 C16. 2 e4 g6 , 3 CI3 Ag7. 4 g3 0·0. 
5 Ag2 d6. 6 0·0 Cbd7. (Em molesta 
més 6 ... Cc6. Trobo a 6 ... Cbd7 més 
mecànica. Amb la del text , se 'm per· 
met plantej ar de nou una vanant moll 
elàs tica , que l'Enciclopèdia -la " Bi· 
blia" segons alguns d iuen- considera 
que iguala. ) 7 e3 e5, 8 b3, .. (En l'ac· 
tualitat s'ha convertit en un costum 
posar els al fil s en "fianchetto ".) 8 ... 
TeS. 9 Ce3 ... ( Jugada in lermitja obli
gada. Si 9 Ab2 e 4. 10 Cd2 C18. 1 t Cc3 
AtS; el negre passarà a estar millor. 
Ara si 9 ... e4 . 10 Cd2 I cau el peó 
central negre. ) 9 ... e6. 10 Ab2 Db6?! 
( Bastant dubtós. A més a més para· 
doxal: no s'ha jugat 9. c6 per Ireu re 
la dama a passejar, SinÓ per apropiar. 
se del cen tre amb e4 I dS. A,xi amb 
10 ... e4. 11 Cld2 dS. 12 13 el blanc 
està lleugerament miliar, encara que 
els iugoslaus no ho creguin.) 11 Tc1 
ChS?1 (El negre luga erròniament. En
cara era possible 11 e4 112 Cd2 
<15. 13 f3?1 Ah6!? 12 Ce41. .. (Apro!! · 
lant la feb lesa del desconcer tador pla 
neg re. ) 12 .. , AfB ?1 (Cada vegada pil· 
jor. Millor 12 ... c5. 13 d x c5 d X cS. 
14 Cd6 i encara no é~ ma!') 13 cS I 
d x eS. (El blanc està molt supenor) 

14 d X e5 Cg7. (No 14 .. Ag7 per 15 g4 ) 
lS Cfd2!. .. (El blanc ha guanyat uni1 
batalla, però la guerr9. no s'ha aca · 
baI.) 15 .. . 0 e7. 16 14 Td8. 17 Oe2 b6. 
18 Tfd1 aS. (A partir d 'ara, el negre 
començarà a senti r els efectes de la 
"bandereta ".) 19 Cc4 a4. 20 Td2 Ce8, 
21 Tcd1 a x b3. 22 a X b3 Aa6. ( Per· 
met el desenllaç més ràpid . Encara 
que la posiCIÓ no és gaire esperança
dora, s'havia de provar 22 " Ae7 i 23 ... 
Cf8. El temps ha ac tual de manera de· 
finitiva.) 23 e6! f X e6. ( Fo rçada abans 
de perdre peça. ) 24 Ah3 Cdf6?1 (Ja 
no hi havia res a pelar : 24 ... Cg7. 25 
T X d7!) 25 C X f6+ C X I6. 

1· O 

XAVIER MATEU 
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N.O 236 R 74 / e 

PIOUERES • PALAU 

Contragambit Volga-Benko 

1 d4 Ct6. 2 e4 eS. 3 dS bS. 4 e x bS 
a6. 5 b X 06. A x a6. 6 Ce3 d6 . 7 Ct3 
g6. 8 Cd2 Ag7. (8 . DaS.) 9 e4 A x l1 . 
10 C X t1 0·0. (10 DaS!) 11 Ce3 
Cbd7. 12 0·0 Cb6. 13 De2 Dd7. (1 3 .. . 
Ctd7. 14 Ad2 CeS. 15 a4 Cbe4. 16 
CXe4 Cxc4. 17 Cb5!+.) 14 h3! Tlb8. 
15 Ad2 ± Ta6. 16 a4! Ce8. 17 b3 Tba8. 
18 Tabl c4. 19 b X c41 C x a4. 20 
C x a4 T x a4. 21 Ac3 A X c3. 22 OX c3 
CtS. 23 eS Ce4. 24 Dd4 15. 25 Ta1 
CeS? (25 .. Oa7' +. ) 26 T X a4 T X a4. 
27 e6 +- Db7. 28 g4! l x g4 . 29 C x g4 
hS. 30 ChS + Rh7. 31 CI7 Da8. 32 
Cg5 + Rh6. 33 014 Cd3. 34 CI7 + Rg7 . 
35 Dd4 + ... (35 Oh6 + R16. 36 DgS' 
Rg7 37 O X eH ) 35 CeS. 36 
C x eS d X eS. 37 D x eS + Rh7. 38 Tbl l 
T X e4. 39 Tb8. 

1 • O ENRIC PIOUERES 

N.O 237 E OO/a 

NIETO · BORDELL 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 Ct3 d5 . 3 Cc3 d4. 4 Ce2 eS. 
5 e3 d x e3. S b x e3 Ce6. 7 Cg3 Da5. 
8 Ae2 hS . 9 a4 h4. 10 Cll CIS. 11 De2 
Ae7. 12 Ce3 Ad7. 13 Ce4 De7. 14 d3 
ChS. 15 Tb1 bS. 16 eS 96. 17 0·0 Cg7. 
18 Tel CtS. 19 AgS Td8. 20 All Ae8. 
21 g4 h x g3. 22 l x g3 Ao6. 23 A x e7 
Cc x e7. 24 Of2 A X c4. 25 d X c4 Cc6. 
26 g4 Ch6. 27 h3 Rd7. 28 Ag2 Rc8. 29 
De3 Cg8. 30 Cgs Td7. 31 De4 Ca5. 32 
Ted1 T x dl +. 33 T x dl Ch6. 34 014 
Td8. 35 T X d8 + R X d8. 36 016 + Rd7 . 
37 C x 17 Cg8. 38 O x g6 Ce7. 39 Dd3 + 
Re8. 40 Cd6 + Rb8. 41 Dl3 Cae6. 42 
h4 i les blanques van guanyar a la 
Jugada 55. 30

• 

1 • O 

8~ronda 31 de maig 

Parés - Palau 
Bordell - Piqueres 
Prada · Nleto 
Paredes - lIadó 
Martín - Salva"y 
Mateu - Ayza 

1/ 2 · 1/ 2 
1/ 2 · 1/ 2 

1 • O 
1/ 2 · 1/ 2 

O . 1 
1/ 2 · 1/ 2 

Obertura quatre cavalls 
Defensa in dobenoni 
G. D. Defensa eslava 
Defen sa indla de rei 
Defensa siciliana 
Defensa siCIliana 

56 
86 
38 
41 
49 
29 

Parés I Palau van miclar la partIda amb el gambIt Belgrad (I e4 

eS. 2 Cf3 Cc6. 3 Cc3 Cc6. 4 d4 eX d4. 5 CdS) I. com acostuma a 
passar, les blanques van quedar amb un peó de menys peró amb 
certa compensacIó. Aquesta va anar augmentant fins oblIgar Palau 
a debilItar el seu enroc. Tal volta aleshores fallés Parés, perque 
després dels habItuals destrets de temps , la seva pressIó havia 
desaparegut I el peó de menys romania. No obstant, després de 
l'alornament s'arrlbà a un fmal de dames molt ddic'¡ de guanyar. 
Com que Palau no continuà de la millor faISÓ, Parés va poder fer 
taules sense difIcultats. 

La partIda Martm·Salvany va començar de manera tranquil ·la I 

les negres cbtlnglleren una pOSICIÓ satlsfactória després de l'ober· 
tu ra. Certes imprecIsions van costar-los-hI un peó i, per a recupe
rar· lo, Salvany es trobà enfront d'un fort atac sobre l'enroc. Aquest 
atac es va demostrar deCISIU, peró malauradament per a Martin, 
aquesta demostració no fou feta durant la partida sinó en les anà· 
lisis , ja que en les cUItes de temps Martin va caure en un error molt 
gruixut que II costà una torre i, naturalment, la partIda . 

Tampoc N ie to, que havia atrapat Mart in en el primer lloc, no va 
tenir més sort que aquest, car la a l'obertura tingué un error que 
li costà un Important peó i, malgrat la seva tenaç defensa, Prada 
va imposar el seu avantatge. encara que amb algun problema. 

Bordell I P,queres haVIen Jugat a la fase prevI a una partIda que 
necessità dos alornaments I més de 100 Jugades per acabar Impo· 
sant-se Plqueres. Aquesta vegada l'avantatge era de Bordell, peró 
no es pogué revenjar, car malgrat tenir dama i torre contra dama 
I alfil, un fort peó passat de Piqueres eqUIlibrà la sI tuació. S'ha de 
dir que Bordell pogué Imposar· se abans d 'a rribar en aquest fmaJ . 
peró després, encara que tIngué els seus dos ajornaments, no va 
poder fer· se amb la victórla. 

22 (206) BUTLLETI O'ESCACS/AGOST 1978 

Enric Piqueres en la seva partida 
contra Martin. Aquest s'ho contempla 

de lluny. 

N.O 238 E 51/a 

MATEU · AYZA 

Defensa SIC i liana 

Ce3.·. ( I per què no? També és In· 
teressant 1 c3.) 1 ... eS. 2 e4... (Llàs· 
tlma, hem en1rat en camins coneguts.) 
2... g6 . 3 d4 e X d4 . 4 O X d4 C16. 5 
AbS. (Clavant l'ombra del cavalL) 5 ... 
Cc6. 6 A x c6 b x c6!? (Interessant I 
Jugant a guanyar. Més avorrit sena 
6 d x e6. 7 O X d8 + R X d8. 8 AI4 
Ag7. 9 AeS, on l'avantatge blanc se· 
ria infim. ) 7 AgS ... (7 e5 era més ape
titosa que bona 7 Ch5 t ? S e6?! Ag7. 
9 e x f7 -i- R x f7. 10 Oc4 + e6. 11 Cf3 
ns. I 12 . Rga. El negre està més 
que bé.) 7 ... Ag7. 8 eS ... (Ara sL) 8· .. 
CdS!? (Entregant un peó a canvI de 
certa iniCiatiVa) 9 C X d5 c X d5. 10 
Cf3 Aa6. (Temia mes 10 Oa5+ amb 
la mateixa idea de no deixar en roca r 
curI.) 11 O X dS O-O. (11 h6. 1 2 
A xe7+.) 12 0-0-0 ... (Que vlngUln l ) 
12 ... Tb8. 13 b3! AbS. (El bàndol fosc 
ha passat algunes dificultats per mun· 
tar l'atac, però a la It ha aconsegUIt 
el que volia .) 14 Cd4 OaS. 15 Rb1 .·. 
(Contra 15 a4 o 15 A X e7 el negre 
es posana a riure.) 15 ... e6 . 16 Oe4 
Tfc8. (OUI sap SI era millOr 16 AC4 
-amenaçant 17 dS. on 16 e X d6 a.p 
O X g5-, però prefereiXO el blanc des 
prés de 17 '4 . Ara l'untc que pateix e 
n~gre és la manca dels seus cavalls l 
17 Ae7! Ac6!? (Es l'untca "chance' 
de prossegui r ralac .) 18 C Xc6 T X c6 
19 T x d7... (S'ha de creure.) 19 .. 
Ta61 (SI 19 Tbc8. 20 Thdt el blanc 
s'I mposa.) 20 a4 A X eS. (SI 20 
D X a4. 21 Td8-f I bona /llU) 21 Thdl 
h5. (Fen t·se un ' oral per respirar 



Tris t era 21 Dc3. 22 Td8 + T Xd8 
23 T X d8 + Rg7. 24 A18 + R16 . 25 
Rc111 guanya, amenaçan t 26 Td3 j 27 
Tf3 + , I no 25 Dh4 + RIS . 26 g4 , 
Ae4! 27 f3 + I el blanc s'hauri a de 
conformar amb taules.) 22 TdS + T X d8. 
23 T x d8 + Rh7. 24 Td3?!. .. (Analil· 
zan! post-mortem S'hcl vist que 24 Tf8 
permet majorS possibilitats. Tres exem· 
pies: 1) 24 . De3. 25 T X 17 + Rg8 
(25 ... Ag7. 26 AI6 + -) 26 Da8 +! i 
mat , 2) 24 .. IS. 25 Tf7 + ! Ag7 (25 .. 
Rg8 . 26 Da8 + ! + -) . 26 Dd3 eS. 27 
Dd7, la posició negra no és defensa
ble: 3) 24 ... Rg7. 25 Te8 amb idea de 
Ab4 i mo lt millor final.) 24 ... Ag7. 25 
Ab4 De7. 2 6g3 Te 6. 27 De2 Db7. 28 
Od2 Oc7. (En aquest moment amb 29 
14 , JO mant indria l'avantatge, però em 
van faltar ganes de sang!) 

1/ 2 · 1/ 2 

XAVIER MATEU 

N,O 239 D 21 / a 

PRADA · NIETO 

G. D. Defensa eslava 

1 d4 dS. 2 e4 e6. 3 CI3 C16. 4 Ce3 e6. 
S e X d5 e x d5 . 6 Ag5 Ae7. 7 e3 Ce6 
8 Ad3 0·0. 9 0· 0 Ad7. 10 De2 Ce4. 11 
A x e7 C x e3. 12 A x h7 + Rh8. 13 
b x c3 O x e7. 14 Ad3 g6. 15 e4 d x e4. 
16 O x e4 Rg7. 17 Tab1 b6. 18 Tle1 
Dd6. 19 h4 Th8. 20 g3 Th5. 21 CeS 
Ae8. 22 Ae2 Th8. 23 Ce 4 Od8. 24 Tbdl 
Te8. 25 Ce3 15. 26 DI4 016. 21 Ce4 
Ce7. 28 Ce3 T x c3. 29 Tc1 T x c1 . 30 
T x el Ae6. 31 Dd6 g5. 32 hS Te8. 33 
Aa6 Ab7. 34 T x c8 A x e8. 35 A x cS 
C x e8. 36 Ddl + Ce7. 37 d5 011. 38 
d x e6. 

1 - O 

9~ronda 4 de juny 

Ayza - Parés 1/ 2 · 1/ 2 Obertura Ruy López 15 
Salv any - Mateu 1/ 2 · 1/ 2 Defensa francesa 23 
lIadó - Martín 1 - O Defensa siciliana 59 
Nleto - Paredes 1/ 2 · 1/2 Defensa siciliana 16 
Plqueres - Prada 1/2 · 1/ 2 Defensa índia de rei 33 
Palau - Bordell 112 ·1/2 Defensa francesa 92 

Abans de començar les partides la classificació era: Martin . 
Nieto i Prada amb 5 punts. I Mateu I Ayza 4 punts i mig. 

Prada i Nieto fan taules, que els assegura llur classificacIó per 
al campionat d'Espanya, que també compta. 

Martin, encara sota els efectes de la desgraciada partida ante· 
rior, va voler aprofItar aquesta ocaSIó per a recuperar el terreny 
perdut. Però una cosa és voler I l'altra aconseguir-ho, perquè la 
realitat és que lugà molt malament , encaixant una altra derrota, 
amb el que les seves possibilItats de cara al titol es veien cansi· 
derablement redUldes . 

Palau va obtenir clar avantatge contra Bordell I arrIbà a rajar· 
nament amb un avantatge que semblava sufIcIent per a guanyar 
No obstant, després no va jugar amb molta precisió, demostranl 
no trobar-se en el millor moment de la seva forma de joe, i Bordell 
va poder eqUIlIbrar la pOSICIÓ I assolIr l'empat, tot I que podia havel 
asplral a més. 

N·" 240 E 02la 

PALAU · BORDELL 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d4 dS . 3 Cd2 C16. 4 eS Cg8. 
(La perdua de temps no es excessl 
vament Important. La Idea fonamental 
es desenvolupar el cavall de rei a f~ · 

des d'on controla el centre.) S 14 eS . 
6 c3 Ce6. 7 Cdf3 h5. S g3 ... (Cal ev' 
tcir l'expansIó h4 del negre seguIt dt:: 

Ch6 I CIS.) 8... Ch6. 9 Ad3 Ob6. 10 
Ce2 ... (La diSPOSICIÓ de les peces cor· 
respon a un esquema Tarrasch ciàs, 
SIC amb f4 per part del blanc: la dlfe 
reneia est rIba en la col.locaciÓ del 
CA negre , que normalment es a d7 
10 .. . Ae7. 11 h3 c4. (E l tancament de! 
centre no sembla massa adient Lalf.1 
blanc a d3 no perd Ja diagonal bl ·h7. 
el centre blanc queda estabilItzat, I la 
dISpoSiCIÓ dels peons negres en qua 
dres blancs donara tema al bàndol con· 
ductor de les blanques.) 12 Ac2 CfS. 

13 Af2 g6. 14 b3 ... (Força aparent 
ment l'obertu ra de líntes, però la idea 
es una altra. ) 14... CaS. 15 b4! Cc6· 
16 a4 Ad7. 17 Aa3 a6. 18 od2 Ca7. 19 
Thb1 oe7· 20 bS!!... (Complement de 
la jugada 15.1\. Entrega un peó a can
vi de condemnar l'AD.) 20... a X bS. 
21 A X f5 e x fS. 22 A X e7 R x e7. 23 
a X b5 C X b5. 24 Db2 16. 25 Ob4+ 
Rf7. 26 Ceg1 ..• (Cal maniobrar amb els 
cavalls.) 26 .. . Ae6. 27 Ch4 I X eS. 28 
f x eS T x a1. 29 T x a1 Te8. 30 TaS 
Od7. 31 Cgl3 Rg7. 32 Cg2 Cel . 33 CI4 
Ce6. 34 h5 C X I4? 35 gX f4 ... 

( A les 15 jugades de l'entrega del peó 
es recullen els frUits: un cava!! bo 
per un alfil dolent, cont rol de línies 
obertes i un peó passat. ¿Serà capaç 
el blanc de material itzar aquests avan
tatges tan eVIdents? Ara tindrà lloc 
un compàs d'espera per tal d arrtbar 
al control.) 35 ... De7. 36 Ob2 Tb8. 37 
Ta7 R18. 38 Cg5 Re8 . 39 Rg3 Rd7. 40 
Cf3 Re7. 41 Rh3... (Jugada secreta. 
L'avantatge éS aclaparador, però la Ii
nia guanyadora no és eVident. El blanc 
eqUIvocarà el pla) 41 ... AeS! 42 Cet?1 
De61 43 oal AbS. 44 Ta2 o e8. 45 
Ce2?! Rd7. 46 Cb4? .. (Un pla eGut· 
vocat. Sembla bo atacar el peó a ds, 
però es deSVIarà el cavall blanc de la 
zona d'operacIons.) 46 ... Re6. 47 Ohl 
Ae6. 48 Og2 Rf7· (El peó de d5 es 
labu.) 49 Ta7 De6. 50 DgS RgB. 51 
oh6 AeS· 52 Tal TdS. 53 Tg1? .. (Es 
recupera el peó, però a canvi de do· 
nar contrajoc al negre) 53 ... Ta8. 54 
O X h5 Ta3. 55 013 Rf8 . 56 Tg3 A17. 
57 oh1 od7. 58 oe1 oe8. 59 Ce2 T32. 
60 Tg2 Oa4. 61 Ce3 Ta1 . 62 Od2 Thl +. 
63 Rg3 oa1 . (Ara el negre està mI
llor.) 64 Cc2 on . 65 oe2 o Xe2! 66 
T x e2 Tc1. 67 T92 Rg7?! 68 h5! g X h5. 
69 Ce31 Ae6. 70 Rh4 + Rh6. 71 Tb2 
T x e3. 72 Tb6 T x e3. 73 T x e6+ Rgl. 
74 Te7 + Rg6. 75 T X bl Te4. 16 Tb6 + 
R17. 77 RgS T x d4. 78 R x 'S e3. 79 
e6+ Re7. 80 Tbl + Rd6. 81 Td7 + 
Re6. 82 Td8 Te4. 83 TeB + Rd6. 84 
T x e3 T x e6. B5 Th3 d4. 86 Td3 
Rd5. 87 T x d4 + R x d4. 88 R X e6 h5 . 
89 15 h3. 90 16 h2. 91 11 hl = 0 . 92 
18 = 0. 

1/2 · 1/ 2 J AU ME PALA U 
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LLADÒ - MART IN 

Defensa siciliana 

1 .4 (01) eS (00) . 2 CI3 (01) d6 (00) . 
3 AbS + ... (01) 

Una línia que es va jugant cada ve· 
gada més, encara que en lIadó la fa 
molls anys que la practica amb èxit. 

3 ... Cd7 (00). 

Més elàstica que 4 ... Cc6 i menys 
directa que 4.. Ad7, la resposta 4 .. 
Cd7 comença a ésser seriosament con
siderada com a suficient per al negre 
des de 1969/ 1970. Avui la teoria sobre 
ella ja és força compacta, però per 
ésser poc coneguda entre nosaltres i, 
a més, per estar pobrament tractada 
als llibres, em permetré comentar -la 
amb una certa extensió. 

4 e3 (09) ... 

Amb la idea de jug8r eventualment 
d4 ; restar amb un centre molt fort . 
La mateixa intenció. però diteridament , 
es donà a la Knezevlc-Ljubojevic '75: 
4 O-O C16. 5 Tel a6. 6 All b6. 7 e3 
Ab7. 8 d3 g6 = . 

La continuació més emprada és 4 
d4! : 

A) 4 .. e X d4 ?! 5 O X d4 Cg16. 6 Cc3 
(6 O-O eGl 7 e5 d X e5. 8 C x eS a6 . 9 
A x d7 + C X d7 =; 6 ... a6!7 7 AX d7 + 
A X d7. 8 AgS h6 . 9 A x 16 9 x 16. 10 
Cc3 e6. 11 Cd2 Ae6. 12 Tlel ;!; bS? 
(12 ... Ae71) . 13 a4 Tg8. 14 a X bS 
a x bS. 15 T x a8 O x a8. 16 CdS! 
A X dS. 17 e x dS Ae7. 18 Ce4 ±, Shmil· 
Petkevitx, '69.) En comptes de 6 O-O 
també hi ha 6 Ag5 e6! (6 ... D85? 7 
Ce3 a6 . 8 b4! Od8. 9 A x 16 9 x 16. 10 
A x d7 + A x d7. 11 Cd5 ±, Li lienlal
Kotov, '44) 7 Cc3 Ae7, passant a 6 Cc3. 
6 ... e6. 7 Ag5 Ae7, amb 

Al) 8 0 -0 ·0 O-O! = (8 . a6? 9 
A x d7 + A X d7. 10 e5! d X e5. 11 
C x eS Ae6. 12 C X e6! b x e6. 13 AX I6 
A x 16. 14 Oc5 ( + -). Gurgenidze
Guleld , '70.) 

A2) 8 0 ·0 a6. 9 A x d7+ AX d7. 10 
Tadl Ac6. 11 Tfel +. 

A3) 8 eS d xeS.=9 Cx eS h6?! 10 
AX I6 A x 16. 11 0 ·0-0 O-O. 12 A x d7 
A X d7. 13 Ce4 i. Vaslukov-Beljavskl, 
'75. 

B) 4 Cgl61 5 Ce3 (5 O-O!? C x e4. 
6 De2! ¡¡;¡ C16. 7 d x cS d X c5. 8 Ag5 
a6. 9 AX d7 + A x d7. 10 Tdl Oe7. 11 
CeS Ae6. 12 Ce3 e6. 13 AI4 Oe8. 14 
Ce4 bS. 15 Cb6 Ob7. 16 CX a8 O x a8. 
H 13 ±. Bonxev-Nlcevski , '76; 5_ .. 
e x d4 . 6 O X d4 eS. 7 Od3 h6. 8 e4! +. 
Hug-Kavalek, '76, També s'ha intentat 
5 eS!? DaS. 6 Ce3 Ce4 (6 CdS! ? ) 
7 Ad2 C x e 3. 8 AX d7 + A X d7. 9 
A x e 3 Oa6. 10 dS! (10 e X d6 e X d6. 
11 Oe2 + D xe2+·. 12 R X e2 f6. 13 a4 

RI7!=, Krn ic-Tringov, '73) 10 ... e6. 11 
CgS d xe5. 12 OhS! 0·0-0. 13 C X I7 
Aea. 14 d x e6 Ad6 (Koxliak-Gusenov, 
'76). 15 O-O-O±). 

Posició després de 4 d4 Cgf6! 5 Cc3. 

Després de 5 Cc3 el negre disposa 
bàsicament de dues linies: 81) 5 ... a6 
i B2 ) 5... e x d4 . 

Bl) 5 ... a6. 6 A x d7 + C X d7! (per 
defensar la casella E5). 7 O-O (7 a4 
b6. 8 O-O e6, 9 AI4 Oe7. 10 Tel Ae7. 
11 Od3 eXd4. 12 O X d4 ? 16! 'i' , Xamo 
kóvitx-Quinteros, '75; 7 Ag5 h6. a Ah4 
gS. 9 Ag3 Ag7. 10 0-0!7 g4! <>o, Dvore
ck i-Ljubojevic, '76 .) 7 .. . e6, i ara es 
pot triar : 

a) 8 d5!7 eS. 9 a4 A07. 10 Cd2 O-O. 
11 Ce4 Cb6! (Hulehings-Pylel , '74 ). 12 
C03+. 

bf8 d x c5 C x cS. 9 Ag5 Ob6. 10 
Tbl Ad7. 11 b4 Ca4. 12 C X a4 A x a4 . 
13 Od3 h6. 14 Ae3 Oe7. 15 c4 Ae7. 16 
Tlel O-O. 17 Cd4 Tle8. 18 h3 Ae8. 19 
Ce2 ±, Keres-LJubo¡evlc , '73. 

e)-8 AgS Oe7 (8 .. Ae7. 9 AXe7 
O x e7. 10 Od2 0-0 . 11 Tadl ±). 9 Te l 
(9 dSI?) e x d4 (9 .. . 16. 10 Al4 e X d4. 
11 C X d4 CeS. 12 Ag3 gS. 13 h4 ! h6. 
14 a4! +, Peters-Tar¡an '75; 9 .. _ h6-
10 CdT? Ob8 ( 10 .. ·OaS. 11 Od2! 
O X d2. 12 Ce7 mat) . 11 Ah4 gS. 12 
Ag3 e X d5. 13 e x dS+ Rd8. 14 Oe2 
Re7. 15 Oe8 .. ). 10 C X d4 ! ( 10 O x d4? 
CeS. 11 Tadl Ad7! =. 12 Af4 f6!~ , 
Gufeld-LJubo¡evic, '74). 10 .. Cb6 (10 .. 
h6? 11 C X e6!! + -, Nlcevski -Ljuboje
VIC , '75 ( l'Enciclopèdia diU 11 Ah4 g5. 
12 Ag3 CeS oc:. , el que demostra que 
ni els iugoslaus han de fer cas d'a
quest Iflbre! ). 11 f4 e5!?co. 

B2) 5 e X d4 . 6 O x d4 . 
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POSICiÓ després de 4 d4 Cgf6! 5 Cc3 
e X d4. 6 O X d4! 

Ara hi ha diverses Jugades en pro-
cés d'assaig: a) 6 .. g6, b) 6 e6; 
e) 6 . eS. 

a) 6 g6?! 7 AgS (7 eS d x eS. 8 
C x eS Ag7. 9 AgS O-O. 10 0-0 ·0 + DaS 
(Lars en-Csom, '71 I. 11 Ce4 ± I 7 . 
Ag7. 8 eS (8 0-0-0 O-O. 9 eS dx eS. 10 
C x es±, Radulov-L¡ubo¡evlc , '73) . a ... 
d x e5. 9 C X e5 0 ·0 (9 .. a6 . 10 C X d7! 
A X d7. 11 A X l6 AX I6. 12 O X d7 + 
O X d7. 13 A x d7+ R x d7. 14 O-O·O±. 
Dvoreeki-G rigori an, '74) . 10 0-0-0 Das. 
11 Ce4 Oe7. 12 Thel O X h2 . 13 Thl 
D x g2. 14 Oh4 Dg4 (Kosikov-Kamins 
ki , '74 ) . 15 AX d7! O X h4 . 16 AX h4 
C X d7. 17 A x e7 Te8. 18 CdS (+-) 

b) 6 ... e6. 7 AgS Ae7. S 0·0-0 O-O. 
9 h4 (9 A x d7 A X d7. 10 A x l6 g x l6 . 
11 eS dS. 12 h4 Rh8 . 13 g4 TeS. Brons
Iem) . 9 . OaS. 10 A x d7 A x d7. 11 
A x l6 g X 16. 12 g4 (12 eS? I x eS. 13 
C x eS? d X eS. 14 O x d7 Ab4 + ) . 12 .. 
Ac6. 13 Oe3 Taca. 14 Rb1 Ttea?! 15 
gS;!;. Rh8 . 16 Thgl Tg8. 17 014 15. 18 
e X 15 O X 15. 19 O x 15 e x 15. 20 Cd4 +, 
Kuzmin-Kuprelxlk , '74. -

e) 6 ... eS. 7 Od3 h6. 

POSiCiÓ després de 4 d4 Cg16! 5 Cc3 
e X d4 . 6 O x d4 eS. 7 Od3 h6. 

Aquesta és la variant més experi 
mentada. 

El blanc té baslants contmuacions 
satisfactÒries: c l) a o-O, c2) Cd2, c3) 
8 a4 . e4) 8 h3 i eS) S Ae31 

el) 8 O-O a6 . 9 Ae 4 bS. 10 AdS Tb8. 
11 Ae3 ±. Sznapik-Ribli , 72. 

e2) 8 Cd2 Ae7. 9 Ce4 0·0. 10 A x d7 
(10 C x d67 Ce51) 10 .. A x d7! (10 
O X d7. 11 Ce3 Oe6. 12 g4! + AeG ( 12 ... 
C x g4? 13 C x g4 AX g4. 14 Tgl hS 
15 h3 AeG. 16 Ah6 A16. 17 A X g7!) 13 
Tgl Cd7. 14 CIS A x lS. 15 9 x 15 Rh7. 
16 Oh31 ( + -). To rre ·O 'Kelly , '73) 11 

C X d6 (1 I O-O Ae6. 12 Ce3 Te8. 13 
CedS =; 13 b3 DaS. 14 Ab2 Tld8. 15 
Tldl a6. 16 a3 bS ':f, Verber - Kavalek, 
'76) 11 ... De7. 12 CIS ( 12 Ce4 TldS =) 
12 A X IS. 13 a x iS e4! 14 Cx e4 
( 14 Oe2? Tfea. 15 Ad2 Taca. 16 a3 
AeS. 17 Ae3 DeS! 18 A x cS T X c5. 19 
O-O O X fS +, Mednls- Csom, '75) 14 
Ab400. 

e 3) 8 a4 Ae7. 9 O-O a6. 10 Ae4 b6. 



11 Ae3 Ab7. 12 Tldl Oe7. 13 Tael 
Tc8 = , Gipslls. 

e 4 ) 8 h3 a6! 9 A X d7 + AX d7. 10 
0·0 Ae7. 11 a4 Te8. 12 a5 AeG. 13 Tdl 
Dc7. 14 Cd21 =, Horl -PolugaJevski , '76, 

e5) 8 Ae3! Ae7 18 ... a6? 9 Ae4! + ) . 

A la posició del diagrama el blanc 
té un avantatge petit però ben definit 
com demostren les següents continua. 
Clons: 

,,) 9 a4 0·0. 10 0 ·0 Cb8! IlO .. Oe7. 
11 Ac4 ±, Biyiasas-Csom, '75) . 11 Ac4 
Cc6. 12 h3±, Sax-Bronstein, '75. 

f3I 9 0·00·0. 10 Ae4 Cb6. 11 Ab3 
AeG. 12 Cd2 Te8. 13 Tfdl a6 . 14 A X b6 
O x b6. 15 Cll g6. 16 Ce3 Rg7 ISzme· 
tan -Byme, '76). 17 Ced5! e X dS. 18 
C X d5 A x d5. 19 O X d5 ;!;,. 

'l ) 9 Cd2 0·0 . 10 13 110 Ce4 Oe7. 
11 0·0·0 Td8! 12 A x d7 A X d7. 13 
C X d6? Ae6. 14 Cdb5 Oa5:¡'. Ta l.) 10 .. 
Oe7. 11 0·0 a6! 111. .. Ce5. 12 AX e 5 
D x eS. 13 Cb3 Dc7, 14 Ac4 Ae6. 15 
Ad5 ± ) 12 AX d7 112 Ae4 b5. 13 Ab3 
Ce5.-14 A X e5 d X e5. 15 Cd5 Cxd5. 
16 AX d5 c4! 17 De2 Tb8! + . Dvorecki
Tal . '75; 13 Cd5 C X d5. 14 A x d5 
Tb8. 15 Rbl = ) 12 ... A X d7. 13 Cb3! 
Ab5. 14 Od2 Tld8. 15 012+ . 

S) 9 Ae4! IBronslein) 9 .. 0 ·0. 10 
0 ·0 Cb6. li Ab3 Ae6. 12 Ch4! Od7 
112 ... C x e4? 13 Cg6!±) 13 A x e6 
f x e6 (Kupreixik. PolugaJevski : 14 CbS 
Ce81) 14 A X b6!;j;. 

4 ... Cgt6. 5 Oe2 110) ... 

Aqul en Mikenas recomana 5.. e6 
¡ sl 6 d4 e X d4. 7 e x d4 aleshores 
7 ... d51 

5 ... a6 104) . 6 Aa4 113) ... 

Mol t més ac tiu és 6 ... b5. 7 Ac2 e5. 
però el blanc treu un xic d'avantatge 
després de 8 0·0 Ae7. 9 a4 19 d4 0·0. 
lO Cbd2 Te8. 11 d x e5 d x e5. 12 Tdl 
Oe7. 13 Cll h6! =) 9 ... b X a4. 10 
A x a4 0·0. 11 d4 Ab7. 12 d xe5 d X e5. 
13Tdl De7. 14 A X d7! C X d7. 15 e4 + . 
Zarajov-Grigorian, '76) . 

6 ... e6 107). 7 O·O? 118) . 

Per a impedir la idea inicial de c3, 
era aqui mol t forl l'avanç 7, .. c4 !, car 
no val 8 O x c4? bS ni 8 A x d7 + 
A X d7. 9 D X c4 AbS, tampoc no con
vé 8 d3 per 8... c x d3 i si 9 O x d3 

19 AX d7 + A X d7. 10 O x d3 Te8) 
aleshores 9 ... bS. 10 Ac2 CeS. 11 De2 
Ab7. Finalment, si 8 Ac2 seguiria 8 ... 
Oc7! amb molt bon joc negre (9 Ca3 
b5. 10 d4 e X d3. 11 A X d3 Ce5 i 12 ... 
Ab7) . 

En conseqüència, crec que en Ua· 
dó havia d'haver jugat 7 d3! en lloc de 
7 0·0. 

7 ... Ae7? 106) . 8 d3 (24) 0·0 (09). 
9 h3 128) Oe7 112) . 10 Tel 133) b5 
114). 11 Ae2 136) Ab7 116) . 12 Cbd2 
140) ... 

Em sembla un pla un xic rutinari. 
Crec que és millor jugar una Ruy Ló
pez (!) tipus 8reyer, després de 12 .. 
e5 113 CII a5). 

12 ... Tle8 121) . 13 Cll 147) h6 127) . 
14 g4 151) AI8 131) . 15 Cg3 155).·. 

La posició és netament favorable al 
blanc, amb millors perspectives al cen 
tre, al flanc de rei (no cal dir-ho!) i 
flOS i tot a l'ala de dama per la força 
d'un eventual a4! 

15-.. g6 136). 16 Ae3 158) . Ag7 137) . 
17 d4 11.06) e X d4 139) . 18 e X d4 
11.06) ... 

Aquesta és una jugada bona en al
tres posicions derivades de 3 .. , Cd7, 
però aquí no servirà per altra cosa 
que per entortolligar les peces. Sem
bra millor 18 .. . eS (19 Tac1 Tac8. 20 
Ab3 Ob8.1. 

18 ... Ae6? 149 ). 19 Ad31 11 .14 ) .. . 

Con Ira 19 .. . b4. 20 ... Ab5. 

19 ... Cb6 158 ). 20 Cd2 11.20) Ob7 
11.02) . 21 b3 (1 .24 ) Tae8 11.07). 22 
a41 ± ) 11.31) ... 

No és exagerat d ir que ara el blanc 
té una posició estratègicament gua
nyadora. La forma en què en Lladó 
seguirà jugant és senzilla, contundent 
i esplèndida. 

22· .. Cbd7 11.13) . 23 a51 11 .33) Te7 

Ce6 11.29). 27 Od2 11.54) Rh7 11.31). 
2814 11.59) AI8 11.35). 29 g51 12.Q4) ... 

Una fortlssima jugada d'atac, que des
ballesta ràpidament l'enroc negre. 

29 .•. h X g5 11.37). 

La ret irada 29 ... Cg8 era millor, per
què la columna f restava tancada mo
mentàniament, malgrat que després de 
30 fS! eS! el negre té uns grans pro
blemes defenSI US. 

30 I X g5 12.05) Cg8 11.38). 31 Tf1 
12.08 ) Rg7 11.42) . 32 012 12.13) Ae8 
11.44 ). 33 Ad2 12.15) 0.7 11.46) . 34 
h4 12.18) d5 11 .50) . 35 Ce5 12.18 ) 
C X a5 11 .50) . 36 AI4 12.20) e5 11.52). 
37 Ae3 12.23) ... 

No 37 d x eS? T x cS! 

37 Ce6 (1 .53) ... 

Si 37 ... AX e5. 38 d X e5 Ce4. 39 
e x d5 1+-) o 38 .. d4. 39 A x d4 
e X d4. 40 O X d4 + Rh7. 41 Ch5! 1+ 
- ) g X h5. 42 e5+ 15. 43 e x I6 +. 

38 e X d5 12.25) C X d4 11.56) . 39 
A x d4 12.26) e Xd4 11.56) . 40 Cge41 
1+ -) 12.27) ... 

40 O X d4 + Rh7 . 41 h5 T xe5. 42 
h x g6 + f X g6. 43 Oh4 + no és tan 
fort. 

40 ... Ah3 12.05) . 41 d6 12.40) .. · 

Le coup de grace! com es diu en 
situacions semblants: La resta es 
qüestió de tècnica. 

41... A x II 12.07) . 42 T X ll 12.40) Td7 
12.09 ). 43 h5 12.48) T x e4 12.32) . 44 
A X e4 12.52) A Xd6 12.42) . 45 C x d7 
13.05) . O X d7 12.43) . 46 h6 + 13.07) 
Rh8 12.45) . 47 O X I7 13.14 ) O x l7 
12.49 ) . 48 T X I7 13.14) Ce7 12.49) . 
49 Rg2 13.21) A X b4 12.51). 50 RI3 
13.23) 05 12.53) . 51 TI8 + (3.24 ) Rh7 
12.54 ). 52 Tb8 a4. 53 T X b5 Ad6. 54 
TaS a3. 55 Ta6 Ab4. 56 Ta4 AeS. 57 
Ta8 Ab4. 58 Ta4 Ae5. 59 Rg4. 

11.19 ). 24 b4 11 .36) Cb8 11.22). 25 1 . 0 
Tabl 11 .42) Ad7 11 .26).26 Cb3 11 .50) MAXIM BORREll 
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7 de juny 

Parés - Bordell 
Prada - Palau 
Paredes-Plqueres 
Martln - Nlelo 
Mateu - Lladó 
Ayza - Salv any 

o - 1 
1/2 -1/2 

O - 1 
1/ 2 - 1/ 2 
1/ 2 -1 / 2 

1 - O 

Obertura peó de dama 
Defensa Owen 
Obertura anglesa 
Defensa sicil iana 
Defensa Philidor 
Defensa francesa 

31 
41 
33 
49 
51 
23 

Parés va obtenir un avantatge molt important en el mig ;oc, ;a 
que Bordell es veié obligat a quedar-se amb el rei e n el centre del 
tauler. Però després va ;ugar malament en els des trets de rellotge 
-una vegada més- i va perdre la partida. 

En un mig ;oc una mica favorable, M ateu va ofem l'empat , que 
L/adó refusa. Poc després aquest es deixa un peó. A l'alornament 
Mateu tema bones possibilitats, però L/adó €S defensa bé i obtingué 
les taules. 

Prada intenta fer-se amb el l id€rat del campionat , i €n algun 
moment sembla que ho aconseguiria, però finalment un fort peó 
passat de Palau €n el flanc de dama va equilibrar la partida . 

Bona partida d'Ayza contra Salvany, rematada amb un fulm inant 
atac en el flanc de rei. Aquesta vic tòria II permeté d 'abastar Prada 
i Nieto. 

Piqueres va obtemr una victòria que el classifica per al campio
nat d'Espanya. Fou una bona partida la que lliura contra Paredes. 
Després del sacrifiC I a c3, la partida del blanc s'enderroca estre
pitosament. 

Martin va cremar €I darrer cartutx contra Nieto , car només la 
victòria li servia per alguna cosa. No obstant , tampoc aci l'acom
panya la sort i, encara que fou una partida bonica. no va assolir el 
seu ob;ectiu . 

L'esperit de lluita en aquest carn· 
planat sembla s'ha posat en entredit. 
Però no sembla pas que s'hagi ana· 
litzat massa el que ha passat I s'ha 
tingut massa en com;Jte el nombre 
de partides que acabaren en taules. 
1 una partida que acabi en taules no 
significa, necessàriament, que no hagi 
estat una partida dls;lutada. Evident· 
ment que es pot dir hi ha hagut força 
nombre de partides taules, però això 
ha e ~tat degut a la iguallat enlre els 
participants, 

No cal dir que en un sistema sui s 
no se 'n donen tantes de taules, però 
això no és oegut allet que el sistema 
suís sigui més combatiu (combatius 
només poden ésser-ho els jugadors) , 
sinó a ¡'enorme delecte del sislema 
suis: la gran dilerência de categoria 
en els encontres. 

La quantitat de partides que s'han 
donat en aquest campionat mal no es 
troba en un sistema suis. Vull creure 
que aquesta experiència serveixi per 
a erradicar definitivament - almenys 
pel que fa a la tinal catalana- la ne· 
lasla enfermelat que pateixen els nos
hes escacs: la proliferació de torneigs 
sesons l'aleatori sistema suis, el qual, 
no en tinc el menor dubte, és la causa 
de gran part dels mals dels nostres 
jugadors. 

Tot aquest preàmbul no ve molt a 
tomb, però considero s'havla de dir. 
Ara passo a comentar una par1ida que 
"' només acaba en laules", però crec 
que després d'anaHtzar·la el lector 
trobarà que es Ira eta d'una par1ida 
emocionant. 

Si jo guanyava aquesta partida les 
mevES nos sibilitat~ de cara al titol en
cara eren bastanl bones. Altrament, 
en C1ls de taules o de derrota, les 
meve~ possibilitats es fonien total· 
ment. Naturalment. nece~silava gua
nyar. No ho valg assolir, però fou una 
bona partida I estic satisfet d'ella , mal
grat els meus errors de les jugades 39.'" 
i 40 .. 

N." 242 E 72/b 

MART IN - NIETO 

Defensa siciliana 

1 e4 (DO) eS (DO). 2 Cc3 (DO) Cc6 
(DO) . 3 Cf3 (DO) d6 (01). 4 d4 (DO) 
c X d4 (02) 5 C X d4 (DO) Cf6 (02). 
(L'ordre de les Jugades inclou algu· 
nes subti leses, tractant d'evitar les 
variants predilectes del contrari.) 6 
Ac4 (05) ... (Acl em vaig recordar 
d' una part ida deciSiva Jugada feia molls 
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Angel Martln 

anys pels mateixos adversari s, SI bf:' 
amb colors canViats, en l'úlllma ronda 
del campionat juvenil de Catalunya. 
Bé, Iai vegada set anys no sigu in 
tanl s anys ... ) 6 ... e6 (02). 7 Ae3 (06 ) 
Ae7 (03). 8 Oe2 (06 ) a6 (04) . 9 0-0-0 
(07 ) 0·0 (04 ) . 10 Thgl (09) " . (En 
aquella ocasió la part ida va cont inuar 
amb 10 Ab3 Dc7. 11 g4 Cd7. Evident
ment, 10 Ab3 és la Jugada més na· 
tural i evi ta la man iobra que ara se
guirà. Peró jo tinc els meus dubtes 
respecte a si és necessari eVitar l'es· 
mentada maniobra.) 10 ... e x d4 (05). 
11 A X d4 ( 11) bS (05) . 12 Ab3 (1 41 
b4 (07). 13 Ca4 (16) ..• (Una dlh c,1 
deciSió, perquè el cavall té el perill 
d'ésser caçat amb Tb8-Ad7 I OaS. 
Però era necessari córrer fiSCS . ) 13 ... 

TbS (lO). 14 g4 (19) Ad7 ( 13). 15 gS 
(21) CeS ( 19) (~s un error 15 AbS 
-per a cedir d7 al cavall- a causa 
de 16 g X f6 A x e2. 17 T Xg7 -t Rh8. 
18 f xel D xe7. 19 Tg8 + R X g8. 20 
Tg l + I mat ) 16 OhS (49) ... ( Massa 
temps per una Jugada lan natural. Hau· 
na d'haver· la Jugal sense pensar, car 
una vegada Ilcat en l'embolic no hi 
ha marge per a ret rocedir. No abs· 
tant , les negres ara poden Jugar 16 
DaS I el cavall es perd. A 16 DaS 
segueix 17 Td3 I SI ara 17 A x a4 
lB Th3 h6. 19 A Xa4, o millor 19 Ad5 
amb un atac molt fort ~erò a 17 Td3 
les negres poden Jugar 17 eS eVI' 
lant Th3. Aleshores segul na IB g6 CI6 
-5; 18 h Xg6. 19 T xg6 Af6 20 
Tdg3 amb l'amenaça 21 Th6- 19 DgS 
I les blanques tenen un atac moll 
fort) 16... g6 (32). (Despres de la 
partida Nleto expressà la seva OpiniÓ 
que 16 ... eS hauria estat millor Des· 
prés de 17 Ae3 g6. 18 Dh6 Cg7 les 
negres amenacen ehS· TeB·AIB gua 
nyan l la dama. Sena miliar retirar 1<1 
dama a h4 o e2, car la no hi ha el 
peri ll de DaS que pot ser con les 



tada amb CcS, No obstant, si 16.. e5 
eXisteix una continuació millor: 17 g6! 
h x g6. 18 T x g6 e X d4 . 19 Tdgl amb 
l'amenaça Th6. ) 17 Oh6 (50) eS (32). 

18 141 ( 1.13) .. , (Un Interessant sacri
ficI de peça, En OpiniÓ meva és cor' 
recle. La idea consis teix en Jugar 15 
i desp rés Td3-h3. ) 18 __ . e X d 4 ( 1.06) . 
19 15 (1. 14) .. , (Una altra possible 
amenaça és 20 I X g6 h x g6. 21 
O x g6 + Cg7. 22 Oh6 amb idea de 
g6. ) 19... Cg71 ( 1.31) . (Una excel
lent defensa. Quan les blanques po
drien Jugar Th3 eXistir ia la defensa 
ChS. Alhora s'impedeix 20 Td3 per 
20 .. C x lSI 21 e X fS A x l5 amb avan
tatge de les negres; i si 20 T x d4 
A X IS! Tampoc no és bona 20 16 A X f6. 
21 g X 16 D X 16. En totes aquestes va
riants les blanques recuperen la peça 
però queden en posició perduda.) 20 
Tdl l ( 1.50) '" (Amb l'objecte de de· 
fensar el peó 15. Ara la torre va a 13 
i h3, No obstant, la marxa del rellot 
ge comença a preocupar.) 20 ... A X a4? 
(1.38) . (SI 20 ... A X 15 C X I5. 21 e X 15 
Cx 15. 22 T x I5 g X 15. 23 g6. Però 
20 ... dSf era mil lor, Si 21 A x dS A X fS!, 
i si 21 f6 ChS. 22 f x e7 O X e7 i crec 
que les negres tenen avantatge. Tal 
vegada sigui millor per a les blan· 
ques 21 TI3 A X 15 -o C X 15- 22 
e X 15 C X 15. 23 T X 15 9 X 15. 24 g6 
h x g6. 25 T X g6 i taules per xec con · 
tinu. Ara l'atac de les blanq ues es 
la molt Ior!.) 21 TI31 (2 .07) Rh8 (1 .51) . 
(Si 21 ... AX b3. 22 Th3 16 - 22 ... 
Ch5. 23 T x h5 g x m5. 24 16- 23 
O X h7 + R17 . 24 O x g6+ Rg8. 25 
Th8 + A X h8. 26 Oh5 + Ag8. 27 g6 
guanyan!.) 22 Th3 (2.1 4) ... (La lemp-
tadora 22 A x f7 -per 22 ... l X t7. 23 
I x 96- no és bona. Segueix 22 
C X 15! 23 T X 15 9 X 15 -24 e X 15 
T x 17. 25 I X g6 Tg7- 23... Oc7. 24 
b3 9 X fS i les negres rebutgen l'atac. ) 
22 ... Ch5 (1 .51) . 23 T X h5 (2 .16) 
g X h5 (1.5 1) . 24 g6 (2. t7) I X g6 
11.53). 25 I X g6 (2 .17) Tll + (1.55) . 
26 Rd 2 (2 .t 7) Ag5 + ( t .56). 27 T x g5 
12. 17) O X AS+ (1.56) . 28 O x g5 
(2 17) A X b3 (1.56). 29 Oh6 (2. 19) 
Tb7 (1.56) . 30 aX b3 (2 .19) ... 

(Després d'una llarga sèrie de juga
des forçades s'ha arribat a un fi nal 
favorable al blanc, encara que, amI:> 
una defensa correcta, les negres po· 
den resis tir. No obstan!, la resta de 
la part ida fins el control a la Jugada 
40.10 està plena d'errors per ambdues 
pariS com a resu ltat de les cuites de 
lemp • . ) 30 ... Tg7 (1.57). 31 g X h7 
(2.20) TI3 (1.59) . 32 O x d6 (2.23) 
R X h7? (200). (Encara que Nielo te· 
nia sufiCien t temps, va voler Jugar de 
pressa i va quedar en pOSICiÓ perdu
da. Amb 32 .. Tg2+ . 33 Ael Te3 +. 
34 RII Tge2 les nègres guanyen el 
peó de e4 i no han de tenir proble· 
nles per entaular.) 33 O X d4 (2.25) 
Tg2 + (2.04 ). 34 Re l (2 .25) T Xc 2 
(2 .05) . 35 eS (2.26) Te l + (2 .08) . 36 
Re2 (2.27) Tell (2.08) . 37 Oe 4 + 
(2.28) TlS (2 .09 ). 38 e 6 (2.29) T114 
(2 .12) . 39 Od3?? (2.29 ) ." (Un greu 
error. Després de 39 De3 les negres 
no pod~n evitar la coronació del peó.) 
39 .. . Rg7. 40 e7 (2.29 ) ... (Un altre 
error. S'haU ria d'haver Jugat 40 Dd7 +. 
tol i que ara J8 és dll icll guanyar. Pro
bablement després de 40 ... RIB la par
tida seria taules. En canvi , amb la 
meva Jugada es perd senzillament un 
peò) 40 ... Te S + (2 .17 ). 41 Rd2 (2 .32) 
T X e7 (2.26) . 42 Od5 (2.44 ) ." (Aques
ta fou la Jugada secreta. L'amenaça 
OgS + o O x h5 sembla forla , però les 
negres poden entregar el peó sense 
preocupacions.) 42 .. . T7e4! (La millor. 
En canvI T717 donava cerles possibili
tats a le~ blanques.) 43 Og5 + (2.4S) 
R18 . 44 De S + (2.53). (S i 44 O X h5 
Td4 + i xec continu, o si 4S Rc2 Tf2 +. 
46 Abl Tl l +. 47 Ra2 T4d1. ) 44 .. . Rg7 
(2 .39). 45 Rd3 (3.03) Rg6 (2.48) . 46 
Od5 (3.12 ) Td4 + (3 .02) . 47 O x d4 
(3.12) T X d4 + (3.02) . 48 R x d4 (3.13) 
Rg5 (3.02) . 49 Re5 (3.16) . 

1/ 2 - 1/ 2 

La continuació podria ésser: 49 ... 
Ah4. 50 A X b4 Rh3. 51 Aa5 A X h2 . 52 
A X a6 h4 . 53 b4 h3 . 54 b5 Ag2! 55 b6 
h2 . 56 b7 hI = D. 57 b8 = 0 Oal +. 58 
Rb6 O x b2 + . 59 Rc7 O x b8+. 60 
R x b8 i els dos rei s són els unies su
pervivents de la batalla, 
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PAREDES - PIQUERES 

Obertura anglesa 

1 d4 C16. 2 e4 es. 3 CI3 eS. 4 Ce3 
e X d4 . 5 C X d4 Ab4. 6 Ob3 Ca6. 7 
Ad2 b61 (7 ... dS. 8 e31 ± .) 8 e3 Ab7. 
9 13 O-O. 10 Ae2 d5 . 11 0-0-0 Te 8. 12 
Rbl Ae71'f . 13 e x d5 Ce5. 14 0'e2 
C X d5. 15 C X dS A X dS. 16 Ae 3 Oe 7. 
17 e4 Ab7. 18 g37 .. (18 Cb5 Ob8. 19 
e5 a6 . 20 Cd6 A X d6 . 21 ex d6 Ad5. 
22 Td4oo. ) 18 ... 36. 19 Tel Tfd8. 20 
b4?? C X e41-+. 21 I X e 4 O x e 3. 22 
O x e3 T xe3. 23 T Xe3 A X e4 + . 24 
Ce2 A X h1. 25 a 3 ... (25 A x a6? Tdl +_ 
26 Ab2 AlS. ) 25 ... g6. 26 Ce3.. (26 
A x aS Tdl +. 27 Aa2 Ad5 +. 28 Ac4 
AI6 .) 26 ... Af6 . 27 Te 7 bs. 28 Rel Ag5. 
29 Te3 Ae4. 30 h4 Ah6. 31 g4 A14. 32 
g5 h6. 

0 - 1 
ENRIC PIQUERES 

J aume Lladó 

N.' 244 E ODIa 

AYZA - S ALVA NY 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d3 dS. 3 Cbd2.·. (Normal
ment sempre he jugat 3 d4, però 
vaig preferir no entrar en una possi 
ble preparació del meu adversari .) 3 ... 
C16. 4 g37 ... (Millor seria CgI3.) 4.·. 
Ae5, 5 Ag2 d X e4. 6 d X e4 e5. (Ara el 
negre ha igualat. AmI:> el cava" a f3 
això no seria possible.) 7 CI3 Ce6. 8 
e3 O-O?? (S' havia de Jugar 6 ... aS!) 
9 b4! Ad6. (Ara el blanc té avantatge 
d 'espaL) 10 O-O Oe7. 11 Oe2 b6. 12 
Ce 4 Ab7. 13 Ch4 Ce8. 14 CI5 016. 15 
h4... (Provocant debi litar el flanc de 
reL) 15 ... h6 . 16 Cee3 Ce7. 17 Td l 
C x f5. 18 C X f5 a5?? (Aquesta perd 
ràpidament. S 'havia de jugar AC 1.) 19 
g41! • X b4. 20 g5 h X g57 21 A X g5 11 
Oe6. 22 T X d6 C X d6. 23 Ce7 + . 

ANGEL MARTIN 1 - O JORDI AYZA 
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11' ronda 11 de juny 

Salvany - Parés 1/ 2 - 1/2 Defensa francesa 9 
Llad6 - Ayza O 1 Defensa siciliana 6B 

Nielo - Mateu O 1 Obertu ra anglesa 32 

Plqueres - Martin O 1 Defensa Indobenoni 34 

Palau - Paredes O 1 Defensa siciliana 67 
Bordell · Prada O Defensa india de rei 69 

La classificació abans de començar era: Ayza, Nieto, Prada , 6 
punts; Mateu, Piqueres i Martin, 5 i mig. 

La lluita pel primer lloc, doncs, no podia ésser més dIsputada 
D'entrada semblava que el titol seria per a Nieto , car obtingué 

clar avantatge d'obertura I poc després va guanyar la qualitat. 
M entrestant Ayza tema una partida igualada amb Lladó, i Prada 

estava una mica inferior enfront de Bordell . 
Martin aconsegui de guanyar Piqueres, i quedà a l' expectativa 

del que pogués passar, encara que les seves possibilitats eren 
pràcticament nul·/es de cara al primer lloc. 

Peró després de quatre hores les coses no es taven gens clares 
perquè Nieto estava lugant molt imprecis (potser els nervis) i Ma
teu tenia un peó a canvi de la qualitat . D'altra banda Ayza tenia ara 
un avantatge petit peró durador . Només Prada seguia passant difi
cultats. 

Amb les previsibles victóries de Nieto i Ayza, l'empat afavona 
el primer jugador per millo r Sonneborn . 

Els destrets de temps, peró, malmeteren a Nieto un dels punts 
més importants que hagi disputat mai fins ara, perquè un error" 
costà una torre sencera i es va haver de rendir, quedant eliminat 
del primer lloc. 

S'arribà a l'ajornament amb les partides Lladó-Ayza, amb un 
peó de més per Ayza , i Bordell-Prada, amb qualitat de més per 
Bordell . Tot i que encara hi hagueren algunes vicissituds, les par
tides acabaren amb el resu ltat previst, és a dir, amb victóries d'Ay
za i Bordell, cosa que donava oportunitat a Jordi Ayza de reva lidar 
el titol, fen t-ho amb tots els honors perquè ha estat pel sistema 
ideal : jugant tots contra tots en final magistral. 

Per primera vegada en molts anys s' ha pogut jugar un campio
nat de Catalunya .de veritat -o 
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BORDELL - PRADA 

Defensa índia de rei 

1 e4 C16. 2 Ce3 g6. 3 e4 d6. 4 d4 Ag7. 
5 14 O-O. 6 Cf3 eS. 7 d X c5 ... (Em valg 
decidi r per aquesta continuació teni nt 
en compte la doble consideració que 
segueix: 1) Em preocupava la prepa
racIÓ teòrica del meu adversari ; 2) A 
conseqüència d 'això tenia gran inte
rès en evitar els camins coneguts per 
la teoria. Vaig poder comprovar que, 
en la to tali tat de les partides publica· 
des en els Informators segons codi O 
80/ c dels anys 1975-76-77 -es a dir , 
d el n .Q 19 al 24, ambdós inclusiva· 
ment- les blanques fan sempre la ju
gada d5 .) 7 ... Oa5. 8 Ad3 O x e5. 9 
De2 Cc6. 10 Ae3 Da5. 11 o-O Ag4. 12 
h3 A X I3. 13 O x l3 Cd7. 14 Tae1 Ce5. 
15 Ab1 Tae8. 16 Tld1 a6. 17 012 b5. 18 
e x b5 a X bS. 19 e5 TtdB. 20 e x d6 
e X d6. 21 CdS b4. 22 lS TeB. 23 16 

AlB. 24 Oh4 TeS. 25 AI4 Tee8. 26 A x e5 
d X e5. 27 Rh1 Cd4. 28 Ce3 Cde6. 29 
Cg4 C14. 30 Ch6 + A X h6. 31 O x h6 
Cee6. 32 Ae4 Db6. 33 Dh4 Oe3. 34 De1 
Ob6. 35 Te6 Da5. 36 a3 Oa7. 37 a X b4 
h5. 38 b5 Cd4. 39 Ta6 Oe7. 40 Oe3 
D X c3. 41 b X c3 C X b5. 42 c4? .. 
! Aquesta fou la jugada secreta. Mi llor 
era 42 Ae6 Cxc3. 43 A X e8 Cx d 1. 
44 Ta7.) 42 ... CeJ. 43 Te l C X e 4. 44 
T X e4 Cd3. ~5 Te3 e4. 46 Rh2 Cb2. 47 
eS Cd3. 48 e6 Cb4. 49 T X e4 T x e4 . 
50 Ta8 + Rh7 . 51 e7 Tc 4. 52 c8 = D 
T X c8. 53 T X eS 95. 54 Tc4 Cd3. 55 
h4 9 x h4. 56 Rh3 Rg6. 57 R X h4 Ce5. 
58 Te5 R x 16. 59 R X h5 Cg6. 60 Rh6 
CeS. 61 TaS Cg4 +. 62 Rh5 Ce s . 63 
g4 Cg6. 64 Rh6 Ce5. 65 Ta6 + Re7. 
66 g5 C13. 67 Ta4 Re6. 68 Tl4 Ce5. 69 
Rg7. 

1 - O 

Si 69 .. Re7. 70 T e4 Re6. 71 T Xe5 +. 

ROMA BORDELL 
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PIQUERES - MARTIN 

Defensa Indobenoni 

1 d4 (00) CI6 (00). 2 e4 (00) e5 (00) . 
3 dS (00) e6 (O~). 4 Ce3 (00) e X d 5 
(00). 5 e X d5 (00) d6 (00) . 6 CI 3 
(O I ) g6 (01). 7 Cd2 (02) ... ( Malgral 
("aparent pèrdua de temps. aquesta 
maniob ra és molt 16g1C3. Les b lanques 
Intenten Cc4 i Af4 . ) 7 ... Ag7 (02), 
(També és pOSSible 7 .. Cbd7 per a 
contestar 8 Cc4 amb 8 .. Cb6.) 8 Cc4 
(02) O-O (02). 9 AI4 (02) b6?! (02). 
(Una Idea del GM Iugoslau Planlnc, 
aplicada per primera vegada en la seva 
parllda contra Donner, Amsterdam, 
1973, L'ent rega del peó porta a com
pl icacions molt in teressan ts i, encara 
que no pot d ir-se que sigui to talmen t 
correcta , és una t.onil arma de SO f 

presa, car és d lficll trobar el carni 
més convenient per a les b lanques en 
el labermt de variants que es produei
xen. Objectivament la tinia més sò
lida per a les negres és 9 Ce8. 10 
Dd2 b6. ) 10 e3 (24 ) .. . ( La sorpresa 
ha tingut un èxit parcial. Després de 
pensar durant 22 minuts Piqueres des
confia de l'obsequi del peó i reali tza 
una correcta Jugada de desenvolupa· 
ment. La qüestió principal estflba en si 
les negres obtenen prou compensació 
pel peó després de 10 A Xd6 Te8, La 
partida " mare" de la variant , Donner
Planinc, va continuar amb 11 Ag3 Ce4, 
12 C Xe4 T Xe4. 13 e3 b5. 14 Cd6 Tb4. 
15 A X bS AlB. 16 Ae6 Aa6! 17 A x aB 
TXb2. IB Da4 D16. 19 Tel A Xd6. 20 
14 DIS. 21 e4 Te2 +. 22 Rdl DhS. 0- 1 
Naturalment, hi ha molts punts foscos 
en el desenvolupament d'aquesta par. 
tlda i segurament el joc blanc es pot 
millorar, Uns mesos després de Jugar· 
se aquesta partida valg tenir ocasió 
d'aplicar l'invent de Planmc contra RI
bera , en el campionat de Catalunya per 
equips, que va continuar alxi , 10 A X d6 
TeB. 11 A X bB TxbB. 1293 Ce4. 13 
Te l AXc3. 14 T x c3 b5. 15 Tb3 c x b3 
0 - 1. ) 10 ... Aa6 (09). (Tornanl a en · 

Romà Bordell 



tregar el peó. Havent Jugat 9 .. , b6 no 
em plaïa conformar-me amb 10 ... CeB.) 
11 A x d6 (56) .,. (Un gambit curiós. 
un peó a canvI d'una hora de reflexió. 
Com sé que Piqueres acostuma a cui
tar-se de temps, aquesta hora que ha 
despès podria ser moU Important.) 11. .. 
Te8 (10) . 12 A x b8 (59) ... (Possible
ment aquesta Jugada sigui un error. 
Caha pensar amb 12 Ag3 i si 12 ... Ce4. 
13 Cxe4 T x e4. 14 Tc1.) 12 ... T X b8 
(1 4 ). 1384 (1.07) ... (Això evita rame
naça b5 seguida de b4. Peró durant 
la partida jo veritablement temia 13 
Cd6 O X d6. 14 A x a6 encara que amb 
14 ... Ce4. 15 CXe4 T X e4 les negres 
recuperen el peó per l'amenaça b5.) 
13 ... Ab7 (23) . 14 Ae2 (1.07) ... (Des
prés d 'això les blanques estan pilJor. 
Crec que era millor 14 d6 i les blan
ques, encara que lenen greus proble
mes per a desenvolupar el flanc de rei. 
a canvi conserven un peó d'avantatge 
Ara quedaran amb mala posiCIÓ sen
se cap avantatge materiaL) 14 .. C X d5 
(23). 15 C X d5 (1.07) A X d5 (27) 
(15 ... D X dS podia donar un l inal de 
torres amb aUils de dilerent color i 
un peó de més per a les negres, però 
no em va semblar suficient.) 16 O-O 
(t .12) Dg5 (33) . (SI 16 ... AX e4. 17 
A xe4 D X dl -no 17 .. A x b2. t8 
A X I7 + ... 18 Ta xd l A x b2. 19 Td7.) 
17 g3 (1.13) ... 

17 ... Tbd8 ( 42). (Decidint-me per 
l'al ac a l'enroc. També era temptador 
ci pla 17.. TedS per a seguir amb aE 
i b5. mobilitzant la ma,ona de peons 
en el fl anc de dama.) 18 Oc2 (1. 19) 
h5 (48 ). 19 Tael (1.54) .,. (M¿s de 
mItja hora palesa que la pOSICiÓ de 
les blanques és bastant dllicll. Si 19 
h4 016 amb Idea de Oe6 I Dh3 19, .. h4 
(55) . 20 14 (1.58) 016 (57) . 21 b3 
(2.09) h x g3 (69) . 22 h X 93 (2.09) 
Ae4 (1.01 ). 23 Oa2 (2.12) Oe6 (1.05). 
24 AI3 (2 .07) Ae3 (1.09) . 25 Tdl 
(2.21) T X dl (1.12). 26 A X dl (2.21) 
a6 (1.16). 27 012 (2.27) Ad3 (1.23) 
28 Ae2 (2.28) A x e2 (1.23. 29 O X e2 
(2 .28) b5 (1.24). (Tot i que possible 
ment hi ha plans m¿s forls que l'es
colli t per les negres. JO preferia crear 
complicacions en viSia dels destrets de 
temps de les blanques.) 30 a X b5 
(2.28) 8xb5 ( 1.24 ). 31 Ca3 (2.29 ) 

Ad4 (1 .25), (Amb només un minut per 
a deu jugades les blanques s'han de 
defensar amb prec isió.) 32 e x b5 
(2.29) A x e3+ (1.27) . 33 Rh21? 
(2.29) ... (Un error en posició difícil 
que acaba de sobte amb la partida. 
Amb 33 Rg2 les blanques encara po
dien defensar-se, si bé 33 .. , O X b3 o 
Oe6 + han d'ésser suficients per a 
guanyar. ) 33... Agl + (1.28). 

0-1 
ANGEL MARTIN 
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PALAU - PAREDES 

Defensa siciliana 

1 e4 e5. 2 CI3 d6. 3 d4 e x d . 4 O x d4 .. . 

A la fi sabia què m'havia preparat 
en Palau contra la meva habitual sici
liana ... ! .. ,Segurament que devia ha · 
ver mirat la meva partida de l'any pas 
sat amb Pomes.. (vaig pensar) . 

4 •• . a6 . 

De primer, i després de meditar·hl 
una estona, decideixo apartar-me de 
l'esmentada partida ... ; malgrat entrar 
en una tinia inferior, segons l'Informa 
dar! ... ; també són perfectament juga
bles 4 ... Ad7; o Cc6. 

5 Ag5 Ce6. 6 Od2 h6 . 7 Ah4 g6?1 

Aqui, decideixo apartar-me de la teo
ria, amb què, sens dubte, en Palau, 
ben preparat , es trobana en una posi
ció avantatjosa; la teoria indica 7.. gS 
i després de 8 Ag3 Ag7, 9 c3 C16. 10 
Ad3 Ch5. 11 Ca3 Ad7. 12 Ce4 C x g3 
el blanc està una mica més bé, 

8 ... Ae4. 

Els 25 minuts que el blanc va inver
tir en aquesta Jugada em van convèn
cer que l'havia desviat del seu pla 
inicial. 

8 ... Ag7. 9 e3 Oe7. 10 Ab3 Cf6. 11 O-O 
b6. 12 Tel Ab7. 13 Ca3 ... 

El saldo de l'obert ura és lleugera
ment favorable al blanc .... el negre en
cara no pot fer l'enroc curt per 
A x f6! ".. cosa que l'obliga a prendre 
amb peó de rei i esdevenir superior., 
aIxò obliga al següent pla del negre 

13 ... g5. 14 Ag3 Ch5. 15 Ce4 C X 93. 
16 h X g3 Ce51 17 CI X e5 d X e5. 18 
Oe3 b5. 19 Cd2 ... 

en el cas que el cavall blanc anés a 
d5, no trigaria a ser-ne expulsat per 
e6. 

19 .•. O-O. 20 a4 06. 21 Adl? .. 

Na vaig saber veure els motius d'a
quest moviment. 

21 ... 151 22 Ab3?! ... 

Potser va voler provocar 15 comp
tant amb desmuntar la posició de 
peons negres; però, amb la jugada se
güent, aquest plantejament resta sense 
efecte i, per contra, crec que Ja pOSI ' 
ció negra és un xic més bona. 

22 .. . De6. 23 13 Rh8. 24 a x b5 8 X b5. 
25 T X a8 T x a3. 26 Dd3 Db6+ . 27 
Rh2 Td8. 28 Oe2 14. 29 Cbl A18. 

S'amenaça copar lota lment la d ia
gonal 91-87 que. conjuntament amb la 
columna "d " ocupada, posarà el blanc 
en uns seriosos contratemps. 

J J g X I5 g X I5?1 31 g4 ... 

S'amenaçava, després de AcS, pas
sar la dama a la columna h amb fu
nestes conseqüències. 

31... l x g4. 32 Rg2 Rh7. 

Aquí, les jugades comencen a ser 
ràpIdes a causa de l'escassesa de 
temps. 

33 Cd2 Ae7. 34 Cll Ae8. 35 Tdl Tg8. 
36 Ce31 Ag5. 37 Cg41... 

El blanc va trobant bones so lucions 
a la seva posició. 

37 ... Oe5. 38 Thl Rg6. 39 R X g3 AI4 + . 
40 Rh3 h5. 

Cont r olI!! 

41 Ch2 .. . 

Convençut que la partida era ja gua
nyada fàcilment, vaig fer la jugada 
secreta. 

41 ... Rh6. 42 Cll ... 

I ara què? ,.. el blanc no pot mou
re's... ,però com poder guanyar ex
peditivament? .. sembla increïble, però 
tots els plans fallen, i no hi ha més 
remei que entrar en un tinal favorable. 

42 ... Tgl . 43 T X gl O x gl. 44 Dg2 
O X g2 + . 45 R x g2 Acli 46 Adl Ax b2. 
47 A.2 Aa6. 48 e4 b41 

... i després d 'un llarg final, a la ju
gada 67 el blanc abandonà. 

A 19 Db6 Te8! .', i, a 19 Cb6 Tb8, i. O -1 JOSEP PAREDES 
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LLA06 - AYZA 

Delensa siciliana 

04 eS. 2 CI3 d6. 3 AbS + Cd7. ( Per 
a no canviar peces,) 4 c3 C16. 5 Oe2 
a6. 6 Aa4 bS. 7 Ae2 eS. 8 0·0 Ae7. 9 
d3.·. (Millor és 9 d4 O-O. 10 Ae3 Te8 
amb iguallat. Per transposIció és una 
mena d 'obertura Ruy López.) 9 ... O-O, 
10 Te1 Te8. 11 a4 Ab7. 12 Cbd2 A18. 
13 ell d51 (El negre està mi llor en 
poder trencar el centr~ per ten ir les 
peces més ben si tuades. Ara la Idea 
serà prendre a e4, Jugar c4 i actuar 
per la columna "d ".) 14 Cg3 d x e4. 
15 d X e4 c4. 16 aS CcS. 17 Cd2 Oc7. 
18 Cdll h6. 19 Ce3 Tad8. 20 CdS Oe6. 
21 C X 16 + O X 16. 22 Ae3 0~6. 23 
013.. . (Millor que 13, que deixa el 
blanc sense cap contraJoc.) 23._. Cd3. 
24 A X d3 T X d3. (El negre està rea
lilzant la seva idea. Menlrestant l'ünic 
recurs del blanc ha d'ésser reaccio
nar al flanc de rel . ) 25 DIS Od6. (Pos
si blement seria millor canvIar Ja les 
dames i jugar el final . però vaig preo 
ferir no canviar-les de moment per a 
pressionar a la columna oberta.) 26 
Og4 Oe6. 27 Oe2. .. (Si 27 CI5 no 27 ... 

A l'esquerra, 
Jaume Palau; 

a la dreta, 
Josep Paredes. 

D x e4 per 28 e x h6 + canviant dames 
i eXf7 ;Ia bona seria 27 .. Rh7 se
guit de g6.) 27 ... Ted8. 28 Ted1 ISIt 
(Ara el negre ja guanya un peó.) 29 
Ab6 T x d1 +. 30 T X d1 T x d1+. 31 
O X d1 14. 32 CI1 O x e4. 33 13 Oe6. 
(No 33... Dd5 per canviar dames se
guint Ac7!) 34 Oe2 Ac5 +. 35 A X c5 
O x eS +. 36 Of211... (Ofer int el canvi 
de dames: ja sabem el que li agraden 
a lIadó els finals amb cavall.) 36 ... 
O X I2+. 37 R X I2 R17. 38 Cd2 AdS· 
39 Cb1 R16 . 40 Ca3 e4. 41 Ce2 ReS. 
42 Cb4 Ab7. 43 Re2 gS. 44 RI2 hS . 45 
h3 RIS . 46 Ce2... 

La mayor EXPOSICION-VENTA de libros y material de ajedrez 

46 ... ReS!! (Aquesta fou la Jugada se
creta. No volIa decidir-me en aques
tes últimes jugades per una tinia, per
què veient la pOSICIÓ sembla que hagI 
d'ésser fàcil de guanyar. però la ve 
nIat és que resulta dlficil Irobar el 
carni. Ara, SI fe ia 46 ... e3 + serien lau
les!, Ja que el negre no pot entrar en 
la posició blanca, Si 46 ... g4. 47 Cd4+ 
i també taules. ) 47 Cd4 b4! (La idea 
seria evitar els finals que poden re
sultar de canvIar peons al flanc de rei 
negre, deixant passat el peó " f", SI · 
tuant el re i negre a f2 i el cavall ju
gant c2-b4 fa taules l:n no poder pas
sar el rel. Ara s'ha d 'evilar aquesta 
maniobra.) 48 Ce2 bl. 49 Cd4 Rf6. 50 
Ce2 ReS. 51 Cd4 g4! 52 h x g4 h x g4, 
53 r x g4 Rf6. 54 g3· .. (La mIllor de· 
fensa.) 54 ._. e3+! (Única.) 55 Re2 
I X g3. 56 R x e3 RgS. 57 CIS? R X g4. 
58 C x g3 ... (El blanc tema mIllor de
lensa però Ja eslava perdut , però re 
conec que aquesla Jugada no estava 
prevIsta I, per segons, valg pensar 
que eren taules.) 58.·. R X g3. 59 
Rd4 All. 60 R X c4 Ad1. (Ara el fma l 
Ja és fàcIl.) 61 Rd4 Rf4. 62 c4 RIS . 
63 Rd5 AI3 + _ 64 Rd4 Re6. 65 Rc5 
ReS. 66 Rb4 Ad1 . 67 ReS Re4. 

0 - 1 JORDI AYZA 

é LIBRERIA CATALAN 
-

SOLI CITE CATALOGO GRATUITO 
Conde Borrell . 100 Tel. (93) 2S49940 BARCELONA·1S 
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HISTORIAL DELS CAMPIONATS INDIVIDUALS DE CATALUNYA 

Nombre 
Edició Any partici -

pants Campió Sots-campió 

I 1905 24 Canon J . Montaner 

II ' 914 16 Punlas L Lafuente 

III 192 1 ? Dr. Puig Y PUig Puntas 

IV 1923 13 Corlés Vi lardebó 

V 1924 4 P. Soler R Domènech 

VI 1926 ? Viiardebó ? 

VII 1928 7 Vi lardebó Ribera 

VIII 1931 9 P. Soler Casas 

IX 1933 7 Riber. eh.r1a 

X 1935 15 Vilardebó Dr. Va llvé 

XI 1943 10 A lbareda Ingelmo 

XII 1944 13 lIorens Medina 

XI II 1945 16 Albareda Medina 

XIV 1946 15 Llorens Albareda 

XV 1947 15 Medina Sola 

XVI 1948 16 Bordell Albareda 

XVII 1949 18 Medina Cherta 

XVIII '950 19 Medina Saborido 

XIX 1951 12 Llad6 Sola 

XX 1952 15 Llad6 Bordell 

",<XI 1953 75 Bordell Albafeda 

XXI I 1954 64 Albareda Llorens 

XXIII 195b 92 Llad6 Farre 

XXIV 1956 16 Uad6 Socias 

XXV 1957 l': Albareda Farré 

XXVI '958 13 Alba red~ Ribera 

XXVII ' 959 15 A lbareda L1adó 

XXVII I 1960 15 Serra Ballbe 

XXIX 1961 42 P. PUig Llad6 

XXX 1962 L, Albareda Serra 

XXXI 1963 ~2 Albareda Sabondo 

XXX1I 1964 12 Bordel l P. Puig 

XXX1IJ 1965 i2 Saborido A lbareda 

XXXIV 1966 16 Sabondo Llad6 

XXXV 1967 55 Llad6 Canals 

XXXVI 1968 ~3 P PUIg Saborido 

XXXV1l 1969 16 E. Pérez Serrano 

XXXVIII 1970 16 E. Pérez Serrano 

XXXIX 1971 I. Borrell Ouxade 

XL 1972 1 Serra P. PUig 

XLI 1973 ('. Monedero Simon 

XLII 1974 14 Mar1in Pujol 

XLIII 1975 !:lI Slmon Pares 

XLIV 1976 ~ Telera Pujol 

XLV 19i1 ')8 Ayza Paredes 

XLVI 1978 1~ Ayza Mateu 

Tercer classificat 

Flaquer 

Ardévol i Martlno 

? 

P. Soler 

Sasot 

? 

P. Soler 

Vl lardebó 

Dr. Català 

Ribera, Grau, M. Sererols I Comas 

Vilardeb6 I Sola 

Sola 

Va llès 

Medina 

Llorens i Saborido 

Sola 

A lbareda 

Cherta 

Mora 

F. J. Pérez 

P. Puig j C. Gil 

Mora I F. J . Pérez 

Ballbe 

F. J . Pérez , P. Puig 

h. bera I Belt ran 

Cherta, Bellran I P. PUIg 

Saborido I Bellran 

Cherta. Garcia Orús I F. J Perez 

Serra I Ingelmo 

Ridameya 

Bordell , BeUran, Garcia Orús I Perdiçj 

Tejero 

Bordell 

Menvle lle 

Anguera. G. QrÚs. E. Pérez I P. GarCia 

Bordell 

lIad6 

Ribera, Borre ll I Soria 

Sorla 

Bu:cade 

Pujol 

Monedero 

Pujol. Garcia Conesa , Garriga 

Martín , GonZ81ez Maza I Simon 

Garriga I Nie lo 

Martin 

Els destacat s en neqreld slgnl!lf. que <.c.abmt·f pmp¡II,.I'-
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JORDI AYZA, 
doble campió de 
Catalunya 

Jordi Ayza i Ballester, ara de 26 anys, ha 
tornat a quedar campió de Catalunya , Es a dir, 
ha renovat el t itol que conqueri l'any passat per 
primera vegada, 

Si, a més, considerem que ha estat campió 
bis en diferent sistema de competició, hem de 
creure que no és pas fruit de la sort, 

-Tu , què me'n dius d'això? - li preguntem 
-Una mica de sort si que n'hi ha d'haver, 

està clar, 

- ¿ Com vas veure la teva marxa de cara a la 
renovac ió del titol? 

-Bastant malament després de perdre a la 
2,° ronda , Després valg anar-me assegurant I 
remuntant llocs Però només m'ho valg veu re 
bé a les tres últimes rondes 

-Com has vist els 1eus adversaris? 
-En general , un nivell de JOC molt fort, molt 

Igualat. 

-Quins t'h an resu ltat més dificils? 
-Plqueres, eVidentment, I Mart in En reall 

ta t no hi ha hagut cap partida fàcil , Potser el 
qUI em va jugar pitjor va ésser Salvany, pero 
no vol dir pas que fos el més fluix , per això 

-¿Et fou perjudic ial o benefi ciós no haver 
jugat les semifinals? 

-Mes aVIat em va anar millor, perquè em 
va permetre descansar després del camp ionat 
per equips 

- L'única cosa discutible -afegeix pel seu 
compte Jordi Ayza- és haver jugat dos COI_ s 
per setmana, I no es questlo de qUins sigUin els 
dies de la setmana per a jugar, Clec que s'hau 
ria de fer una final tota seguida Sena la ma
nera de donar-li la Importància que II corres· 
pon i, d 'al tra banda, sena correlatiu a com es 
juga el campionat d 'Espanya , que es fa alxi A I 
capdavall la majona de jugadors Juguen un tor
neig obert. Doncs, bé , aquest tem ps disponible 
és el que poden esmerçar per a una final de 
ronda diària , 
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per Jordi Puig 

-Jugar dues partides a la setmana -sen
tencia Ayza- Significa allargar la tenSió del cam 
pionat durant CinC setmanes en lloc de 15 dies, 
i això es fa feixuc , I més SI s'ha de treballar 
cada dia com jO,-

-Tu has estat campió en dos sistemes dife
rents de competició. ¿Quina es la diferència en
tre el sistema suis i el sistema lliga, segons la 
teva experiència? 

-A mi em sembla millor el sistema lliga. 
El sistema suis és bastant aleatori , A més, les 
partides del primer sistema són més interessants 
de jugar i n'aprens més. Jo prefereixo el siste
ma lliga per damunt de tot , Es més fort perquè 
tots els contrans són d 'una força semblant. 

-¿ Com repercuteix el sistema esportiu en 
el nivell de joc? 

-El sistema lliga exigeiX més I, per tant, 
t'has de preparar millor I t'hi has d 'esforçar més. 

-¿Has notat mes gran interès en els parti 
cipants? 

-Bastant més. Jo crec que no n'hi ha hagut 
cap, o molt pocs , que no s'hagi preparat degu
dament. Per tant el nivell de JOC pUJa més. En 
el sistema suis només trobes 4 ° 5 Jugadors en 
aquestes condiCions , car els altres es limiten 
d'anar a jugar allò que surtI. 

-¿Tu mateix, has introduït modificacions en 
el teu estil de joc o és el mateix de l'a ny passat? 

-Bàsicament és el mateix , He a~afat alguna 
obertura nova, però en essè nCia el meu estil és 
el mateix. Pot ser una mica mós acurat. per allò 
que sempre es progressa una mica I una preo 
paracló adient de la partida segons l'adversan 
de cada rond a. AIXÒ es una cosa que fa la ma
Jona, SI exceptuem L1ad ó, Bordell, I potser algun 
altre , que sempre fan les mateixes obertures 

-Canviant de tema. ¿com segueix l'ambient 
en el C. E. Vulc à? 

-Jo crec que magniflc com sempre Anem 
endavant. 

-¿Quin és el grau de companyonia i harmo· 
nia que hi ha? 



- Mol t gran. En sóc part Integrant I m'hi 
sento molt bé. 

-Tantes figures, no us feu mal? 
- No, què va, al contra rI. Seguim ajudant-

nos en tot. 
-Com es mena la gestió del club? 
- Presideix En Jordi Vila amb una Junta Di-

rect iva que porta els afers generals de la socie
tat. Hi ha també una ComiSSió Esportiva , que és 
la que porta els equips, en la qual part icipem 
gai rebé tots els jugadors. D'aquesta Comissió 
en som 3 o 4 membres de la Junta Directiva. 

-El Vulcà , inserit en el barri de Gràcia, ¿te 
connexió amb les escoles del barri per atreure 
nois i noies als escacs? 

-L'any passat vàrem anar a dos col.legls a 
ensenyar escacs, I d'aquests n'han vingut uns 
quants que s'han fet socis i són jugadors. Pem 
per l 'experiènCia que en tenim, en el proper curs 
volem Intentar que aquests no is vinguin al club 
a rebre les lliçons, ja que trobem que els coLle
gis no ens ajuden prou a la tasca que hi estem 
fent. 

-¿Quin interès manifesten les escoles per 
la vostra tasca? 

-Ens deixen fer I prou, però no ens donen 
massa facilitats . Sobretot no s'ajusten als ho
raris que estem disponibles, i tampoc no s'ho 
prenen massa seriosa ment, en el senti t de fer-ho 
molt lliurement " per tant , manca una mica de 
rlgomsltat en el tracta ment. 

'- ¿Es que no aprec ien prou la ta sca peda
gògica que tenen els escacs? 

-HI ha algun professor que si, però d'una 
manera general no es pas així. 

-¿ Com et sembla que s'hauria de re flectir 

MALGRAT DE MAR (Maresme) 

el moment politic del postre pais en els nostres 
escacs? 

- Crec que d'antUVI la Federació Catalana 
d'Escacs s'ha de -catalanitzar- Es a dir, co
mençant per canviar el seu nom oficial actual i 
seguint amb tota la seva correspondència i Cir
culars en catala. Espero que En Joan Segura 
ho tingui en compte per a fer-ho alxi 

Després - segueix Ayza- la FederaCIÓ Ca 
ta lana d'Escacs s'hauria de reintegrar directa
ment a la F.I.D.E .. com ja hi haviem estat abans 
d'aparèixer la FEDA. A l'estil de la Gran Breta 
nya, com acabem de veure en el campionat del 
món de futbol (Escòcia!) . on ca da naCionalitat 
te una representacIó ~ròpla. Aleshores els nos
tres campionats oficia ls t indrien més Importàn
cia per estar en relaCI Ó directa amb el campio 
nat del món, les O limplades, etc 

- Evidentment, això vol dir una democratit
zaCió prèvia dels estaments dels escacs l, SI 
m'ho puc permetre de dir -afegeiX Ayza- crec 
que el representant de la F. C d'E a Madrid 
hauria d'ésser elegi t per la nova Junta Dlrectiva.-

-Alguna altra cosa? 
-Vull aprofitar aquesta aVinentesa per aga-

far la paraula del nou president de la Federaclo 
Ca talana d 'Escacs. Abans que JO quedés cam
pió, En Joan Segura em va dir que, d'esdevenir 
pres ident. com ara ja ho és, ell faria que el cam
piÓ de Catalunya fos Invitat en totes les com
petiCions in ternacionals que es Juguessin a Ca
talunya , Espero que se m'ofereiXI aquesta opor
tunitat. Tinc molta 11 lusló de jugar un tornei g 
Internacional, que es una oportunitat que crec 
em correspon. 

J. P. 

, 
DEBARNOT GUANYA EL I TORNEIG DE PARTIDES RAPIDES 

Ell S d'agost es va disputar 
a Malgrat de Mar (Maresme) "I 
I Torne ig de Partides Ràpides 
mitjançant el sistema suis, amb 
normes de la FEDA I de la FIDE 

Ha estat una experi encla en 
què foren necessàries 4 hores 
I mitja per jugar les 10 rondes 
que s'haVien programat 

La confeCCIÓ de les successI
ves rondes estlgue a càrrec del 
so taslgnan t amb la valuosa col
laboracló dels directiUs del club 
organitzador Va quedar demos
trat que era factible el sistema 
rmprat mentre el nombre de jU 
<¡adors no fos mes de 70 o 80 

Aquesta vegada la participa
Ci Ó fou de 74 jugadors, entre 
el s quals hi haVia autèntiCS espe
Cialistes de la partida ràp ida 
molts dels quals eren estrangers 
que es troben en terres catala
nes per prendre part en els tor
ne igs oberts d'estiU que es jU
guen en aquesta època. 

La classificacIó dels premiats 
fou : 

1 er, Debarnot (argenti enrolat 
en el Club Centelles) , 8 punts I 
mig ; 20n. Chevaldonnet (França), 
8 , 3er. a Sè ., M iralles i Vehi 
(ambdós del Vulcà) i Gi l (Ma
drid), 7 i mig; 6è. a 9è .. Sotillos 

(Madrid), Cuadras (Figueres) , 
Medina (Olot) I Pablo (Terras
sa), 7; 10è. a 16è, Castro (co
lombià del Club O lot), Eslon 
(suec del Peña Gamblto, de Va 
lènCia), Martin (Vulca), Bordell 
(Espanyol) , Ayza I Colla do (amb
dós del Vulca) I Hernandez (Las 
Pa lmas), 6 punts I mig 

Tant el muntatg~ com l 'orga
mtzació van ser correctes i per 
aiXò, en aquesta modalitat dels 
escacs llampec, el Club de Ma l
grat hi ha entrat de bon peu, 

JOAN TORQUET 
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cc TROFEU AGUSTI PUJOL ~~ 
Sisena edic ió - Temporada 1977/78 

EL BARCINONA INSCRIU EL SEU NOM 
COM A GUANYADOR 

C. c. Sant Andreu, Torrenegra i Sabadell "C". 
guanyadors a les respectives categories. 

SETZENS DE VUITENS QUARTS SEMIFINAL FINAL 
FINAL DE FINAL DE FINAL 

BARCINONA ~ 6ARCINONA 

f 
COLOM 5 - 1 

BARCINONA 

GAVA 

~ GAVA 
3 1 1 -2 11 

SANT FELIU LL. 4 - 2 

r 
BARCINONA 

CALAF ~ CALAF 

f 
4 - 1 

IGUALADA 4 1 2 - 1' 1 
CALAF 

U.GA r U.GA 
3 1 : - 21: 

VUlCA "B" 41'1 - 11 í 
BARCINONA 

MATARÓ ~ MATARÓ 

f 

4 1 1 - P i 

SANT ANDREU 4 1 l - 11 2 MATARÓ 

JAKE ~ JAKE 
:;I ! _ 211 

CERDANYOLA 4 1 2 - l' 1 
MATARÓ 

SEAT r SEAT f 3 1 : _ 2 11 

VILAFRANCA 31 2 _ 21 í SEAT 
4 - 2 

LL. - RUY LOPEZ ~ lL, - RUY LOPEZ 
BIM-SANTS "B" 4 1 ! - l' l 

VUlCA 

f 

VULCA 
SANT ADRIA <1 1 ! _ l' l VULCA 

COMTAL 
5 - o 

COMTAL 
LA PEIRA 3 1 : - 2 1 ! VULCA 

~ 

f 

4 1 1 - 1 1 ! 
BARCELONA BARCELONA 
TORRE NEGRA 5 - 1 

BARCELONA 

LA LIRA " B" 

~ 
LA LIRA " B" 

51 ~ _ 1 1 

ESPANYOL 31! - 2 1 ) 

VULCA 

TERRASSA ~ TERRASSA 

f 
4 1 2 - l' l 

BARCELONA " B" 4 1! - 11! TERRASSA 
4 - 2 

CATALA ~ 
CATALA 

SABADELL "C" 4 - 2 
lERRASSA 

COLL -BLANC ~ 
COLL-BLANC I, 

5 1! _ I! 

JAKE "B" 4 ') - l i! 
COLL-BLANC 

" LA COlME NA" "lA COLMENA" I 
3 1 ! - 2 1 1 

PINEDA 3' -' - 2 1 1 

(21 8) BUTLLETI D'ESCACS/AGOST 1978 

CAMPIO 

BARCINONA 
4 - 2 



Les altres finals 
SEMIFINALS 

BARCINO NA - MA TARÓ 

'/, Garcia Conesa . Ferrer ,/, 
'/, Anguera - Valls Tona ,/, 
1 Coli - B. Fàbregas O 
,/, Garnga . J . Fàbregas ,/, 
1 Batalla - Vila O 

Perdigó - Roca O 

4 V2 1 ,/, 

MATX 

BARCINONA 

1 BATALLA 
O ANGUERA 

GARCIA CONESA , , GONZALEZ MESTRES 
1 PERDIGÓ 

, 2 COLL 

4 

Després d'haver quedat ad 
Judicada la I Copa Catalana <
I"Espanyol duran t la temporadi 
1971 /7 2. a partir de la tempora · 
da seguent la Federació Cata
lana posà en JOC la 11 Copa Ca· 
talana. que també s'ha de gua· 
nyar tres temporades seguides c 
alterpes 

Enguany hi han pres part 5: 
equips -dos més que I"any pas 
sat- entre titulars I fdlals lega· 
litzats abans del 1 er de genel 
de 1978. Cada eqUip es campar 
de 6 taulers . 

SI exceptuem 1"010t, que tam
poc ho féu I"any passat, val 
prendre part els millors eqUlp~ 
de Catalunya, encara que no 
tots ho van fer amb els seus mi
liars elements, com per exem· 
ple I"Espanyol I la U.G A., amt 
molts suplents , cosa que també 
feren alquns altres amb excep· 
C IÓ del Barcinona 

El Barclnona no tingué massa 
dificultats d'ambar a la final 
però allà es topà amb el camplc 
de Catalunya Repe tien alxi la 
final de l'any passat . que ales
hores guanya el Vulcà La con
frontaCIó entre els dos equips. 
aquesta vegada fou favorable 
al BarClnona, que s'lmposà cla 
rament. A la fin al el BarClno
na prescindi de Garnqa, mentre 
el Vulcà deixà de comptar amb 
PUjol 

S 'ha de fer esmen t del bon 

VULCA - TERRASSA 

MIralles' Mora 
O. Rodriguez _ A. Pablo O 

'/, Ayza . E, Simon ,/, 
Parés - Delgada 
Pisa . Escudê O 
Collada . Sort O 

3,/, ,/, 

FINAL 

VULCA 

- 1 - MIRALLES O 
-2- MARTIN 1 
-3- NIETO O 
-4- O. ROORIGUEZ 

" -5- AYZA O 
-6- VEHI " 

2 

paper que va fer el Mataró am· 
bant finS les semifinals havent 
el iminat els forts equips del Jake 
I Seat. 

En general no es pot dir que 
s'hagin produït sorpreses, i la 
competició es desenvolupà din
tre d'un taranna natural. Als 
quarts de final Ja hi teniem ma
joria d'equips de 1." DivisIó amb 
dos de 2.° i la incrustacIó del Ca 
laf, de 1.° comarcal. Les semi 
finals donaren un triomf no mas · 
sa difícil als dos finalistes, es
sent especialment sorprenent la 
clara eliminació del Terrassa. 

Les fases de repesca per a 
donar un guanyador de cada ca
tegoria varen ambar als resul
tats següents. 

A 1.0 categona el C. C. Sant 
Andreu va guanyar al Vilafranca 
per 3 I mig a 2 I mig. 

A 2.° categoria el Torrenegra 
va guanyar al Vilafranca · B. per 
3 i mig a 2 I mig . 

I a 3.° categoria el Sabadell 
· C. s'imposa al Blm-Sants .B
per 4 i mig a 1 i mig. 

Fem avinent que el Torrene 
gra Incorpora I"equlp del Sant 
Gregori , que en els dos darrers 
anys haVia quedat campió de la 
seva categoria . 

Tot I que aquesta competicIó 
no té massa el suport dels mi
liars jugadors, si és eVident in
teressa a un gran nombre de 
clubs . Fins és slmptomatic s'ha
gi inSCrit aquesta vegada el club 
de L'Escala . de I"Alt Emporda , 
tot i que fou eliminat a la pnme
ra sortida precisament pel Ma
taró, que seria un dels gallets. 
Fins i tot potser caldria trobar 
una fòrmula d'eliminatòries co
marcals per abastar tot Catalu
nya. D'aquesta manera honora
riem el nom genènc de la com
petició i el seu donador, N 'Agus 
ti Pujol , que tant ha fet pels nos
tres escacs. 

Joan Torquet i 
Jordi Pu ig 

Equip de l 'ASSOCIACiÓ BARCINO NA 39 / 69 campió de la Copa Catalana. 
D'esquerra a dreta: drets, Pascual, Batalla, Anguera, Perdigó, Coll I 

Garcia Conesa. Asseguts, Cardona, Jordi Sàez, Viladot, Gonzàlez Mestres 
i Garriga. 
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Guanyà 
la 
selecciò 
de les 
comarques 
per 
59 a 41 
punts 

16 jul iol 1978 LLAGOSTERA 

Un eXlt esclatant ha estat 
aquesta Festa, que verament 
marca el començament d 'una 
nova epoca, tal com ha d'ésser. 

La seva convocatòna desvet 
llà un gran interes. car foren 
més de 300 els Jugadors Inscnts, 
ço que vol dir que s'hagueren 
d'eliminar més d 'un centenar I 
a l'àpat de germanor s'aplega 
ren prop de 500 comensals 

SI això fou el ressò que des
vetllà la Festa, aquesta fou mag 
nificament servida pel s seus or 
ganitzadors, els entusiastes d, 
rectius del CJub d'Escacs • Dr 
Domènec PascuaJ Carbó_ I Ca 
sino Llagosterenc, presidits pel s 
senyors Robert I Pompeu Pas 
cual i Coris , respectIvament 

PeJ que fa aJs escacs lIagos 
terencs, aquests ten en una dl 
Jatada tradició , que arrenca or
ganitzadament del 1927 . Un dels 
seus propulsors fou el Dr Do 
mènec Pascual I Carbó. al qual 
se li va retre l'homenatge de per 
petuar el seu nom al club quE' 
s'estatjava en el Casino Llagos 
terenc. AlXó succei l'any 1971 
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pocs anys desprès del seu tras 
pàs. Fites importants van ésse, 
el torneig internaciona l de 8 ju 
gadors de 1960, que guanyà el 
belga O'Kelly . I darrerament, en 
ca rrilats en el terreny de l'orga
nització, la celebració per terce, 
any consecutiu dels campionats 
individuals de Girona . 

En un nou caire de la seva 
activitat , el club de Llagostera 
s'encarregà d'aquesta I Festa 
que fou veritablement una Festo 
Major dels escacs. Prenent pe, 
centre el Casino Llagosterenc , 
amb una magnifica plaça al seu 
davant. s'habilità el saió-disco
teca per a Jugar 70 taulers i dues 
sales mès, les habituals dels 
campionats locals , per a la res 
ta dels 100 taulers en JOc. 

La plaça fou ben adornada 
amb banderes catalanes alx i 
com la façana presentà estoles 
gegantines al.legònques dels es
cacs . De bon mati una desfila 
da de . maJorettes - -trad,c,o 
forastera Incorporada a les nos 
tres festes, I que fa de bon veu 
re- obri la Festa A continua 

1978 

c'ó s'interpretà l'himne de la 
Festa Catalana dels Escacs, quP 
havia estat expressament com 
post per gent de Llagostera , la 
lletra per Miquel Vall -llosera De
miquels, I la mÚSica per Marti 
Llosent Vendrell. La Interpreta
cio fou a càrrec del conjunt vo 
cal femeni XIVARRI. 

Tot el mati sonaren sardanes 
I musica catalana pels altaveu s 
situats a la plaça , I a la 1 ho,,, 
de la tarda, la cobla La Pnnc l 
pal de Llagostera oferi una au 
dlcio per a ballar 

Mentrestant dintre del Casino 
s' estava desenvolupant el matx 
que sofna el retard d 'alguns JU 
gadors, com fou el cas d 'Ayza I 
Vehi, que ambaren tard I ha 
gueren d'ésser substltults . 

AI vestibul hi haVia una para 
da on s'ofenen cartells, progra 
mes i mocadors estampats amb 
l' al.legoria del cartell Aque st 
haVia estat creat per l'artlst ê 
pintor Josep Alberti , de Sant Fe 
liU de Guixols. 



La competició esportiva es 
desenvolupa sota el guiatge del 
Sr. Joan Torquet, Secretari Ge
neral de la F. C. d'E. 

El triomf final fou per a la se
lecció de la resta de Catalunya, 
composta per jugadors de les 
comarques de Barce lona. Tar
ragona i Girona, que s'imposa 
a la de Barcelona-ciutat (amb 
incrustacions de Badalona, Sant 
Adna i l'Hospi talet de llobre
gat) per 59 punts a 41 . 

El desglossament de la pun
tuac Ió segons categones fou : 

Preferents 
Primeres 

Segones 
Terceres 

IS - 12 

16 Y2 - 7 Y2 

15 Y2 - 8 Y2 

12 - 13 

TOTAL 59 -41 

Els guanyadors de cada par
tida reberen la medalla comme
morativa oferta per la Genera
li tat de Catalunya, I els perde
dors la medalla oferta pel C. E. 
Dr. Domènec Pascual Les par
tides taules s'enduç¡ueren la me
dalla de la Generalitat els juga
dors de l'equip guanyador, és a 
dir, el de les comarques . 

S'ha de remarcar el fet pOSI' 
i lLl del gran nombre d'afeccio
I1d tS que es desplaçaren a Lln
\)ostera, I pel que fa a la distan-

Trofeu President de la Generalitat 
a la millor partida 

cia, convé esmentar l'expedi 
ció tarragonina , que n'eren més 
de 50, una trentena dels quals 
vingueren de Reus amb un au
tocar. 

El punt negatiu és que no hi 
han pogut participar els juga
dors lleidatans, encara en situa
ció d' -impasse- respecte el seu 
contenciós, que ara sembla po
drà entrar en fase resolutiva, 
ca r hi ha clubs d'aquella de
marca Ció que ja en tenen prou 
d'estar margina ts i no volen dei
xa r de pertànyer a la Federació 
Catalana d'Escacs. 

L'àpat de germanor es cele
bra en el re staurant - Mol i de la 
Selva -. Fou presidit pel Sr. Nar
eis Casas Masgrau, Batlle de 
Llagostera , que dóna suport als 
escacs com Ja s'ha ViSt en al
tres aVinenteses. Hi assisti el Sr. 
Joaquim Buxó d 'Abaigar, Mar
quès de Castel lflorite, que a la 
seva època de president de la 
Diputació Provincial de Barcelo
na fou el creador de la Festa 
Provincial dels Escacs. Aquesta 
es celebrà durant 23 anys, la 
darrera de les quals fou l'any 
passat a Martorell. El Sr . Buxó 
poguè comprovar com ha evolu
cionat aquesta festa al compàs 
dels temps que viVim , que ha 
eixampla t el seu abast, com li 
co rrespon a la integritat de Ca
talunya , que Imposa l'exl stèncln 
de la Generalitat del nostre pa is. 

La Federació Catalana d'Es
cacs féu el lliurament dels tro
feus i premis de la temporada 
als seus guanyadors, cosa que 
dóna fe de la seva vi tal itat. 

La coincidència d'haver-se 
proclamat aquells dies la confir
mació del nou president de la 
Federac ió féu que l'anterior pre
sident, En Pere Casa jua na i Fi
guls, fes el lliurament simbòlic 
del seu carrec al nou elegit En 
Joan Segura I Vila . Aquest fé u 
un parlament molt ajustat a le, 
seves pretensions de donar un 
nou tombant als escacs cata 
lans, aprofitant tota aquella fei 
na pos itiva que eXisteix . 

L' acte es clogué per la repe 
tició de l'himne de la Festa I el 
cant de - Els Segadors > per tots 
els presents, com a simbol que 
aquesta Festa és una al tra cosa 

La presència de la delegaCIÓ 
tarragonina , ensems que es su 
mava a la Festa en general, te
nia també per objecte ésser ob
servadora del seu desenvolupa 
ment , car estan interessats per 
fer-la a la seva demarcació 
l'any vinent . probablement a 
Reus o a Vilanova . 

Aquest interès palesa l 'encert 
de la seva realització , que ser
veix perquè tots els escaquIs 
tes tinguin una trobada a l'any, 
convenien t per a relacionar-se I 

fer un acte social d'afermament 
tant escaquist1c com nacional 

Altres dues partides aspiranls al premi 

N .O 249 o 32 / a N.Q 250 E 51 / d N.· 251 R 89/ e 

PJQUERES (Sant Josep de Badalona) 
MARIN (Sabadell) 

Defensa indla de dama 

1 d4 C16. 2 e4 b6 . 3 dS e6. 4 . 3 Ae7. 
S Cc3 0·0. 6 el3 e x dS. 7 e x d5 dS. 
8 e4 Aa6 . 9 A X a6 e x a6. 10 b4 TeS. 
11 O-O AfS . 12 Tel g6. 13 Ab2 Ag7. 
14 Cd4 Cb8. 15 Tel a6. 16 Tc2 ehS. 
17 g3 od7. 18 Rg2 oe7. 19 elS C14 + _ 
20 9 X 14 9 X 1S. 21 oh5 od7. 22 Te3 
t x e4. 23 e x e4 A x b2. 24 T x e7 
o X c7_ 25 C16 + A x 16 . 26 T x e8 + 
Rg7_ 27 og4 + Rh6 , 28 Te3 oe3. 29 
T x e3 A x c3. 30 Dg5 + + . 

1 - o 

COLL (8arclnona) 
LLAVERIAS (Vilanova ) 

Defensa Siciliana 

1 04 eS. 2 Cc3 Ce6. 3 g3 g6. 4 Ag2 
Ag7. 5 d3 d6, 6 Ae3 e5. 7 Od2 Cge7. 
8 Ah6 O-O. 9 h4 15. 10 h5 14 . 11 A x g7 
R x g7. 12 g X f4 e X f4 . 13 Ch3 A X h3. 
14 A x h3 Ce5. 15 O~ O ·O g5. 16 Ae6 h6. 
17 Ce2 n6_ 18 Ad5 Tb8. 19 d4 Cg4. 
20 Tdg1 od7. 21 13 Ce3. 22 e4 C7 X dS. 
23 eX d5 Ce4. 24 Oc2 Te8. 25 Rb1 
e X d4. 26 C X d4 Ce5. 27 Db3 Rh7. 28 
Ce6 b5 . 29 Tel Ce4. 30 a3 T17 . 31 e5 
d x eS. 32 Dd3 + Rh8. 33 og6 Th7. 3' 
b3 Cb6. 35 016 + Rg8. 36 Te7 O X e7. 
37 C X e7 T x e7. 38 O X e5. 

1 - O 

J. LI . ARNAL (Vil anova ) 
M. IBARS (SEAT) 

Defensa PIrC 

1 e4 d6 . 2 d4 C16. 3 Ce3 96 . 4 14 Ag7. 
5 el3 o-o. 6 Ad 3 e6 . 7 O~O Ce6. 8 a3 
Ce8. 9 Ae3 Ce7. 10 h3 15. 11 e5 d5 
12 Del Ce6 . 13 g4 Rh8. 14 Og3 Tg8. 
15 R12 A18 . 16 Th1 Cg7. 17 C95 oe8. 
18 C x h7 R X h7. 19 oh4 + ChS. 20 
9 X h5 9 X hS. 21 Ae2 Rh6_ 22 016 + 
Rh7 . 23 oh4 Rh6 . 24 Tag1 Ae7, 25 TgS 
AX g5. 26 l x g5+ Rg7. 27 g6 Th8. 28 
Ag5 R18. 29 g7 + R X g7. 30 A16+ Rh7 . 
31 T91 Tg8. 32 A x hS 018. 33 Ag6 + +. 

1 - O 
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Sum escaquisles de primera 

Som escaquis /es a"Jb lleial tar. 

Amb joia !IQ c011l c1lça t a Llagostera 

La Grarl Festa Call1llma dels Escacs. 

1. Avallcel/ peollS i es saludell. 

2. 

3. 

4. 

Ull de/~ blal/cs i llll dels negres s'hall trobat. 

Es mirell. TOl S frisell. Com bellugueu! 

Silem:;! La parrida ha comel/çar. 

TUl hril/{:a llt d C(1\'f11/ és fi/olI traïdor. 

Peons i alfils defensen ['l/Iac. 

To[ s a/erra, IOlS a pWlf. No tellen por. 

La reina i el rei s'h(UI preocl/par. 

El rei }.:u arda el castell amb eb peol/s, 
La reilla amb cri l de guerra i decidida, 

l/FWlça per drecere.~ i rOCOli S, 

j arreplega L'I ca\'{lll per la ¡}Titlli. 

És Ull l'aldarllll qlle ha pruduït, 

que I;'Cl1nl/l('1I les pone.\ ; mil ralles. 

Ella L/lira I ;ClOlio.'lI amb fluu al pil, 

amb rO,\lre /!.Jcrió.\ i grall\ lial/es. 

5. O peOIl\, o (llfils, o fOrre.'I, 

.\011' IW.\allre.\ ¡;ece.\ "fPt.' .\ (hI, {'~caC5i. 

Ql/{, (Im!, ci selly dI! cada 1lI1il dI..' les lIures, 

~/taH"1..'11l selllpre ('ada lfIl dels ¡}OliS cOl1lbats. 

c.J, 
., " ~ ... -¡¡....~~ . ! ..: 

Lletra: MIquel Vall-llosera Demlquels 

Música: Martí Llosent Vendrell 
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TÀRREGA (Baix Urgell) 

Miguel Angel Cantín, de Saragossa, 
guanyador del Torneig Obert de 

Partides Ràpides. 

Per tretzena vegada s·ha dis· 
putat, el 21 de maig passat, el 
clàssic Torneig Obert de Part i· 
des Ràpides, que organitza cada 
any el Club d'Escacs Tàrrega i 
que es juga en el claustre del 
Col.iegi de les Escoles Pies. 

Van prendre·hi part 64 juga· 
dors de Catalunya, Aragó i Prin
cipa t d'Andorra . 

Les eliminatóries es prodUl
ren mitjançant el sistema Tàrre
ga, és a dir, amb cop de gong 
cada 20 segons amb l'obligato
rietat de jugar. 

Les semifinals enfrontaren 
Baixauli, de Tarragona, contra 
Balcells , d'Igualada, i Moro, de 
Salou, contra Cantin , de Sara· 
gossa . Guanyaren Baixauli , 
Cantin, que disputaren la fina l 

La partida final entre Miguel 
Angel Cantin i Enric Baixauli va 
donar la victÒria al primer, que 
va guanyar 10.000 Ptes. de preo 
mi més un obsequi donat pe, 
M L. Duch. El finalista va rebre 
el Trofeu Agni I 3 000 Ptes 

El premi al Juveml millor clas-
Si ficat fou per a Rodríguez. 

Finalistes del Torneig 
Obert de Parlldes 
Aàpldes de Tàrrega. 
Amb blanques, el 
guanyador, Cantin, de 
Saragossa. Amb 
negres, Enric Baixauli , 
de Tarragona. 

del Club Delic ias, de Saragos
sa. El premi de bellesa corres
pòngué a J. Balcells , d'Igualada 
El premi per al veterà més ben 
classificat fou per a Plàcid L1a 
dòs. I, per últim, el premi al mi 
llor classificat local fou per a 
Antoni Torres . 

N.o 252 R 811e 

CANTIN · E. BAIXAU LI 

Defensa escandinava 

1 e4 d5 . 2 e X d5 C16. 3 d4 C X d5 . 4 
c4 C16. 5 Ce3 A15. 6 CI3 e6. 7 Ae2 
Ae7. 6 0·0 0·0. 9 a3 Cbd7. 10 b4 Cb6. 
11 AI4 e6. 12 Ch4 Ag6. 13 C X g6 
h X g6. 14 Dd2 ChS. 15 Tld1 C X 14_ 16 
O X 14 Ag5. 17 Og3 Ah4. 16 Oh3 DIS. 
19 Ce4 014. 20 AI3 Dh6. 21 Tae1 Ag5. 
22 O x h6 9 X h6. 23 Te2 Tld6. 24 CeS 
Tab8. 25 a4 Ae7. 26 a5 A Xc5. 27 
d xeS T X d1 +. 26 A X d1 Cd7. 29 Td2 
CeS. 30 Ae2 RfS, 31 14 e x c4. 32 
A x c4 I el negre abandonà a la JU

gada 55.'\ 

1 - O 

V TORNEIG ESCOLAR DE 
PREMIÀ DE MAR (Maresm. 

Aquest torneig s 'ha jugat del 
5 de març al 18 d'abril, els diS
sabtes. 

S'ha disputat per sistema suis 
3 6 rondes 

Hi participà un total de 125 JU· 
gadors repartits en quatre cate
gories. 

Aquest torneig ha estat orga 
nitzat pel Club d'Escacs Ami s
tat, de Premià de Mar, I en nom 
seu la comissió formada pels 
senyors: Angel Ribera , Joan Sal· 
vi , Joan Albert, EnriC Bas, Josep 
Fecúndez. Xavier Sànchez i Fe
lix Tomàs. 

La classificació en els llocs 
d'honor de cada categoria fou . 

BENJAMINS 

1 er. C. SITJA (La Salle) , 6 punts: 
20n. X. ANGUERA (La Salle), 5. 
I 3er. F. TOMAS (Verge del P, 
lar), 4 punts. 

CADELLS 

ler. A. MUÑOZ (La Salle), 6 
punts : 20n. J. RUIZ (La Salle) , 
5: I 3er. I. CARRASCO (Font 
sana), 4 punts I mig 

INFANTILS 

1er. A. MOLINA (Sant Crlsto
for) , 6 punts : 20n I 3er X.ROCA 
(DOFI) I MONGUILOD (La Sa
lle). 5 punts 

JUVENILS 

1 er JOAN RINCON (San t Cns
lofor) , 6: 20n I 3er J C ISA (Ver 
'_)e de Montserrat) I G SAf\lZ 
(La Salle) . 5 punts 

El 22 d'a bril , en el Collegi La 
Salle , de Premià de Mar, es ce
lebrà el repartiment de premis 
Es feren unes simultànies a 100 
taulers portades pels Jugadors 
locals Xavier Sànchez, Joan Al
bert i Francesc Dominguez. 

Aquest campionat ha estat pa 
trocinat per la Caixa de Pen
sions per a la Vellesa I d'Estal
vis, que obsequià tot s els par
ticipants amb trofeus , medalles 
, llibres d'escacs . 
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TORNEIG OBERT "COSTA BRAVA" 
Palafrugell (Baix Emporda) - 30 d'abnl a 18 de Juny de 1978 

JORDI CUADRAS, DE FIGUERES, GUANYADOR 
Victor Vehí, de Barcelona, segon classificat 

CI .. , CLUB , ' . ' ,. •. ,,' " lOlAl 

J . CUADR"S 191' , 'Y~ • 1 Y. 1 

2 l/EH! o, • 1 6 ' • 

l C"'MOS o v. 6 31 

4 MAS G '. o v, 6 36 

S MAS A .. " o ", 6 32.50 

• f.r.tCON e ~,¡," o y, o 5' • 32.5(1 

o o v, 5 ' , 31 50 

• I:IAATRINA 1'1"".1 v, o o 38 50 

, 8Al.AGUt Aoy¡¡1 'n o 5 31 

10 N,I,\/ARRO l'.. .., 'n o v. , o 5 36 

11 PUJAL GI" ,.,1 o y, 5 34 

'. '. o o 5 33 

Il COTES ,. " o ' . 'n o 5 31 

'4 CALI/ET 0 ' PI~CUQ I " 'I, o 5 29 50 

o 'I, v. o 5 29,50 

li MENACH (¡.,<>l''' o o 'A 5 29 50 

" SAS 1800 B~lc,lon ... v. " y, " 5 2850 

Ii ESllVEZ O. Pasc:Ud' o O • o 5 21 

O o y, 2650 

10 RIBAS 19f.O Q .. on" O o 5 23 

" o 14 'I, O 4 ' , 3450 

22 ALONSO RO'f;l1 o o o 4' , 28 

23 CASEllAS O O o y. 4 ' • 27.50 

24 FEUP o o ", o 4 ' , 27 

25è. a 36è, amb 4 pu nts 
BASART (GU1xolenc) (37,50), TORNE (Palafrugell) (3~ ) 
XERCAVINS (GIrona) (33) , J, GIL (Barcino na) (31) , VIDA L 
(Montgri) (30 ,5/ 12,75), BORRAS (Girona) (30,5/ 12), COM 
PANY (Montgri) (30,5/ 10,5), SOLA (Montcada) (30) , SO· 
LER (Banyoles) (29) , SERRA (Montgrí) (28,5) , VENTURA 
(Dr Pascual) (26) I FIGUERAS (Palafrugell) (23,5) 

37è, a 45è, amb 3 punts i mig 
RAMOS (Blanes) (33,5), CURRI U (Barcelona) (31 ,5) , LLO 
VERAS (Palafrugell) (30) , PAREDES (Girona) (29,5), MAS 
NOU (Dr , Pascual) (27,5) , FERRER V (Palafrugell) (26 51 
VILA (Banyoles) (23,5) , CORREDOR (Palafrugell) (22 5) 
PIERA fdl (Palafrugell) (21) 

FinS a 56 classificats de G2 inSCrits 
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El Club d'Escacs Palafrugell 
ha seguit organitzant aquest 
torneig , que compta amb la va· 
luosa col.laboracló de l'Hotel 
Alga, de Calella de Palafrugell , 
on té lloc el seu desenvolupa· 
ment i també el seu sopar de 
cloenda. 

Els germans Piera, autèntiCS 
animadors dels escacs a Pala· 
frugell, són els qui tenen cura 
de l'organitzacIó, que va prenent 
volada, si tenim en compte la 
més gran diversificacIó de pro
cedènCies dels participants d'e.n
guany, 

Encara que la maJona dels qU1 
hi prenen part són de les co
marques gironines, n'hi trobem 
unas quants de Barcelona i de 
les seves rodalies La partlcula · 
ntat que les rondes es JugU1n 
en diumenge al mati el fa asse
qU1ble a una colla de Jugadors 

El conjunt de premis sumava 
65 ClOO pessetes dlstnbU1des en
tre els 12 pn mers classificats 
A més hi haVia el premi al pn· 
mer classIficat local i a la par· 
tlda més bnllant 

A remarcar que aquesta ve· 
gada s'han fet 8 rondes en lloc 
de 7, que és una mida més ra
Cional quan no se 'n volen fer 
10 

Aquest torneig venia a ésser 
una revalida del campionat de 
Girona poc abans acaba t El 
tnomf fou de Jordi Cuadras, in

discutible figura dels escacs gi
ronins que no haVia pres part 
en el campionat, campionat que 
haVia guanyat l'any antenor. No· 
mes ced i taules a Bartnna I 

Vehi 
El segon lloc fou per a Vehi , 

que haVia d'haver estat un mes 
gran aspirant al primer lloc Pera 
comença perdent la pl'lmera par· 
tl da per incOmpareixença , car" 

o lncldl amb l'ul t ima rond a del 
'ornelg obert de Benidorm 
Desplés de la remuntada ob i I 
ya da PS topà élmb C u¡:¡ dras por 



tant les negres, partida de 18 
qual només en tragué taules . 

Interessant el tercer lloc de 
Camós, que velem poc en com
petició, i bona classificació dels 
dos Mas de Granollers. També 
mereix esment apart la classifi
cació dels Joves Falcon i Cata
lan E. ambdós de Barcelona. 

I Ja entrem en la posiciÓ dels 
gironins, on velem que Balagué, 
3er. classificat del campionat, 
quedà dels primers del grup de 
S punts. En el mateix grup hi ha 
també Calvet , Payet, Estevez i 
Ribas, formant l'avançada, on hi 
hem d'incloure també Coll, que 
no pogué acabar el campionat. 

Sorpren la modesta classifica
ció del campió de Girona, Anto
ni Oliva, en el grup dels 4 punts 
i mig, on s'hi refugien també 
Alonso (14e.) I Felip (7e.). Més 
baixes encara són les actuacions 
de Torné (1Ie.) i Ramos (Se.), 
que no lliguen amb les que te
nen acreditades. 

En canvi cal remarcar l'ascens 
que estan fent Basart. ge. a 2.° 
categoria, i Borràs, campió de 
3.°, que es van apropant a cate
gories superiors 

Com de costum la cloenda fou 
'nol t animada en la nit del 24 
de Juny amb el repartiment de 
premis als classificats que n'ha
Vien obtingut. 

N. ' 253 D 35 / b 

CUADRAS . VEHI 

Defensa indla de dama 

1 d4 CI6. 2 c4 e6, 3 Cf3 b6. 

Plantejant la defensa índia de dama 
Si el negre hagués Jugal eS tindnem 

Any Classifi cats Guanyador 

1973 16 PAYET 

1974 15 CRUAÑAS 

1975 26 CRUAÑAS 

1976 27 CRUAÑAS 

1977 65 A HERNANDEZ 

1978 56 J CUADRAS 

A dalt: conjunt de participants. 
A sota: la partida cabdal entre Cuadras I Vehí. 

la Indo-BenOï' t a d" el blanc pot con· 
teslar Ce3 amb les variants pròpies 
del gambit de dama o 93 planleJant 
el sistema català, nom que data del 
Torneig de Barcelona de 1929, quan 
un dels organi tzadors demanà a Tar
takower que inventés una "Obertura 
Catalana" . AI dia seguen! aplicà el de
desenvolupament de l'alfi l de rel a 92 
• poc després es batejà amb aquest 
nom. 

4 g3 Ab7 . S Ag2 Ab4 +. 6 Ad 2 Ae7. 

L'obJectlu de la maniobra mtermltJa 
del negre és d'arribar a les posIcions 
tlplques de la defensa !ndla de dama, 
però amb ''l' lnconventent '' que el 
blanc tingUI l'alfil a d2. 

7 Ce3 O-O. S 0·0 dS. 9 CeS Ca6. 

Aquest és l'esquema que ha POS""I 
¡j , > moda en Karpov. però amb la di 
!t· renCI<I de la col.locacló rj .. I <ilI., df-' 
delma blanc. 

10 c x dS e X dS. 11 Cd3 ... 

Amb la Idea de continuar amb Cf4, 
Oa4, Tacl I Tfd 1. 

11 .. . cS. 12 Tell Ce4. 

SI 12 Cx d4. 13 CbS I a 12 c4 
segueix 13 CeS Cc4. b3. 

13 C x e4 d x e4. 14 d X cSJ C x eS. 15 
C x eS A x eS. 

Ara l'esquema a adoptar pel blanc 
és collocar un peó a b4 amb la dama 
a b3 per replicar a Aa6 amb b5. les 
torres a ci I dI , l'allil a c3 dominant la 
gran dlagonat . I el peó de e2 a e3 
per fi xar la debilitat del peó negre 
de e4 

16 b4 Ad6 . 17 Ac3 De7. 18 Dd4 16 . 
t9 Tfdl Tad8. 20 De4 + RhS. 21 e3 
Tfe8. 22 Db3 AcS. 23 Td4 AtS. 24 TedI 
Ac7. 25 T x d8 T x d8. 26 T x d8 O x d8. 

AGOST 1978{BUTLLETI O'ESCACS 43 (227) 



27 Ad4 Od7. 2B Oe2 Oe7. 29 Oe6 h6. 
30 a3 Rh7. 31 OdS Ag6. 32 h4 15. 33 
All Od6. 34 Ae4 O x dS. 35 A x dS AeS. 
36 Ae6 Rg6 . 37 hS + 71 

Mil lo r era 37 Rll Ad8. 38 Re 2 A16 . 
39 A x 16 R x 16. 40 Ae8 gS. 41 h x gS 
h x g5. 42 Rd2 amb avantatge del 
blanc. 

37 ... R9S1 

S i 37 .. R x hS? 38 A X iS i e s gua· 
nya un peó i la part ida. 

3B A x g7 A x hS . 39 AlB AeB. 40 Ae7 + 
Rg6 . 41 Ab3 A17. 

1/ 2 - 1 / 2 J ORDI CUAORAS 

N.O 254 O 41 /a 

NAVARRO - VEHI 

Defensa Nlmloindl8 

1 d4 C16. 2 e4 e6. 3 Ce3 Ab4. 4 AgS 
h6 . 5 Ah4 eS. 6 dS A X e3 + . 7 b X e3 
d6. S e3 eS. 9 Ad3 .. . 

Aquesta Jugada dóna al negre la pos
sibilitat de Jugar una línia molt forta . 
Millor sembla 9 13. la partida Timman· 
Dzmdzlhasvlh , Glnebra-77. va cont I
nuar 9. AlS!? 10 Db3 b6. 11 h3? 
Cbd7. 12 g4 Ah7. 13 Ce2 g5. 14 AI2 
h5 , 15 h4 e4!! (deIxa la casella e5 al 
cavall) 16 h x g5 e x 13. 17 9 x 16 I x e2 
18 AX e2 O x 16. 19 T X hS Ag6. 20 Ah4 
Og7 .21 Rd2 A x h5. 22 9 x h5 Og2. 22 
Tll T x hS' 24 Tl2 Oh3. 25 AX hS Oh4 
26 TIS CeS amb clar avantatge negre 

9 •.• e41 

Aix í aconsegueix el negre avantat 
ge d 'espai en el flanc de rel , la case
lla eS per un cavall i la possibilitat 
d'atac mitJançant g5 I un futu r 15·14. 

10 Ac2 ... 

És cla r que lant 10 A x e4 g5 com 
1 a A X 16 o X 16. 11 A x e4 D x e3 T dà 
na un avantatge decIsIu al negre 

10 ... Cbd7. 11 Ce2 Oe7. 12 O-O?I. .. 

Aquest enroc tan ràpid és dubtós, 
car ara el pla negre és molt clar Una 
altra Idea és la de la pa rt ida Baglrov· 
Kuzmln, UASS-77 12 Aa4!? O-O. 13 
A X d7 AXd7 14 a4 b6. 15 Dc2 AcBI 
16 0 ·0 gS 17 Ag3 Aa6. 18 Oa2 ChS 
19 Ccl 15 també amb avantatge negre 

12 ... gS. 13 Ag3 ChS. 14 14? .. 

EVita la continuació normal del ne 
gre 14 O-O I 15- f4 peró produeix li' 

greu afebliment a l'est ructura de peons 
deixa un magn if lc emplaçament <l' 

cava ll negre a eS. Impresci nd ible i fort 
era 12 Aa4! , eliminant primer el ca 
vall de d7 i potser després es pod riA 
Jugar 14. 

14 ... e X I31 15 T X I3 C x g3. 16 C x g3 
CeS. 

Ara es veuen c lares les conseqüèn
c ies de la lugada 14. '. La do minant SI
tuació en el cent re del tauler del ca 
vall negre fa que t'atac blanc a la co
lumna " f " no tingUI èXit, mentre que el 
veritablemen t Important es que resten 
amenaçats els dèbits peons b lancs 
L'avan tatge negre és la cla r. 

17 Aa4 + Rd8! 

Naturalment la idea és portar el rei 
al flanc de dama, lloc on esta rà per
lectament segu r, canviar a ésser pos
si ble l'alfil pel cavall b lanc ¡ passar les 
torres al flanc de rei. 

18 TI1 Re7. 19 Oe27 ... 

Molt millor era 19 Db3 defensant el 
peó i amb idea de Tabl, única cosa 
que dificultaria el joc negre. 

19 ... C X e4 .20 Tael hS. 21 AbS CeS. 
22 C15?.. 

Era Impresc indible manteni r el ca
vall. Després del canvi el negre té peó 
de més I un cavall fantàstic cont ra un 
alfil dolent, és a di r, avan tatge deci· 
si u. 

22 A XIS. 23 O X 15 TagS. 24 RI2 h4 . 
25 Re2 g4. 26 Rd2 h3. 27 T e2 h X g2. 
28 T x 92 Ct3 + . 29 Rc2 CeS? 

Guanyava més f.3cllment 29 T x h2 
30 Txh2 Cxh2. 31 Tgl (No 31 O X I7 
o X f7. 32 T x t7 Rb6 seguit de l'avanç 
del peó I 31 Cf3 . 32 T X g4 T x g4 . 
33 O Xg4 CeS. 

30 Ae2 DgS. 31 Oe47 ... 

Millor 31 0 14 

31 ... Dg6. 32 O x g6 T X g6. 33 Ad3 
TSh6 . 34 T1I2 Th3. 35 Ae2 TSh4. 36 
Rd 2 g3! 37 T X g3 T x g3. 38 h X g3 
Ta4. 39 Rc1 T X a2. 40 Rbl Ta4. 41 AhS 
Te4. 42 A X 17 T x e3. 43 AeS T x 93. 44 
Rc2 b5. 4S Tfe Tg2+. 46 Rbl Rb6. 47 
Tb8 + RaS. 48 Tb7 Ra4. 49 Ad7 a6. 

o - 1 VíCTOR VEH I 

N.' 255 E 60 /a 

CUAORAS - BAS ART 

Defensa SICiliana 

e4 e5. 2 c3 ... 

La vanant A lapln cont ra la defensa 
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sIciliana, utili tzada Incondicionalment 
sempre, pel mestre internacional iugos
lau Manç. 

2 ... dS. 

Les altres alterna tives són Ct6, e6 
6 g6. La jugada del texl cond ueix a 
una centralització de la dama neg ra 
amb gran pressió sobre l'escac d4 a 
travês dels moviments Cc6 I eS. 

3 e X dS O X dS. 4 d4 Ce6. 5 CI3 e X d4. 
6 c X d4 eS. 7 Cc3 Ab4. 8 Ad2 A x c3. 
9 A x c3 e4_ 10 Ce5 C X eS. 11 d x eS 
Ce7. 12 De2!. .. 

Aquesta és rÚnica Jugada que pot 
donar avantatge al blanc drns d 'aques
ta pOSICIÓ; altres Jugades con e6 o Oa4 
donen com a màXim ta Igualtat (12 e6 
16. 13 Oa4 + Ce6. 14 Ac4 DIS. 15 Ob3 
Ca5 1=; t2 Oa4 + Ad7. 13 Da3 oe6 
14 Tdl 0·0. 15 Td2 = RossollmO). 

12 ... AlS. 

A 12 0·0 segueix 13 Tdl Dc6. 14 
Td6 oa4. 15 Oc4 o XC4. 16 A xc4 I el 
blanc té un final superio r. 

13 Tdl DeS. 14 ObS + O x bS. 15 
A x bS + Cc6. 16 A X e6 + 1. .. 

Aquesta Jugada sembla a primer cop 
d 'ult que esfuma lot l'avantatge del 
b lanc, en presentar-se sobre el tauler 
alfils de difer en t cotor, però el negre 
té tres debilitats. els peons de a7, c6 I 

e4, 1 a mes a mês, te el problema que 
SI s'enroca tindrà el rel massa sepa· 
rat del centre. I SI ci Juga a e7 (per 
connectar les torres ) sera fustig at pe f 
l'alfil 3 b4. 

16 ... b x e6. 17 Td6 .. . 

El pla que tenia pensat era avançar 
el rel per la via e2, e3, d4. eS I la 
torre a c l o dl segons el cas. 

17 ... Te8. 18 Re2 Re7. 19 Ab4 eS. 20 
Aa3! Te7. 21 Tc l The8. 22 Re3 Ae6. 23 
Ta6 AdS. 

Es curiÓs d 'observar com les Ires 
debilitats negres estan atacades per 
les quatre peces blanques A 23 
A x a2 hauria contrnuat amb 24 T Xc5 
T x e5. 25 Rd. Ae6. 26 T X a7 + Re8. 
27 A x cS. 

24 T x cS T x e5. 25 Rd4 Re8. 26 A x eS 
e3. 27 f X e3 A x g2. 28 T X a7. 

1 - O 
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III TORNEIG INTEREMPRESES 

Durant els mesos de febrer al 
maig d'enguany s'ha celebrat el 
tercer Torneig Interempreses en 
el qual han pres part vuit equips, 
compostos de sis jugadors ca
dascun, que s'han enfrontat pel 
sistema de lliga a doble volta. 

Pensem que després d'aques
tes tres edicions estem en con
dicions de parlar d'una prova 
-no oficial- plenament consoli
dada dins el calendari escaquis
tic anual. L'interès i la qualitat 
mitja de les partides jugades 
aquest any aixi ho assenyalen. 

Com a comentari general del 
campionat direm que ha estat 

1 er. Hispano Olivetti ·A· 
20n. Condiesel · A· 
3er. Hispano Olivetti ·B. 
4rt. Súlvay 
Sé. Hoechst 
6è. Catalana 
7è. Condiesel ·B · 
Bé. Neyrpic 

Simultàniament s'estableix una 
puntuació ind ividual que en el s 
primers llocs quedà establerta 
a ixí : 

1 er. Rey (Hispano Olivetti) 13 
20n. Paredes (Co"diesel) 12 
3er. Navarro (H. Olivetti) 12 

El nombre total de juqadors 

força disputat tot i que la su
perioritat de l'equip guanyador, 
Hispano Olivetti , que comptà 
amb un conjunt de jugadors molt 
experimentats , va ser manifesta. 
Cal, peró, destacar també el 
bon campionat realitzat per l'e
quip Condiesel, segon classifi
cat. que millorà molt respecte a 
l'anterior edició, demostrant els 
seus jugadors un gran progrés. 
Els altres equips varen lluitar 
amb il.lusió sense donar cap 
matx per perdut . 

La classificació final quedà 
establerta de la següent ma
nera : 

+ = 
12 (12 O 2) 
11 (10 2 2) 

9Y2 ( 9 4) 
9 ( 8 2 4) 
7 ( 6 2 6) 
4 ( 3 2 9) 

2Y2 ( 2 1 11) 
1 ( O 2 12) 

que van prendre part al campio
nat fou de 79. 

L'acte final i de repart iment 
de premis va tenir lloc a l'estat
ge d'Hispano Olivetti realitzant
se després del lliurament de tro
feus un petit torneig de partides 
semillampec (semlfàpides) que 
guanyà l'equip de Hoechst. 

ENRIC OLIVER 

ESCAQUISTA 

N.O 256 

TAROIO (Solvay I 
PAREDES I Condlese'l 

Defensa siciliana 

E 99 / b 

1 .4 eS. 2 CI3 d6 . 3 d4 e X d4. 4 
C x d4 C16. 5 Ce3 a6. 6 AgS 06. 7 14 
A.7. 8 013 Oe7. 9 0·0-0 Cbd7. 10 g4 
bS. 11 A x l6 C x 16. 12 gS Cd7. 13 15 
CeS. 14 16 g X16. 15 g xl6 AlS. 16 OhS 
Ad7. 17 a3 Tb8?! (La teOrta recoma
na 17 .. 0-0-0, amb Igualta!.) lS Tgl 
b4. 19 a x b4 T x b4. 20 Tg7 AeS. 21 
Ah3 ... (Una altra possibilitat és 21 efS 
com a la partida Nobrega-Marques, del 
Torneig Postal del Brasil , 1976.) 21... 
Tb7. 22 eS?!... (Millor és 22 CdS. que 
amenaça Ce7 i Impedeix la resposta 
del negre. Si 22.. ex d5 aleshores 23 
A x e8 O X e8. 24 eX d6. I 22... Ob6! 
23 Cbd5! Ca4. (SI 23 a X b5 tanca
ria la columna d'atac I aleshores po
dria seguir 24 CdS e x dS. 25 A X cS 
Te7. 26 e6. ) 24 e x d6 Oe3+. 25 Rb' 
C x c3+. 26 C X c3 D X c3. (E l negre 
té una peça de més I amenaça mat. 
però el blanc arriba abans amb les 
Jugades clau 27:" 29. ' i 30.'. ) 27 d7+ 
RdS, (El peó és tabú per mat o pèr
dua de la dama.) 28 d X cS= O+ 
R x eS. 29 A X e6 + Rb8. (L'alfil tam 
bé és tabú. ) 30 TdS + Ra7. 31 Ab3 
O X I6. 32 T x IS! (+-1 O xg7. 33 
Oe5+ Tb6. 34 T x t7 + O x 17. 35 A x l7 
I el negre abandonà a la Jugada 41. 

1 - O 

TAROIO 

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 gratultament. 

Aquesta col.)ecclò està composta pel lIe9at de 476 obres qlle rally 1940 
van donar a la Biblioteca Na Mercè Borrell , vídua de Josep Paluz je i LucerH1 

-patriarca dels nostres escacs- i els seus fiUs , augmentada 
posteriorment pels fons editOrials I altres deixes particulars . 

Per la teva cllltura escaqllis ta: NO DEIXIS D'UTlLlTZAR -LA! 
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VII TORNEIG INTERNACIONAL 
"CIUDAD DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA" 
Del 29 d 'abri l al 20 de maig de 1978 

VICTÒRIA CONJUNTA DE SAX i TUKMAKOV 

Discreta classificació de Medina 

Dintre de les dificultats pel 
les que estan passant els es 
cacs canaris, degut a la retirada 
de l'ajut de la Caja Insular de 
Ahorros que tan munificament 
l'havia tractat fins ara -I per 
això la dolorosa desapancló del 
nostre coLlega · AJEDREZ 6000 -
provinent de l'anterior · AJEDRE Z 
CANARIO ., que ha sofert Ir' s 
consequencI8s d 'un mecenat ç¡1' 
estroncat- encara s'ha POg ll + 

celebrar enguany, sense cap 
garantia de nova contlnul tat. el 
gran torne ig internacional que 
per setena vegada consecutiva 
organitza la Federació Canaria 
AIXò ha estat possible gràcies " 
l 'Ajuntament de Las Palmas de 
Gran Canaria dintre de l progra
ma de festes per a commemo
rar els 500 anys de la fundació 
de la ciutat. 

A lxl hem pogut tenir una ve 
gada més aquest Important tor
neig, l'unlc que hi ha a Espanya 
d'aques ta categona , I un dels 
més Importants dels que es ce 
lebren en el món 

Amb <ot. pero , la 10 ca teg o 
na que assole iX el tornelq no 
vol pas dir que es tracti d 'un tOI 
nelg excepcional pera SI sufi 
Cientment Import ant a nivell In
' ernaclonal , encara que lot I alXI 
l'S excessIU per als Jugadors es
¡)anyols, ca r no en tenim cap 
r¡ue puguI plantar-los-hi ca ra 
,1mb ce rt eXlt 

Pomar gairebé ret irat, només 
'11 ha a Espanya un Jugador que 
exce l lelxl de ventat que és Je
sus D iez del Corral Precisa
ment ha reaparegut aCI donant 
per acabada la seva retirada fe
' a en so de protesta l'any 1976 
quan es va veure quP la FEDA 
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d 'aleshores era impotent per a 
defensa r-lo davant e ls condicio 
naments de la FIDE sense ten ir 
en compte una possible compen· 
sació per als greus esdeveni 
ments de l To rneig Zonal de Bar
celona de 1975 en què es clas 
sificà D iez del Corral. Aquesta 
reapa ric ió ha vingut a con t inua ~ 
ció d'haver-se remogut el pre
si dent de la FEDA d'aquell pe 
riode , 

Tot i no havent guanya t més 
que dues partides als cuers 
Diez del Corra l, a costa d'acon 
seguir taules -llàstima que en 
perdés tres amb els del mig de 
la classificació, encara que en 
salvà altres tres que tenia ma
lament- esperem hagi fet l'en
trenament necessar i per a po
sar-se a to I ésser al tra vegada 
el bon tauler que necessi ta l'e
quip espanyol per a la propera 
Ol impiada, 

L'única figura veritablement 
com a tal era Larsen, que es po 
dia haver suposat possible gua 
nyador, és clar, amb permis de 
Tukmakov, que està prou acre
ditat internacionalment. El danès 
fallà més del compte, mentre el 
soviètic féu el seu paper, només 
estroncat per la derrota amb Sax, 
precisament, amb qui hagué de 
compartir el primer ll oc, i fins 
veure-se'l arrabassat pel siste
ma de desempat. 

A remarcar la bona classifi 
cació de Westèrinen , que fin s ara 
era un gran mestre a precari , I 

que aci ha tingut una bona ac· 
tuació. 

El MI Panxenko ha vingut a 
entrenar-se I, es de suposar, a 
assolir la norma superior Pero 
n'ha quedat una mica lluny, Pe' 
ara, doncs, no passa d 'esperan 
ça SOViètica Es clar que, amb 

CLASSIFICACIO FINAL 
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la intensificació de l 'entrenament 
que allà s 'estila, no serà res 
d'estranyar si, dintre de poc, el 
velem excel.llr. 

Excepció feta de Diez del Co
rral, amb una categoria recone
guda, tot i que ara estigués una 
mica adormida per la manca de 
pràctica, els altres jugadors es
panyo ls no han fet res de par
ticular, i això és particularment 
greu en jugadors com Sanz I 

Garcia Padron, que estan perse
guint normes. 

Pel que fa a Medina, que per 
la seva veterania -i no pas per 
la qualitat intrinseca del seu 
joc- aquesta mena de torneigs 
de gran ca tegoria ja no són per 
a ell , hagué de jugar perquè els 
federatius canaris preferiren sa 
crificar la promoció d'un juga· 
dar com Fraguela, que fins ara 
s'havia intentat d'empènyer I 

que havia arribat a obtenir el 
t ito l de MI, diem que preferiren 
que Fraguela es promocionés 
ara d'àrbitre i per això van des
plaçar Medina , que era el que 
se n'havia encarreç¡at de fer-ho 
en les darreres edicions. 

Per la joventut de Fraguela i 

N.O 257 E 71 / e 

MEDINA . PANXENKD 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 Cll CcG, 3 d4 c X d4. 4 
e x d4 C16. 5 Ccl d6. 6 Ae2 e5. 7 Cb3 
Ae7. 8 0·0 o-o. 9 Rh1 a6 . 10 a4 b6. 11 
14 Ab7. 12 AI3 TeS. 13 Ae3 TeS. 14 
CdS C X dS. 15 e x dS Cb8. 16 aS bS. 
17 Ab6 Od7. 18 Ag4 IS . 19 I x eS d X eS. 
20 A x IS O x dS. 21 Og4 A16 , 22 TI2 
e4 . 23 Tdl 017. 24 A X eS A x cS . 25 
014 Ce6, 26 Cd2 Og6, 27 Tdll Cb4. 28 
Dc7 CdS, 29 OcS e3. 30 Te2 017. 31 
CI3 Ab7. 32 Od6 OhS. 33 Tlel Oh6, 34 
Od7 Te7. 35 Od6 gS. 36 A x e3 OhS. 
37 Ob8 + Rg7. 38 Ad4 T17. 39 AX I6 + 
C X I6. 40 Te7 A X I3. 41 T x 17 + R X I7. 
42 Oa7 + Rg6 . 43 g Xl3 O x I3 +. 44 
Rgl Og4 +. 45 Rll Oh3 + . 46 Re2 
O x h2 +. 47 Rdl Od6 + . 48 Rel Ob4. 
49 Oe3 O x aS. 50 Od3 + R17. 51 Ob3 + 
Rg6. 52 Od3 + R17. 53 Ob3 + Rg6. 54 
Te7 Ob6. SS Od3 + Rh6. 56 Oh3 + Rg6 , 
57 Od3 + Rh6, 58 DIS Ogl +. 59 Rd2 
Od4 +. 60 Re2 Dc4+ . 61 Rdl Dd4+ . 
62 Re2 oe4 + . 63 RI2 od4 +. 64 Rll 
O X b2. 65 T17. 

1 - O 

El MI català MEDINA en la seva partida contra el guanyador del Torneig, 
el GM hongarès SAX. 

per les escasses oportunitats 
d'obten ir actuac ions en torneigs 
de gran nivell com aquest, p.n· 
cara que hi ti ngui molt poc ~ 
fer com ha demostrat f ins ara, 
és sempre preferible fer-lo ju
gar que no arraconar-lo per una 

N.O 258 E 89/0 

MEDINA - SAX 

Defensa sici liana 

1 e4 eS . 2 CIl CcS. 3 d4 c X d4. 4 
C X d4 C16. S Ce3 eS. 6 CdbS d6 . 7 
AgS a6, 8 Ca3 bS, 9 A X I6 g X 16. 10 
CdS IS. 11 Ad3 AeS. 12 ohS Ag7. 13 
0·0 14, 14 Tldl 0·0. 15 e3 Tb8. 16 Ce2 
aS. 17 Cel od7, 18 CI3 h6. 19 Ae2 a4. 
20 h3 Ce7. 21 C X e7+ e x e7. 22 a3 
Tld8. 23 Td2 Td7. 24 Tadl Tbd8, 25 
Ad3 Ab3. 26 Tel Tb7. 27 Ac2 A x e2. 
28 T X c2 dS. 29 e X dS T X d5. 30 Tce2 
DeS. 31 DIS Te7. 32 Ch4 Te6. 33 og4 
Rh8 . 34 ohS oe7. 35 013 Od7. 36 Oe4 
Te6. 37 Rh2 Te4. 38 oe2 A16 . 39 CI3 
od6. 40 Cd2 Te6, 41 Ce4 oe6. 42 C x f6 
O x 16. 43 Td2 Ted6. 44 T X dS T X dS. 
45 De4 Od6. 46 c4 b x c4. 47 O X c4 
Td2. 48 o x l7 T X I2. 49 Tdl. 

1/ 2 - 1/ 2 

funció d'àrbitre que, a més d'es
tar ben coberta, no malmet la 
trajectòri a del jugador. ~s un 
sacrific i que no se li veu el guany 
que pot reportar-li. ara per ara 

JORDI PUIG 

N.' 259 E 51 / 0 

MEDINA - MILES 

Defensa siciliana 

e4 eS. 2 Ccl a6. 3 g3 bS. 4 Ag2 Ab7. 
5 d3 e6. 6 Cge2 b4. 7 Ca4 Cf6. 8 a3 aS. 
9 O-O d6. 1014 Ae7. 11 fS eS. 12 c4 hS. 
13 h3 h4 , 14 g4 Ae6 . 15 Ae3 Ch7. 16 
oe2 Cd7, 17 Ta2 AgS. 18 AI2 0·0. 19 
a X b4 a x b4. 20 Tfa1 Dc7. 21 b3 TaS. 
22 Cb2 Tfa8. 23 T X a5 T X a5. 24 T X aS 
O X aS. 25 ob1 Cb8. 26 Cdl Ab7. 27 
Ce3 Ce6. 28 Ce2 C18, 29 Rll od8. 30 
De1 Cd4. 31 Cc x d4 e X d4. 32 Cg1 
A16. 33 CI3 gS. 34 Agl oa8. 35 ObI 
Cd7, 36 Ah2 Ae7. 37 Rel Rg7. 38 All 
Cb8. 39 Ae2 Ce6. 40 AdI DaS. 41 Ae2 
RIa. 42 16 A XI6. 43 AX d6 + Rg7. 44 
Del Rg6 . 45 od2 Ad8. 46 AdI ob6. 47 
oh2 A16 . 48 eS Ae7, 49 Cd2 A X d6. SO 
e X d6 16. 51 012 CeS. 52 015 + Rg7. 
53 DeS C17. 54 oe7 O x d6. SS O X b7 
093 +. 56 RIl O x d3 +. 57 Rel og3+ . 
58 Rll Od3+ . 59 Rel . 

1/ 2 ·1/2 
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I TORNEIG INTERNACIONAL "MASPALOMAS" 
<..,,~ n C anaria. 21 de maig a 2 de j uny 1978 

OLAFSSON, GUANYADOR, JUNT AMB CSOM i RODRIGUEZ 
Orestes Rodríguez , primer Gran Mestre peruà. 

José García Padrón segon Mestre Internacional canari. 

Aquest torne ig havia estat 
concebut pels organitzadors ha 
bituals dels grans torneigs ca
naris com una oportunitat per a 
la consecució de normes. Aquest 
objectiu fou plenament assolit, 
car Orestes Rodríguez obtingué 
el titol de Gran Mestre Interna
cional. i Garcia Padron el de Mes
tre Internacional. 

Havent jugat prèviament el tor
neig de Las Palmas, de categoria 
molt superior, ambdós jugadors 
es trobaven en un moment ideal 
de forma i preparació, i no tin
gueren problemes per aconseguir 
els punts necessaris . 

Des del començament Olafs
son, Csom i Rodriguez es van 
perfila r com a candidats al pri
mer lloc , que acabaren compar
tint, però resultant-ne guanyador 
el gran mestre islandès per mi 
liar sistema de desempat. Tots 
tres van finir el torneig imbatuts. 

Victòria normal d'Olafsson, i 
bona actuació de Csom, que ju-

ga amb molta seguretat. Capitol 
apart mereix el primer tauler del 
Vulcà, Orestes Rodriguez, que 
està en una línia de superació 
constant. L'any passat la Federa 
ció Peruana ja li havia gestionat 
el titol de gran mestre, que fou 
denegat per la FIO E perquè li fal
tava una partida . La reacció d'O
restes va ésser: "AI capdavall , si 
vull ésser Gran Mestre, cal que 
jugui com un Gran Mestre». I 
Orestes juga, féu una altra norma 
i problema resolt . D'aquesta ma
nera esdevé el primer gran mes
tre de la història del Perú . Li de
sitgem tota mena d'èxits a 1'0-
limpiada i al Zonal. 

També Garcia Padron tingué 
un bon inici -tot i deixant-se la 
dama el primer dia davant Olafs
son-, però lògicament el seu ob
jectiu era la norma de M I i no el 
primer lloc . Jugador forjat a la 
manera canària , té un estil potent 
i pot arribar molt lluny. 

Westèrinen va veure minvades 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

CI ... '.M TIIOI Aul. FEOEIIACIO • .. .. " TOlAl 'IO 

, OLAnSON GM "'" 1,''''<10, " 'h , V, ,. , , v, , , , " , 41 ,50 

, CSOM GM " .. Hongn. ,. " " 
, v, , V. , , ", 40.75 

, o . AOOA/oua M' "" "'" 'h '. V, , " " , , , ", 40.50 

a.lAC'A l'. M' 2.' 5 E'P"'Y' • h '" • , 
" , " , , , 7 

• WUrf.AINEN GM "50 FinlMd.a h • o , ,. o " 
,. , • 

• TATA' M' '''' IU,I" ,. 
" 

,. o " lO , lO o , o 5 27,25 

, 101(0110110 M' ,,'O Espany. o o .. " 1 ,. 
" 'I, o lO , 5 24,25 

1 H. RUllO - "'" EspIony. o ,. o o " o " 
, , ,. " 4 ' , 

1 GUZ. MUlArs ,,,o EsIl""Y' 
,. o o " " " " o " • , 4 20,25 

.. O, PÉAEZ - "'" Es"anya o o o o o , o " " , 4 15,75 

" CAIAI!AA - " .. &pany. O • O O O O ,. .. , ,. O 2 '10 10,75 

" LUCANO "00 Eao.nya O O O O O , • " O O , 2 '1. 9,75 

Categoria: 5.-' (2370,8 punts) GM = 8 1
1 MI = 7 1 ,' 
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les seves possibilitats en per
dre amb Medina (per un error 
greu), Csom i Orestes Rodriguez, 
i quedà despenjat a la zona in
termitja . Va deixar, tanmateix, un 
bon record pel seu joc imagina
tiu i la seva combativitat. També 
Tatai sofrí un entrebanc similar, 
malgrat haver puntuat normal
ment amb els capdavanters. An
toni Medina practicà, com de 
costum, un joc de qualitat, pe rò 
li va faltar una mica de sort : da
vant Octavio Pérez va tocar, in
voluntàriament, un peó de l'ad
versari ¡ acte seguit abandonà 
perquè només se 'l podia menjar 
amb la dama i estava defensat 
pel peó del costat! 

Rubio i Octavio Pérez són dos 
valors locals que debutaven en 
aques ta mena de torneigs , i tots 
dos quallaren una bona actuació . 
Rubio hagués pogut obtenir un 
resultat encara millor si no l'ha
guessin traït les «neures» típi
ques del primer torneig . Poc a 
poc s'anà asserenant i va jugar 
molt bé a les darreres rondes . 
Octavio Pérez aconsegueix un 
Elo de 2290 i, per la seva actitud 
davant el tauler -enemic acèrrim 
de les taules- és segur que ani
rà a més . 

De mi mateix, què puc dir? 
Vaig anar a totes, buscant la nor
ma de M l, però no em va sortir 
bé . Se m 'escapà mig punt amb 
Csom a les cuites de temps a la 
3 .. ronda , em vaig deixar la dama 
amb Cabrera a la 4.', tenint mi
liar partida , i vaig malversar un 
guany fàcil davant Westèrinen a 
la 6.' ronda . A part d'aquestes in 
cidències , crec que el meu joc 
encara té molts defectes i no puc 
estar-ne satisfet, 



Finalment, algú havia de que
dar darrer i els tocà a Cabrera i 
Lezcano, malgrat haver jugat bo
nes partides. Cabrera farà, sens 
dubte, coses molt millors en un 
futur proper. Lezcano va tenir 
bones oportunitats, però ca l di r 
que era rúnic jugador que tre
ballava alhora que jugava el tor
neig, i això per força havia de 
ref lectir-se en el seu re ndiment . 

L'organització va ésser impe
cable i els jugadors foren molt 
ben atesos, tant pels organitza
dors com per la Direcció i per
sona l de l'Hotel Tamarindos, on 
t ingué lloc el torneig. 

Uuís Gonzàlez Mestres 

N,li 260 E 71 / e 

GONZALEZ MESTRES - CSOM 

Defensa siciliana 

1 04 cS. 2 CI3 d6. 3 d4 c X d4. 4 
C X d4 Cf6. 5 Cc3 Cc6. 6 Ae2 eS. 
(lgualt8t segons ¡"' ¡n'ormator". El ne
gre pot entrar en variants Similars ha
vent Jugat e6 prèviament -és a dI{ 
amb un temps de menys. Tanmatei x 
és una !fnia d.ficit per ambdós juga
dors i de cap manera es pot conSI 
derar "de taules" . ) 7 Cb3 Ae7. 8 0·0 
a5. 9 a4 h6. (Amb la 'inalitat de pre
venir un eventual Ag5 del blanc. Tam
bé es pOl Jugar directament 9 .. O-O 
i 10 . Cb4 .1 10 14 0·0. 11 Rhl Ae6. 
12 1511 •. . (Condueix ràpidament a po
siCions agudes. La Jugada " Iranquil.la 
era 12 Ae3. Ara esclata la guerra per 
la casela dS. ) 12 ... Ad7. 13 Ae3 ... (pOl · 
ser era millor 13 AI3 directament. Però 
10 haVia estaI rumiant el sacrifici de la 
jugada 17." i volia permelre l'avanç 
d5) 13 ... Cb4. 14 AI3 Ac6. 15 Oe2 dS . 
16 Tad1 d4. 

17 e x d4!... (Aquest SaCrifICI estava 
basal en cntens posIcionats -forCd 
1els peons "e" i " f" combinats , dlspo · 
<¡ ICIÓ aCllva de les peces blanques 
més que en un càlcul exhaustiu de va· 

riants . Csom, per una apreciació simi
lar, tornarà la peça immediatament. De 
lola manera, t'agudesa de la posiCió 
la gastar molt rellotge a ambdós juga
dors, sobrelot el blanc .) 17 .. , e X d4· 
18 A x d4 Oc8. 19 e4 Te8! (Alt rament 
el blanc llançaria l 'allau sobre l'en · 
roc. Ara no puc fer altra cosa que re
cuperar la peça. J 20 012 A X f3. 21 
O x 13 e x c21 22 e X 16 C X d4. 23 T X d4 
A x f6 . (Aixj sortim de les complica
cions amb una posició que hom pot 
considerar d' igualtat. Però la partida 
està lluny d'haver-se acabat.) 24 Tg4 ... 
(Degut a la liquidacIó central es fa 
dificil mantenir la iniciativa. No sé si 
és correcta la decisió d'abandonar les 
columnes centrals. ) 24... Oe6. 25 CdS 
re snegres centralitzades representen 
Tad8. 26 C X 16 + O x 16. (Ara les Ior· 
una força respectable.) 27 h3 b6, 28 
b41 Rh7. 29 bS TeS. 30 Tc4 Td6. 31 
Tc7 TedS. 32 OhS? .. , ( Inici d 'una fal
sa maniobra: excés d'optimisme i er
ror de càlcul. A les cuites de temps, 
Csom Juga molt segur mentre jo em 
vaig embolicant. Calla fer jugades més 
" tranquiLles" com ara 32 Db3.) 32 ... 
Td7. 33 Tc6 Od41 (I ara m'adono que 
havia vist visions: no puc Jugar 34 f6 
perquè quedaria la dama penjada! En 
canvi , el negre planteja amenaces se
rioses.) 34 013?, .. (Reconeixent la pa· 
linada, però sense perspectives cia . 
res de defensa. Calia provar quelcom 
de més actiu. com ara 34 Te6 -ame· 
naçant 35 Dg6 + seguit de mat- Dd3. 
35 lI4 Obl + . 36 Rh2 Tdl . 37 lIe4.) 
34.. . O X a4. 35 16... (Després de 35 
T x b6 Td1! la posició del blanc s'en · 
sorrana. La resla és arribar al con· 
trol ¡ abandonar.) 35 ... 96. 36 Tc7 
O x uS. 37 T X d7 T X d7. 38 Tel Ob4. 
39 Te8 Od6. 40 h4 Tc7. 

0 · 1 LLU IS GONZALEZ MESTRES 
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MEDINA - O. ROOR IGUEZ 

Defensa siciliana 

1 e4 cS. 2 Cf3 Cc6. 3 d4 c X d4 . 4 
C X d4 C16. 5 Cc3 dS . 6 Ac4 Ob6. 7 
Cb3 e6. 8 0·0 Ae 7. 9 a4 0·0. 10 Rhl 
Ad7. 11 14 Oc7. 12 Ad3 Cb4. 13 Ae3 
eS. 14 Dd2 016 . 15 aS Ae6. 16 Ab6 Dd7, 
17 Ae2 e X f4 . 18 Tad1 Tle8. 19 T X f4 
Oc8. 20 Tdll Ad7. 21 Cd4 Cc6. 22 
T X l6 A x 16. 23 T X I6 g X 16. 24 CdS 
TeS. 25 C X 16 + Rg7. 26 ChS + Rh8. 
27 C Xc6 (Oh6') A x c6. 28 Oh6 018· 
29 016 + Rg8. 30 Ad4 Tae8. 31 014 
T8e6. 32 CI6 + Rh8. 33 Ag4 T6e 7. 34 
AlS Og7. 35 ChS 018. 36 Cl6 Og7. 37 
ChS 018. 38 C16. 

N." 262 R 84 1b 

O. ROOR IGUEZ · GONZALEZ MESTRES 

Defensa Pirc 

1 d4 g6. 2 e4 Ag7. 3 CI3 d6 . 4 c3 ... 
(Una forma tranqulla de enfrentar la 
Pirc. El blanco se prepara a reduclr 
al alfil negro de g7 a su minlma ey· 
presión. Esta pequeña ventaJa estra · 
téglca puede ser muy Importante de 
cara al IlOal.) 4 ... Cio. 5 Ad3 O-O, 6 O-O 
Ag4?! (Dudoso. Ceder la parela de 
alfiles sin ten er un cont rajuego ade
cuado es dar algo por nada.) 7 Cbd2 
Cc6. 8 h3 A X I3. 9 C x I3 e6. 10 De2 
Cd7. 11 AgS Oe8. 12 a4 eS. 13 d X eS ... 
(Jugar 13 d5 habr ia sldo un contra 
sentldo. El blanco debe eneamlnarse 
al fina l. pues es atli donde se hara 
senllr su venta Ja. ) 13... h6. 14 Ae3 
Cc x e5. 15 C x c5 d x e5. 16 015 De7. 
(Era Inelor 16 a6) 17 a6 b6. 18 
Tad1 CeS. 19 Ae4 Tad8. 20 T x dS 
T X d8. 21 AdS nS. 22 Td l A16. 23 b4 
Ce6. 24 A x e6 T x d1 +, 25 O x d1 
: x e6. (SI 25 . D x e6. 26 Dd5 es ven
laJoso. ) 26 Dd2.·. 
(Naturalmente no se debe permlt " 
Ag5, y ahora tenemos e! fina l por el 
cual el blanco ha !rabaJado. No es 
dlficll llegar a la conclusi r'>n .1 l/e la 
causa negra esta perd ida ) 

26 ... R17. 27 c 4 Od8. 28 O x d8 
A X d8. 29 eS Re8. ~O b5... ( Inmovl lI 
zando los peones negros del ala de 
dama y a su "hermano mayor "' de d8, 
pues SI , por e¡emplo, 30 Ae7 entono 
ces 31 c x b5 segUldo de A x c5 y a7 
seria el fin . ) 30 ... g5, (He aqui la Idea 
del negro: bloquear la poslclón. Aho
ra todo depende de SI el rey blanco 
es eapaz o no de penetrar en el cam · 
po enemigo.) 31 h4! 9 x h4. (Tampocc 
SI 31. .. g4 habria Impedido el paso 
del rey. La man iobra Rh2, Ag3, 13. 
R X g4, Rg3, Rh3 Y g4 habria lleva do 
a una situación simifar a la de la par· 
•• da . ) 32 Rh2 R17. 33 Rh3 Rg7. 34 13 
Rg6 . 35 AI2 Rh6 . 36 AgL. (Apurado 
por el tiempo, creo ver una oculta 
maniobra salvadora y decido llegar al 
control para analizar con calma la va· 
(lante ganadora .) 36 ... Rh7. 37 Rh2 
Rh6. 38 AI2 Rg6. 39 Agl Rh6. 40 Ae3 + 
Rh7. 41 c6 ... (La Jugada sellada. El 
blanco abandon6 en visia de la ine
vitable sucesi6n de movimientos ' 41 
Rg7. 42 Rh3 Rh7 . 43 AI2 Rg6. 44 
Axh4 A x h4 -44 .. Ag5. 45 A x g5 
R x g5. 46 g3 gananda-. 45 R x h4 
Rh6. 46 g4 h X g4. 47 l x g4 Rg6. 48 
g5 Rg7 . 49 Rh5 Rh7 . 50 g6 + Rg8! 
-ahora para ganar es necesarlo que 
le toque Jugar al negra- 51 Rg4!. .. 
-oposición a la distancia- 51. .. Rfa 
52 Rh4 Rg8. 53 Rh5 Rh8. 54 Rh6 Rg8 
55 g7. elc . ) . 
I • O 

1/2 · 1/ 2 ORESTES ROORIGUEZ 
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V.è CAMPIONAT INFANTIL DE CATALUNYA 

MIOUEL ILLESCAS, DEL COMTAL, CAMPiÓ 

En el local de La Ura s'orga
nitzà la rebuda setmanal dels 
vailets del Vallès Oriental , Bar
celonès, Baix Llobregat i Mares
me, que durant un mes i mig llui
taren per aconseguir el preuat 
guardó de Campió de Catalunya 
amb alt esperit escaquista, co
sa que justifica l'esforç organit
zatiu de la F. C. d'E. i d'altres 
elements que hi prenen part. 
Ara, s'ha de fdar més prim en 
les dates del calendari oficial, 
SI no es vol caure en un final de 
temporada tapa -fo rats , sense suc 
ni bruc, que danyaria la finalitat 
de la seva celebració i en defi
nitiva la consecució de nous va
lors. Només cal repassar els 
campions precedents per a com
prendre que el Campionat de 
Catalunya Infantil , és una pro
va que s'ha d'arrelar dins del 
pa is amb vol més ampli, perquè 
és el primer escalafó a les cate 
gories ., juniors,. i .. seniors lO , Sen
se base tremolen totes les tor
res . 

Aquesta final s'ha vist també 
perjud icada pel fet de conver
gir en els mate ixos diumenges 
el Campionat de Catalunya d'E
quips, circumstància que féu re
tirar en massa els Jugadors de l 
Sant Adrià -club Important per 
la promoció que porta a cap ca
da temporada-, i l'entrada de 
l'estiu, amb totes les supedita
cions que els nOIs deuen als pa
res . 

Malgrat aquestes constata
cions, els esdeveniments foren 
suficients per a fruir d'un espec
tacle estimulant, on la comuni
cació entre nois, familiars i or
ganització establi una afectivi tat 
que només la conservació i mi 

llora de la prova ha d'afavorir. 
En el nostre sistema de vida , el 
que no puja , baixa. 

Esmentem alhora, el civisme 
dels partiicipants fins grau ex
cels i que si es recalca es deu 
en primer lloc, perquè en les dis 
ciplines d'a ltres competicions on 
hi pren part la mainada, hi man-

ca l 'educació més elemental, 
cosa que no facilita precisament 
la tasca dels àrbitres. 

Aquesta vegada es reu.niren 
81 vailets -és a dir, 13 menys 
que l'any anterio r- distribuïts 
també en grups per aproximació 
geogràfica. La fase prèvia es 
va fer amb ronda cada dues set 
manes i la fase final per rond a 
setmanal. Es desenvolupà entre 
els mesos d'abril a juny. 

Com l'any passat , ens hem tro
bat amb una deserció massiva 
de jugadors fin<,listes, ja que a 
mida que s'avançava en la com
petició s'anaven retirant, i final
ment de 20 classificats només 
en quedaren 9. 

A despit que es tracti de tro 
bar alguna fórmula potser mès 
atractiva de competició, cre iem 
que el fet de participar, en 
aques ta edat, ès un fet determi
nant , ca r és la pràctica oficial 
la que els hi cal. Per això no es 
comprèn abandonin la competi 
CiÓ sense més, i a vegades . 
slmptomiHlcament cesprés d'una 
o dues derrotes. Entre d'altres, 
aquest podria ser el cas d'Al 
fons Ramera, el flamant campiÓ 
de Barcelona de 1.0 categoria , 
I que després d'haver obtingut 
3 punts de tres partides, un cop 
va perdre amb el futur campió , 
Illescas, es va retirar, donant 
prova de molt poca esportivitat. 
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D 'altra banda convindria que 
els pares d'aquests vailets vet 
llessin ~er aquesta condició 
d'esportivitat que, per sobre de 
tot, s'ha de tenir en aquesta ten 
dra edat , car no sempre és cosa 
dels nois sinó que es presenten 
compromisos familiars que els 
obl iguen a abandonar, llevant-los 
el gOig de jugar unes quantes 
partides a les que tenen dret. 

S'ha de fer que els partici 
pants assumeixin la seva res
ponsabil itat esportiva i, si s'ins
Criuen, que arribin al final de les 
Beves I: Ossibilitats, precisament 
com a premi d 'haver-se class i· 
ficat per a la final . Altrament 
s'està fent un mal molt gran al 
sentit de l'esportivitat que tot 
practicant ha de tenir. 

S'ha proclamat campió de Ca
ta lunya Miquel Illescas, amb tots 
els mèrits . La seva tècnica fou 
suficient per deixar en el marc 
de La Ura la sensació d'estar 
davant d'un noi de futur brillant 
La serenitat per a sortejar les 
tensions que comporten els mo
ments de trascendi!ncia -la par
tida amb en Romero fou d'una 
tibantor extraordinària-, esbri
nen si un aprenent té o no té 
caràcter per a jugar bé als es
cacs . L'lIlescas té caràcter. 

El sotscampió, mitjançant el 
sistema Bucholz, fou Josep M.Q 
Lerch, del Viladecans, club de 
la comarca del Baix Llobregat 
rica en entitats escaquistes i 
pobra en nombre de llicències. 
L'actuació d'aquest espavila t vai
let hauria d'estimular la promo
ciÓ de les grans masses d'emi
grants depauperades cultural
ment. que viuen apilades en to
ta la comarca , mentre els clubs 
rauen bu its de gent i mentalitats 
generoses. Un club buit és un 
panteó immoral de mòmies il.lus
tres. 

Marcel Ubach fou , en el nos
tre entendre, un dels jugadors 
més interessants per la tenaci 
tat. branca del caràcter essen
cial per moure la fusta . 



Ens agradà molt Gil, que per 
culpa d'una impresentació, que
dà sense possibilitats; Contre
ras, del Vilafranca -club d'una 
promoció en el Penedés admira
ble-, fou un dels jugadors que 
més ens agradà per l'esperit de 
llu ita i la seva il.lusió ; cal es
mentar amb tota lusticia la re
presentació del col.legi Salle
Horta, amb la in fatigable tasca 
del Sr, Talens, que si bé no as
soli ren classificacions prepon
derants, foren la representació 
d'un esforç , 

PEO DE REI 

Classificació final 

cam~t Miquel ILLESCAS 
(Comta , 5 punts i mig; Sot s 
campió : Josep M.o LERCH (Vi 
ladecans) (16,50) , 4 punts i mig : 
3er, Marce l UBACH (Casino Ter
rassa) (14,50), 4 i mig : 4rt. a 6é. 
CONTRERAS (V i I a fra n ca) 
(18,50), GIL (Foment Marttnenc) 
( 18,50) I JIMiONEZ (Salle-Horta) 
( 17), 4 punts; 7é. SAYOL (Cor
nel là), 3 i mig ; 8é. GIL (Salle
Horta), 3; i 9é. PALOMO (Vila
franca) ,) 2 punts i mig. 

Retirats ' Escribano (·Colme
na . ), 3; Romero (UGA), 3; Sa
leta (Ma taró), Clemente (Vila
franca) I Sales (Lira), 1 V2; Gon
zàlez (Sant Adrià), Mesa (Sant 
Adrià), Moyano (Vulcà) , i Plñero 
(Sant Adrià), 1; Moyano (Cata 
lònia) i Vinyals (Congrés), O 
punts . 
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IllESCAS - ROMERO 

Defensa SICIliana 

1 e4 e5 . 2 Ce3 Ce6. 3 g3 d6 . 4 Ag2 
hS. 5 Cge2 h4 . 6 d 4 e X d4 . 7 C X d4 
Ces. 8 At4 Cg6. 9 Ae3 Ct6. 10 t4 a6. 
11 od2 o e7. 12 O-O O Ad7_ 13 At3 Ag4. 
14 A x g4 C Xg4. 15 Cd5 o d8. 16 Ce6 
l x e6. 17 Ab6 Dc8. 18 Cc7 + Rf7. 19 
IS C6e5. 20 C x a8 D x a8. 21 f X e6 + 
R X e6. 22 odS + Rt6 . 23 Td tl + Rg6. 
24 9 X h4 o e 8. 25 Thgl T X h4. 26 o g8 
T X h2. 27 ob3 Rh7. 28 Th l T x hl +. 
29 T X hl Ch6. 30 Ad4 Ce6. 31 Ae3 e5. 
32 0 17 Ce7. 33 Ad2 Ceg8. 34 b3 b5. 
35 Rb2 od8. 36 o t5 + g6. 37 0t7 + 
Ag7. 38 ob7 d5. 39 O X a6 d X e4. 40 
Ae3 11 45) ob8 t 1 551. 41 Tgl Ce7. 
42 AeS C6tS. 43 o e6 ob7. 44 Thl + 
Ah6. 45 o t7+ Cg7. 46 A X e7 od7. 47 
T X h6 + R x h6. 48 AgS +_ 

1 - O 

II CAMPIONATS JUVENIL I INFANTIL 
PER EOUIPS DE CATALUNYA 

EL PRAT DE LLOBREGAT 
i LA PRINCIPAL, , 

DE VILAFRANCA DEL PENEDES, 
CAMPIONS, RESPECTIVAMENT 

Amb una inscripció paral.lela 
a la de la passada temporada I 

també amb una ampla interven-

ció de clubs de les comarques 
de Barcelona, Girona i Tarrago
na, aquest campionat ha estat un 

CAMPIONAT JUVENIL 

:=inal 
EL PRAT DE LLOBREGAT - TARRAGONA 
Semifinals 
EL PRAT - SANT ADRIA 
TARRAGONA - SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Finals de repesca 

2 V2 1 V2 

3 - 1 
2 V2 I V2 

GRUP ler, ler. a 3er. Tarragona . A ., Tarragona . B. I Vila
franca . B., 4 punts ; 4rt. Reus Deport iu .A., 2; I Sé. Reus 
Deportiu . B ., 1 punt. 

GRUP 20n. ler. El Prat, 5 punts; 20n. Barcelona, 3 I mig ; 3er . 
Vilafranca .A., 3; 4rt. Vilafranca .B., 2 I mig; Sé. Sant 
Feliu .B., I ; I 6é. Vulcà, zero punts. 

GRUP 3er, l er. Sant Feliu . A ., 4 punts i mig ; 20n. Mataró. 
4; 3er. Cerdanyola, 2 I mig; 4rt. i Sé. Catalònia i SEAT, 
punt i mig; i 6é. Sant Adrià . B., I punt . 

GRUP 4rt. I er. Cornellà de Llobregat, 4 punts I mig; 20n I 

3er. Sant Adrià · A · I Vilanova. 3; 4rt La Salle/Horta, 2 I 

mig ; Sé. i 6é Sitges I Aurora , I punt 

CAMPIONAT INFANTIL 

Final 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS - SANT ADRIA 
Semifi nals 
SANT ADRIA - COLL-BLANC 
VILAFRANCA - VILASECA 

Finals de repesca 

3 '/, '¡J 
3 I 

GRUP l er. l er. I 20n. Vilafranca . A . I Vila seca, 4 punts I 
mig ; 3er. Vilafranca . B., 3; 4rt. C . E. Reus, 2, I Sé Reus 
Deportiu, I punt. 

GRUP 20n. ler. I 20n . Sant Adrià .A. I Coll-Blanc, 3 punts 
I mig ; 3er. Sitges, 3; 4rt. La Salle/Horta. 2 I mig , Sé. Bar
cinona, I I mig; i 6é. San t Adrià .B., I punt. 

GRUP 3er. ler. La Lira, 4 punts i mig ; 20n. Juyol, 4; 3er 
Avam -A- , 3; 4rt . Vulcà, 2 i mig ; I Sé. Avam -B-. I punl. 
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èxit que fa preveure anirà a mes 
per la popularitat que gaudeix I 

el fort sentit de promoció que 
signi fica . 

Tot i les dificultats que poden 
estimar-se pel que fa als des
plaçaments, els partits s'han jU
gat fins a les ultimes conse
quències amb una formalitat dig 
na de tot elogi . Les fases prè
vies es van jugar els dissabtes 
a la tarda . 

En la categoria de juvenils el 
triomf final fou per l'equip de El 
Prat de Llobregat , que va supe
rar els anteriors campions, el 
Tarragona. Es un bon premi a 
l'Interès que posa el club del 
Baix Llobregat per fomentar la 
pedrera dels escacs. 

Uno competici ó d'aquesta me
na estimula la ta sca de promo
CiÓ entre els joves que fan molts 
clubs , entre els quals destaquen, 
ultra el guanyador, altres com 
l'Olot, Vilafranca del Penedès, 
Sant Adrià , Tarragona, Badalo
na, etc. 

L'equip juvenil de El Prat de Llobregat, campió de Catalunya. 
D'esquerra a dreta: dempeus, Medrano, Company, A. Dominguez i Escobar: 
asseguts, Castelllort, S. Grau i J . Marcé. 

En Infantils la victòria ha es
tat pel club de la societat La 
Principal , de Vilafranca del Pe
nedès, que també veu aixi pre
miada la seva tasca de promo
CIÓ dels escacs entre els vailets . 
Aquest club afegeix aixi un nou 
èXit en aquesta temporada, bon 
presagi per comptar amb nous 
jugadors als primer rengles. 

ULTIMA HORA 

N." 264 

BOFILL (Barcelona) 
ALIÓ (Tarragona) 

Defensa escandinava 

R 93 / e 

1 e4 dS. 2 e X dS Cf6. 3 e4 e6, 4 d4 
=X dS, 5 Ce3 g6. (5 . Ce6!? 6 AgS 
DaS Martin-Bellón, Las Palmas 1977. 
Bul llel! 8/ 36 - Informalor 23/ 197.) 6 
eS11 (6 AgS Ag7. 7 A X f6 A X f6. 8 
C x dS Ag7. 9 Cf3 Ce6 =; S Db3 A9ï 
7 eX dS 0·0. 8 Ae2 Cbd7. 9 Af3 Cb6 
10 Cge2 Af5!? (Hort. Informator 18 
187) ; S eXdS (!) Cxds. 7 Db3 Cb6 

XXII CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE CLUB 
Centelles (Osona) , 19 a 27 d'agost 

Orgartllzat per la Penya d'Escacs Centelles sota gUlatgp 
de la FederaCIÓ Catalana I patronatge de la FederaCIÓ Es 
panyola, s'ha celebrat aquest campionat, que en les seves 
dues DiviSions ha donat les classificacions seÇluents . 

Per haver deixat de participar l'eqUip madrileny del 
Schweppes o Chardenet, aquest passa au tomàti cament a 
Segona D,VISiÓ. L'acompanyarà el de la SEAT, de Barce
lona, per haver quedat l'ultlm, ca r són dos els que baixen 
cada vegada. 

8 Ab5 + Ad7. 9 a4! (LJubojevlc-Tan , 
Mamla (izt) 1976 Informator 22 / 207) 
+. ) 6 Ag7. 7 b41.. (7 Af4 . 7 Cf3·1 
7 0-0-+. (Amb ;dea de 8 . CeS. 9 
bs C X d4!) 8Ae3 Cg41 (Amb ;dea de 
es.1 9 Cf3 eS, 10 Ae2 CeS, 11 bS 
e X d4- +. 12 A X d4 ... (12 b xe6 
d xe3-+; 12 C Xd4 CXe3. 13 f X e3 
C X d4 . 14 eXd4 Dh4 ++.) 12 C x d4. 
13 C X d4 C X f21-+, 14 R X f2 Dh4 + , 
15 g3 A X d4.+ 

0 - 1 

JOSEP AllÒ 

PRIMERA DIVISIÒ 

ler U D LAS PALMAS IBY, 
20n. VULGA ( Barcelona) 18 1 2 
3er. OLOT lB Y, 
4rt TERRASSA IB 
5e. e IDA. (Las Palmas) 15112 
6é U G.A . (Barcelona) 14 '12 
7è BARGINONA (Barce lona) 14 Y2 

Bé. PEÑA REY AADID (Bdbao) 13 Y, 
ge SEAT (Barcelona) 12 Y, 

SEGONA DIVISIÒ 

~ er PEÑA CAMBITQ (Valencla) 22 
20n MALACA 21 
3er PENYA CENTELLES 19 
4rt PERET (Alacant) 18 
5e PEÑA QRQMANA (Sevdla) 18 
6è CLUB MARITIMQ (ValèncIa) 18 
7e ESPANYOL (Barcelona) I7 Y, 
SO FUfNrt ARA (Saragossa) 16', 
ge HALESA (Ov,edo) 15'.} 

10e. GONOAL (Las Palmas) 14' I 
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SEMPRONIO , RADIO QUATRE I ELS ESCACS 

El 7 de juliol passat, a /' emissió Temps Obert que s'emet 
cada mati de 9 a 12 hores a RADIO QUATRE, intervingué . 
com cada dia, el notable escriptor i comentarista català An
dreu-AveUi A rtis i Tomàs, més conegut per SEMPRONIO. 

Quan encetà la seva xerrada dient: avui parlarem d'escacs , 
naturalment, hi paràrem un esment especial. 

Es referí que a la seva edat escolar s' hi jugava molt a les 
escoles i que aleshores n'havia practicat molt. 

Parlà de generali tats de divulgació dels escacs per anar
se a centrar en els dos esdeveniments que properament ens 
atenyirien: el campionat del món a disputar a Filipines, entre 
Kàrpov i Korxnoi , i el campionat per equips De club d'Espa
nya, que s'havia de lugar a Centelles. 

Féu el panegiric de la final del campionat del món i de les 
incidències que l'envolten per la deserció de Korxnoi, i passà 
a elogiar els organitzadors de Centelles , vila que es distingia 
-digué- per les moltes activitats culturals que s'hi desen
volupen. A ssenyalà el fet que es jugués a Centelles com una 
descentra lització dels escacs, cosa sempre molt convenient 
per donar vida a les comarques. 

En acabar, el locutor Sr. Enric L/averes li féu saber que 
la Federació Catalana d'Escacs editava un . BUTLLETi D'ES
CACS. en català, I aixó li féu afegir a Sempronio, per a clou
re la seva in tervenció: 

-Aixó fa que arrodoneixi encara més la simpatia que tinc 
als escacs . 

FOTOGRAMES 
D'ESCACS 
per Arxiu Robert 

Moment de descans del 
rodatge de "EL TESORO DE 
SIERRA MAORE" dirigida per 
John Huston , en 1948. 
En el centre , Humphrey Bogart, 
i de "pipes" Tim HoU i Bruce 
Bennett, protagonistes de 
l'esmentat film. 

LLEGIU 
I 
PROPAGUEU 
LA 
PREMSA 
D'ESCACS 
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MALLORCA, per Joan Barceló 

I TORNEIG OBERT "AVENIDA" 

VICTÒRIA DE ROMERO 

Despres d'haver-se aca bat les 
competicions diguem-ne oficials 
s'ha desenvolupat enguany a l', 
lla una ampla campanya d'estiu , 
superior en participació, prove::; 
I organitzacIó als anys ante
nors AIxa suposa un al larg,'
ment del temps de JOC prou con
siderable I a la vegada el fet 
apunta a un augmen t de la quali 
tat sobre el tauler que pOC a 
poc va fent-se eVident entre els 
practicants mallorquins Es pro
gressa en aques t sentit organlt 
zatlu a mesura que els clubs 
estan comprenent el seu paper 
a realitzar en el camp de la pro 
mOCió I que arriba mes enfora 
que a la Simple panlclpaclo al" 
campionats de la FederacIó com 
es clar 

El pnmer d'aquests torneig, 
fou el df'1 Bar Avenlda Cal dll 
que IAvenlda es el punt més 
onegut I popular dels escacs 

-de cafe- de Ciu tat de Mal lar 
ca, malgrat no siguI estatge de 
cap club Es va disputar mltJan
cant torneig ober t per sistema 
S\lIS a 10 rondes amb una !nS 

rrrpclo In iCial de 34 jugadors 
,ntre els qUI figuraven 13 pr" 
fefen ts. la qual cosa vol dir que 
"a esser un torne lÇJ fort 

El fet mes curiós i polèmic va 
produ ir-se amb la retllada a 18 
vuitena jornada del fins alesho
res líder joan Carles Mas (qua
sibe a un pas de proclamar-se 
campió) com a protesta enfront 
al sorteig I per estimar que II 
co rresponi a jugar contra Rome
ro amb el color negre I no pas 
el blanc, assignat pels organit 
zadors. Aixó va fer que Romero 
aconseguis la primera plaça, que 
ja no abandonana, Altra vol ta 
cal lamentar el gros nombre de 
retirats , emperò : 11 

Com sembla clar els jugadors 
rnes forts ocuparen les primeres 
posIc ions a la taul a classlflcatò 
lla final , sempre amb la cansa 
buda excepcIó de l'escaquista 
que a l'últ ima ronda pUJa alguns 
llocs I de l 'al tre que després 
d'actuacions flUixes queda en
fonsat, entre la nalleta dels 
éJmics i directes adversaris de 
tota la Vida, que el sis tema SUIS 
tcmt SOVin t propi cia. 

Class ificació 

ler I campia ROMERO 8 
punts, 20n I sots-campió F BE
LLON, 7, 3er/6è FIDEL, SABA 
TER, ROCA I FUSTER, 6,5, 7el 
10e QUEIJA. SUAU, PONSETI 
I MARROIG 6, lle./14è AR 
BÒS, FORTEZA LARIOS I CA 
ÑELLAS 5,5, 15e I 16è SIL 
VESTRE I GUIJARRO, 5, 17e I 
21e. LAMELAS, IZQUIERDO 
NADAL, RIERA I JUAN P 4,5 
22è' ISERN , 3,5, I 23è BER 
GAS. 2 punts 
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III TORNEIG FESTES DE 
SANT PERE 

La zona nord de Mallorca 
-la més distanciada dels re s
tants llocs on hi ha escacs- ve 
mantenint per motius d'allunya 
ment una sène de camplonat~ 
més o manco comarcals que pa 
lesen la manca de partiCipaCIó 
dels jugadors d'aquesta con tra
da a les competicions IndiVI
duals ,com ve essent costum 
general durant els darrers anys 
~ s el cas, per exemple, del to r· 
neig de les - Festes de Sant Pe 
re· a Pollença, del Ciu tat d'AI· 
clidia, del nou torneig obelt 
~ Festes de La Beata a Santn 
Margalrda I en darrer ter me de 
l'internacional de Can P,cafort 
encara que aques t compta amb 
un ressò. per la seva Importàn 
Cia , arreu de l'Hla 

A,x; que organitzat pel Club 
Pollença, I al seu local sacra I 
va tenll lloc la tercera ediCIó 
d'aquest obert de festes a 7 ran, 
des I una participacIó de 18 jU 
gadors no massa nombrosa 
Guanya Aguiló acompanyat de 
Loeffler els quals junt amb So 
clas encapçalaren ronda a ron 
da la classlflcaclo, qUf' fou la se 
guen t al final I er AGUILO. 6 
(28), 20n LOEFFLER. 6 (275) 
3er SOCIAS, 5. 4art/e OCHO 
GAVIA I LLOMPART 4.5. 6e/8e 
SEGUt. OLIVES I VIVES 4 ge 
Ilè SERRA CERDA I PARKER 
3,5; 12è/15e MATEU CALDEN 
TEY, RIPOLL I HOOPER 3. le, 
TORRANDELL. 2.5. 17e FA 
NALS, 2 I 18e el HVERA l' 
;Junts 



TORNEIG DE CAMPOS 

El veterà M .R Rafael Garcia 
guanyà el campionat social del 
Fomento Ajedrez Campos, mo
dest club de preferent, resolt 
mit jançant sistema su is a 8 ron 
des, essent la classificació fina l 
aquesta : 1 er. GARCIA 7 punts 
(39,5) ; 20n. M . RAMIS, 7 (38,5); 
3er, F. POMAR, 6; 4art S . FUS
TER, 5 ; 5é/8é. MANRESA, MO
LI NA, J. POMAR i GELABERT, 
4,5. Fins a 17 classificats. 

ALACANT, per Delfi Burdio 

CAMPIONAT JUVENIL DE 
MALLORCA: 
FRACÀS TOTAL 

La manca d 'a tenció , organit
zació i previsió per part de ls 
provisionals federatius (a l'hora 
de redactar aquestes noticies 
no s'han celebrat encara elec
cions) féu que un any més el 
Campionat de Mallorca Juvenrl 
es disputàs de mala manera 
D'una inscripció inicial de 16 JU 
gadors sols acabaren la prova 

quatre o cinc, jugant-se al llarg 
de les 6 rondes previstes pe. 
sistema suis al Poliesportiu de 
La Salle molt poques partides . 
AI final , resultà que el guanya
dor A. Figuerola per superar 
l'edat reglamentària no pogué 
classificar-se per al Campionat 
d' Espanya, essent Joan Fio l el 
representant mallorqui . Una ver
tadera llàstima aquest campio 
na t, gens signi f icatiu i represen . 
tatiu dels escacs juvenils a l'illa 

Joan Barcel ó 

EL CLUB PERET, CAMPiÓ D'ALACANT 
Els dies 11, 12, 17, 18 i 25 de 

juny s'ha jugat, en la Societat 
Cul tural Casino de Torreve l la, la 
fase final del campionat per 
equips de les comarques ala
cantines . 

Dels dos grups classificatoris 
de la fase prévia passaren els 
tres primers de cada un d 'ells 
a jugar la final per sistema lliga, 
a una sola volta, i amb equips 
de quatre Jugadors . 

El triomf fou clarament per 
l'actual campió, el C. E. Peret, 
tot i haver perdut amb el segon 
class ificat, però compensat per 
haver guanya t tots els al tres , I 
e l cuer per la màXima. 

Degut a la seva victòria so
bre el Peret, l'unic club que l'in 
quietà una mica fou el San Blas 
SI bé fallà més del compte en 
les dues darreres rondes. 

El club titular d'Alcoi està en 
periode de renovació t presentà 
un equ ip amb una mitjana d'edat 
de 16 anysl Això diu molt a fa · 
vor d 'aquests nOIS, que es clas 
slflcaren molt honorablement en 
el tercer lloc 

L'eqUIp de l'Organi tzacIó Na
Ci onal de Cecs va fer prou en 
mantenir-se. Ja que deixà d~ 

comptar amb dos dels seus mi 
llors taulers , retinguts per estu · 
dis . 

Benidorm I Torrevella-Dolors 
va n pagar la seva primera mter
ve nCIO en aquesta prova. pero 
demostraren que van a mes I 

poden obtenir millors llocs en 
futures competicions , 

Precisament s'ha de remarcar 
que s'hagi afegit a la Federació 
Alacantina un nou sector d'afi
cionats com és el de la zona 
Dolors-Torrevella . Tenen molta 
Il.lusió i grans ganes de ficar-se 
de ple en competicions de tota 
mena , Tant és així que, a la 
cloenda , l'Alcalde de Torrevella 
anuncià que pensen demanar 
l'organització del campionat fe 
meni d'Espanya de l'any vinent 

Burdio , de l'ONCE, en el pn
mer tauler; Deltell, del Peret, 
en el segon ; Murcia, del Be",
dorm, en el tercer, I Carrasco 
sa , del Peret en el quart , fore n 
els jugadors més destacats 

N." 265 

BURNAY (Benidorm ) 
LEONTXO I Perel) 

Defensa Siciliana 

E 54 / a 

1 e4 eS. 2 Cf3 CfS. 3 eS CdS. 4 Ce3 
e6, 5 g3 CeS. 6 Ag2 lS . 7 C X dS 
e x d5 . 8 CM 96. 9 A x d5 C xe5. 10 
O-O Ae7. 11 CI3 Cg4. 12 b3 C16. 13 
Ab2 Tl8 , 14 Ac4 dS . 15 AbS + Ad7. 16 
A x d7 + C X d7. 17 Te1 R17 . 18 De2 
A16 . 19 CgS+ Rg8. 20 De6 + Rh8 . 21 
017 T X 17. 22 C X 17 + Rg8. 23 C X d8 
A X b2. 24 Tab1 A16 . 25 C X b7 Tb8. 26 
CaS TbS, 27 Cc6 R17. 28 c 4 Tb7. 29 
cX d5 Te7. 30 14 Tb7. 31 Ce S + RfS. 
32 Cc4 Cb6. 33 C X b6 T X b6. 24 d3 
I el negre abandonà poc despres. 

1 - O 
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EIVISSA 

PRIMER TORNEIG DEL 
CLUB DE CAMP 

Del 17 de Juliol al 2 d'agost 
es celebrà en els salons del 
Club de Camp d'Eivissa aques
ta prova amb la participació de 
18 jugadors inSCrits en dues ca
tegories , 

En fou guanyador Josep One
to, segon classifica t Joan Bor
des, i tercer Victor Valech. El 
primer classificat de 2.Q catego
ria -i Sé. de la Heneral- fou 
Agusti Fernandez, i el segon 
J. L. Muñoz. 

A tots els foren lliurats tro
feus reali tzats en ceramica ex
pressament per aquesta compe
tI ció . 

Heus aci la partida deCisiva 
entre els dos primers classifi
cats 

N. ' 266 R 821a 

BORDES - aNETO 

Defensa Alekhm9 

1 e4 C16. 2 Ce3 dS. 3 eS Cld7. 4 d4 
Cb6. 5 14 Ce6. 6 AbS e6. 7 CI3 a6. 
8 Ae2 Ae7. 9 O-O O-O. 10 Ad2 CaS. 11 
Ael Cc 4. 12 Del eS. 13 AI2 Dc7. 14 
b3 CaS. 15 Od2 Ad7, 16 Cdl Ce8, 17 
e3 b6. 18 Tel Cb7. 19 Ad3 bs. 20 Abl 
15. 21 e X 16 T X 16. 22 CeS Ad6. 23 
Ah4 A X eS. 24 d X eS Tl7. 25 Od3 96. 
26 Af6 Ce7. 27 Ce3 c4. 28 De2 Db6. 29 
Rhl CIs. 30 A X IS g X 15. 31 TI3 RIB. 
32 Tg3 AeB. 33 b4 a5 . 34 Ce2 a X b4. 
35 C X b4 CeS. 36 012 Oe7. 37 Od4 
Ce4. 38 Th3 0.7, 39 Th6 CI2 +. 40 
Rgl Cg4. 41 Th3 O X d4 , 42 e X d4 T.4. 
43 Tbl C X 16. 44 e X 16 Ad7. 

Aquest ha estat el primer tor
neig d'escacs patrocinat per una 
entitat eivissenca que s'ha JlIgat 
amb rellotges i per sistema suis 
a VUit rondes, I que ha organit
zat la Delegació Insular d'Escacs 
en col.laboració amb el club 
d' Escacs Eivissa . 

J. ONETO 

SITUACiÓ FINANCIERA DEL "BUTLLETí" 

En el moment de canvi de presidènCia de la 
Federació Catalana d'Escacs. 

Comptes sotmeses a la nova Junta Directiva 

BALANÇ 
Del ler. setembre de 1977 al 30 Juny 1978 

(Comprèn dels numeros 8 al 12, ambdós inclusivament ) 

DEURE 

CAIXA , ... . 
BANCA CATALANA 
CLIENTS , . , . 
COMPTES CORRENTS: 

F. C. d 'E. 50.600,-
J.E.C, 13.800,-
F,E.D.A.. 75.000,-

D~FIC IT AL 30-8-77 ' 
Saldo, 165.640,05 
LI . V, 10.000 

15.231,-
58.054 ,55 

243.451,-

139.400,-

J . p, 40.000 50.000,- 11 5.640,05 

D~FICIT AL 30·6-78 65.058.40 

Su mes pessetes 636.835,-

PROVE,DORS ( Impremla) . 
PR~STECS PERSONALS . 

Sumes pessetes . . 

Barcelona, 20 Juliol 1978 

HAVER 

308.321 ,-
328.514,-

636.835,-

Signa., JORDI PUIG i LABORDA 
Director Admin istrador 

ESTAT DE COMPTES • 30 de luny de 1978 
(Comprèn dels numeros 8 al 12, ambdós inclusivament) 

INGRESSOS 

PUBLICITAT . , . , , . 259.810,
SUBSCRIPCIONS: 

268.077,30 Espontànies. 
Oblig. clubs. 75.600,- 343.677,30 

VENDA NúMEROS: 
DiSlrtbufdora. . 14.440,
Llibreria Catalan 18.440,-
A la menuda. 8.455.- - 41 .335.-

SUBVENCIONS: 
FEDA 1977 I 1978 
(3 trimestres) 11 2.500.-
FCE (llicències) 63.420,- 175,920,-

D~FICIT AL 30·6-78 65.058,40 

Sumes de pesseles . 885.800,70 

DES PESES 

IMPREMTA . . . , . 699.246,-
COMPRES COMPLEMENTARIES 5.033,-
GENERALS: 

Secretaria 
Expedicions 
Propaganda 
Bancàries 
Matenal d'ohclna 

117.607,
'8.424.-
37,532,-

1.970,70 
5.988,-

Sumes de pesseles 

Barcelona, 20 JuliOl 1978 

181.521.70 

885.800,70 

Slgnal . JORDI PUIG I lABORDA 
Direc to r Admln lslrado r 
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institut d'escacs 
de catalunya (I.E.C.) 

Vl.E.C. i ELS ESCACS CATALANS 

En aquests moments de canvi 
de la Junta Directiva de la Fe
deració Catalana d'Escacs , vo
lem fer una parada i fonda per 
glossar la situacIó dels nostres 
escacs. 

Els últims quatre anys, presi
dits per En Pere Casaluana . han 
estat força dificils , i aixó ha fel 
que els resultats hagin estat ir
regulars . 

Els importants canvis que hI 
ha hagut al nostre pais han obert 
una sèrie de possibil itats im
pensables fa pocs anys . i que 
en els escacs catalans també 
s'han fet sentir en forma de ten
sions, especialment greus en el 
cas de Lleida , en diferents ca
sos presentats al Comitè de 
Competició i en actituds d'algu
na premsa. 

Tot aquest nerviosisme gene
ral ha donat una imatge dese
quilibrada i contradictòria de la 
Junta Directiva que acaba d'a
complir la seva funció, car junt 
als problemes destaquen impor
tan ts realitzacions, des de l' exis
tència d'aquest Institut fins ha
ver pogut llegar al nou president 
una Federació ín tegra en el seu 
territori . 

També la categoria assolida 
pels torneigs d'estiu, les com
peticions internacionals, els cam
pionats oberts i tot el potencial 
de joc català, palesen l'esforç 
de clubs i jugadors. 

Però és absolutament neces
sari ésser crítics i plantejar una 
alternativa per al futur. Precisa
ment creiem que el caire més 
posItiu de l'última etapa ha es
tat la capacitat d ' obrir noves 
portes als escacs de Catalunya , 
portant-ne moltes d'elles a la 
pràctica: les finals magistrals 
dels campionats juvenil ; abso
lut , la nova orientació de la Fes-

ta dels escacs, el Butlletí, les as
semblees de clubs, la reforma 
del campiona t per equips, la 
creació de l'avaluació dels ju
gadors de ca tegoria Preferent, 
etcètera. 

lOs evident que queden molts 
problemes de fons pendents: la 
forma de financiació de la prò
pia Federació, lligada al neces
sari creixement del nombre de 
llicències i a l'existència del But
lletí ; l'urgent potenciació dels 
escacs infantils a les escoles 
portada amb esperit didactic i 
entroncant amb els clubs dels 
barris ; l'existència dels clubs 
eliminant l'esperit de clal/. con
centrant els esforços en grans 
clubs ben arrelats a les barria
des, a les associacions de veïns . 
a les festes populars, als ate
neus: la formació de directIUs. 

d' àrbitres, de treballadors-al mo
gavers dels escacs ; la potencIa
CIÓ internacional dels jugadors 
per assolir avaluació Elo , cele
bració de cursos. aprofitament 
de la seva experiència, etc. 

Creiem que aquest és el mo
ment del gran debat escaquista, 
amb participació , amb responsa
bilitat. amb propostes . amb re
EstructuraCIÓ d' allò que c!,lgui. 
Es l'hora de trobar la nova po
li tica escaquista de desenvolu
pamwt total. l/nici del treball 
d' una nova Junta Directiva de la 
F. C. d·E. és un bon moment 
perquè ens hi aboquem tots . 

Per això entenem que cal de
cidir- se , com a eina de treba ll 
per aquesta gran revisió coU ec
tlva , per posar en marxa l'anun
ciat . CONGRES DELS ESCACS 
CATALANS •. 

ús DEL FITXER DE PARTIDES A L'ABAST 

Recordem que el fitxer te dues vessants. 
- l'arxiu de jugadors, a cada una de la fit xa dels quals consla el nom 

del Jugador, llur avaluació ca tala na, el club a què pertany, I la referèn
cia de cada parti da enregistrada amb l'esment del COdi , data. color. 
nom de l'oponent i resultat 
L'arxiu de partides, degudament codifica des. amb esmeni de l' any, 
!telra slgnlftca llva del tipUS de competició (E = equIps, I = .ndJ" ldual 
etcètera ) I número d'ordre di ns de l'any. També s'hi la consta r el codi 
d'obertura de l'I nformador InternaCionaL 

TARIFES DEL LLIU RAMENT DE FOTOCOPIES 

Beneficiaris 
Consulta arxiu 

jugadors 
Consulta anciu 

partides 

Membres de l'iE e 15 ptes. per cada fitxa ( màxim 
28 part ides per fItxa) 

Alt res persones 20 pies. per cada fitxa ( màxIm 
28 partIdes per fitxa) 

15 ptes. per 
partida 
20 ptes. per 
part ida 

Les comandes es poden fer per telèfon, correu O personalment a la 
Secretaria de nE.C, (Trafalgar. 3 - Barcelona- t O), e ls dilluns, dI mecres o 
divendres. de 9 a 13 hores. 
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XVIII CAMPEONATO JUVENIL DE ESPAÑA 
Màlaga, 21 a 27 de Jullo de 1978 

GRAN EXITO 

DEL CATALAN XAVIER MATEU 

David ROiz, de Asturias, subcampeón 

La Urbanlzaclón Cerrado de 
Calderón, en Màlaga, ha sida 
('I escena no de este campeona· 
to , que ha reunida un total de 58 
Jugadores en representaclón de 
31 federa clones . 

Se dlsputó por sistema suizo 
a ocho rondas que, aunque en 
esta ocaslón ha Elda aparente· 
mente suflclente, es una dlstan· 
cia demasiado co(ta, y sintomà· 
t lcamente reduclda respecto del 
año anterior, que fueran nueve. 
Pera para una prueba de es ta 
responsabdldad no deberia ser 
menor de dlez rondas. 

La nueva Federación Malague. 
ña fue la organlzadora de esta 
competlclon, que resultó bas · 
tante lograda No obstante, hay 
que señalar que el aloJamlen to 
no fue adecuado -habltaclo· 
nes con cinca camas, la mltad 
literas- y la alimentaclón decre· 
c ia a medi da que avanzaba el 
campeonato. 

SI resaltamos esta s condicio· 
nes negatlvas de la organlza· 
clón no es en detrimento de és 
ta , ya que en toda caso la culpa 
debemos achacarla a la escasa 
subvenclón que la FEDA dlspo· 
ne para este campeona to . De 
donde se Inflere que la reduc· 
Clón de rondas puede tamblén 
verse InflUlda por ",ste aspecto 
con lo que se afecta tamb ién. 
aunque ¡ndirectamente, la con 
dlclón deportlva. 

Debemos exigir de la Fede· 
ración Española dote del preo 
supuesto convenlente la aten· 
clón de este campeonato juve· 
nil que, para la eclosión de 
nuestras mejores promesas, se 
merece el debldo tratamiento . 

La disputa del campeonato 
coincid,ó con un calor sofocan· 
te en la zona. En este aspecto 
resultó muy positivo el lugar de 
Juego habilitada, el Club Campo 
del Cerrado de Calderón, que 
resultó un sitlo fresca . A ella 
debemos añadir que su persa· 
nal, empezando por el presiden· 
t¿ y slgulendo con el Sr Joa 
qUin. que sería Injusta no nom 
erar expresamen te . se volcaran 
en atenclones. 

La vlctona del eoarense Fran· 
cesc Xavier M ateu fue muy me' 
rec Ida En verdad que él Jun 
t\lmente con Rlvas -antenol 
nmpeón- Gallega y Vehi, eran 
los favonto s antes de empezar 
CI campeonato 

Pera todos elias empezaron 
n'ga vacHantes. mlentras se les 
ad:?lantaban DaVid ROlz y Jose 
I. arrosa Este últlmo Inclusa se 
"Igia en verdugo de los ca ta· 
lanes Vehi y Casacuberta. Preo 
clsamente la derrota de Vehi 
deJaba a éste pràctlcamente fue· 
Iode combate por el titulo , ya 
que en una competlclón tan 
corta es casi imposible reman
tar pOSICiones en las altu ras, ya 
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que faltan los encuentros con 
los pnmates 

A partIC de la 4.0 ronda Ma· 
teu empezo a ganar todas las 
partldas, pera no Ilegaba a en· 
contrar ROlz , que le venia Ile· 
vando un punto de ventaJa 

En la penúltima ronda Rlvas 
venc ló a ROlz y se establecló 
un tnple empate para el pnmer 
puesto entre Mateu, Roiz y Ri · 
vas. 

La última ronda dia una com· 
blnaclón de resulta dos favara · 
ble a Mateu, empezando porque 
('ste venció brillantemente a Ri· 
vas, mientras Roiz no conseguia 
ganar a Ballester, a pesar de la 
larga partida que disputaran . 

Francesc Xavie r Mateu, sub· 
campeón abso luta de Catalunya, 
hizo honor a este puesto ga· 
nando el campeonato Juvenil y 
obtenlendo la plaza claslflcato· 
na para el campeonato del mun· 
do Juvenil, que se disputarà en 
Graz (Austna) en la pnmera 
quincena de sept iembre. 

Una de las revelaclones del 
torneo, como se desprende de 
lo antenormente Indicada, fuc 
Roiz _14 .° en el campeonato 
antenor- que por la cortedacl 
del torneo se quedó Sln la OPOI ' 
tunldad de enfrentorse a Mateu 
para intentar resarClrse de la de 
rrota sufnda con Rlvas Gusto 
SU juego. asi como tamblen fue 
muy interesante ia actuación de 



José Larrosa. Manuel Rivas pa 
reció estar un poco bajo de for 
ma, porque sin aludir a su in 
discutible derrota con Mateu, en 
algunas part idas la suerte no le 
volvió precisamente la espalda. 
Gerardo Domingo se vio aupa
do sin haberse enfrentado con 
nadie representativo debido a su 
flojo comienzo, lo que le permi
tió obtener una clasificación apa
rentemente muy merito ria . 

Interesante la actuación de 
Joaquim Ballester, que se en
frentó a los dos primeres, y que 
consiguió una buena clasifica
ciÓn. Es uno de los chicos va
lencianos que estan saliendo de 
la gran promoción que se esta 
realizando alli de unos años a 
esta parte. 

Francisco Gallego se va de es
te campeonato sin pena ni glo
ria , pues aunque es un fuerte 
jugador en general, en juveniles 
no consigue destacar en dema
sia. Alberto Villavicencio, aun
que empezó perdiendo, prento 
se encontró entre los primates, 
y acabó obteniendo una clasifi
cación satisfactoria . 

Por su significación queremos 
mencionar también a Agustin 
Garcia Luque, de Sevilla, que 
contando soJamente 13 años 
-era el benjamin del campeo
nato- dio bastante juego y es
tamos seguros que el chavalillo 
va a dar que hablar en próximas 
ediciones. 

Ocupandonos de! resto de 
jugadores catalanes vemos que 
nuestro subcampeón juvenil, Vic
tor Vehi, no acaba de cuajar en 
este nivel , jugando algo acom
plejado y con exceso de res
ponsabilidad. Pronto encontró 
uno de los jugadores-revelación, 
Larresa, y sucumbió, con lo que 
se esfumaran sus ambiciones. 
No pudo superar a Villavicencio, 
Juan Carlos Fernandez y Galle
go. y aunque su clasificación es 
infinitamente superior a la del 
año pasado -28°!- no es esto 
lo que se espera de él. En su 
descargo, y hasta como aspecto 
positivo, el intento de variar su 
repe rtorro de aperturas y enrr
quecer su Juego. 

Antoni Juanpera, de Olesa, no 
desentonó y acabó con una 
aceptable clasificación. Algo si
milar podemos decir de Josep 
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CLASIFICACION FINAL 

NOMBRE , .... fEDER.lCION , .. ,. 
" '.' ... ... , .. . .. TOTAL - ... ... .. 

MATEU " C,I.I ... , '/, 11 . , ';' 11 ,, ' , , " 1 , , " 7 -
AOIZ " .... lu.ian. M' ,, ' ,. " , " , • .. 1% "h -.. " " 

S ... itt,n • '1. 11 .. , '" .. ol' ". " o , , 34.50 

DO MINGO " Gt_dini ., O .. 'I. 11 ~. 'I. ' " '" 
, 

'" • JO 

.ALLUUR " V.1file,.nl '" O. '" , ~ ' O ,. " 'h , 5 '1. " 
GAU.f:OO " Gu,puzcoan, .. " ... ., '" 'ro S ' 0 n . '", 5' • " 
Vtu.AVICEHCIO " T ... ,rir. O ," ' M ., I , I ~ , ' " , O '" 6% J4 

VEHI " CII,I'nl , .. ' 0 , .. , 'I. ' " 11 'I. , .. ." S'I. 33.50 

LMtROIA " La CD"".,. .. , , • '" '" O • 12 ~ . O • 'lrU 5 36,50 

J. C. FERNANOI!Z " V"-calna U, O" " '" ' " . " 'h • ' 0 
, ,, 5 33 

DUES""" " Lo. P.I ..... '" O • , .. '" O ' " .. " " 5 3>SO 

f . '(II.MANOa " Zatagoz_ U'Ir '/o 4? I" , '1, ,* . , " . ' 0 , 5 r~l.50 
JUANPUlA 

I ..... " 
CeI.I_ O • .. , ' " "" , " ' O , ,, ' 'h 5 --

BLANCO " "" lm .. I ..... '" l'' ' OU '" O" • O ' " n, , 
'ADRI!HY " e.lal.", " M " O "" ." ". "" 

,,, 5 

.... " 'l'III...,... .... UO , . VI" " v. V. I. , y, " '" 5 

PUTOA " G.ul"".coan. " y, O" . , ' " ' 0 'h , '" 5 

CORONA " Or ......... O" Y, ., '" '!t U "." '" y, n I· , 5 

CASACUllEAT4 " CII.lan. ' " ., . , O • " 1 O • "" O 7 i 4 '10 

GARCIA L. " P,*>I'" '" "' O · '" ' " ' 0 'lo " O .14'1. 

21.° a 32.0 con 4 puntos 
CALVO VILLALOBOS (Jiennense) (35,5), GONZALEZ TRE
LLES (Asturiana) (35), RODRIGUEZ TALAVERA (Sevillana) 
~35), BOSCH (Balear) (33), ARCOS (Castellana) (32,5) , 
SEBASTIAN (Guipuzcoana) (31,5), ALBA (Valenciana) (31), 
ALBERT (Catalana) (31), GARCIA LUQUE (Sevillana) (28,5), 
LEIRA (Coruñesa) (27,5), ALBAl NA (Alavesa) (26) y SOS· 
PEDRA (Valenciana) (26) . 

33,0 a 44.0 con3 puntos y medio 
MATAIX (Alicantina) (33), ARACIL (Alicantina) (30,5), RO
DRIGUEZ MELGAR (Zaragozana) (30,5), PEREZ GARCIA 
(Leonesa) (29,5) , REY (Pacense) (28,5) , ZABALO (Vizcai
na) (28,5), CID (Malagueña) (28), ENJUTO (Castellana) 
27,5), GELLA (Oscense) (27,5), AGUIAR (Malagueña) (25) . 
BUST AMANTE (Cantabra) (24) y GATA (Sevillana) (23,5). 

45.0 a 50.0 con 3 puntos 
CUADRA (Malagueña) (31,5) , MUELAS (Murciana) (30,5) , 
RUB~ (Gaditana) (28,5), SANCHEZ MARTIN (Salmantina) 
(26), TOLDRÀ (Catalana) (26) y CARA8ALLO (Las Palmas) 
(23). 

51 .' a 56.0 con 2 puntos y medio 
GARCIA BUENO (Albaceteña) (29,5), DE LA CRUZ (Cas
tellana) (26), CABELLO (Malagueña) (25,5), YAÑIZ (Na
varresa) (24,5), FIOL (Balear) (23,5) y COSTELA (Ponte, 
vedresa) (23). 

57.0 con 2 puntos 
ALONSO PEREZ (Burgalesa) . 

58.0 con medio punto 
ORTEGA (Soriana). 

3'.~ 

29.50 

29,50 

29 

26.50 

25 

37 

34,50_ 
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Padreny, el cual des perdici ó al
gunas buenas posiciones. 

Carles Casacuberta, de Olot, 
es otra de nuestras jóvenes pro
mesas, pero que aqui ha defrau
dado, ya que su 6. 0 puesto del 
año pasado queda lejos. Empe
zó bien con tres victo.rias segul
das, pero se encalló con Larro
sa. T ras Olra victoria, se enfren
tó con el futuro campeón en un 
duelo muy significativo -fue el 
gran ausente del campeonato ju
venil de Catalunya, en Ripoll
y salió derrotado. Siguieron unas 
tablas con Garcia Lafuente y 
luego se vio derrotado en la úl
tima ronda en una larga partida 
con Vdlavicencio . Tal vez acusó 
la falta de costumbre de jugar 
diariamente, y por esto es màs 
de lamentar su ausencia en 
Ripoll . Le queda tiempo para 
rectificar y esperamos que el 
año próximo consiga un pues-

N.O 267 R 16 / a 

MATEU - RIVAS 

Obertura Reti 

1 CI3 CI6. 2 g3 06. 3 Ag2 dS. 4 O-O 
Ae7. 5 c4 .. . (Entrega molt corrent en 
l'obertura Reti i que quasi mai s'ac
cepla. ) 5.. . O-O. 6 b3 b6. 7 Ab2 Ab7. 
8 d 3 Cbd7. (Considero millor racli
v8ci6 d'aquest cavall per c6, després 
de Jugar eS, però també és qüestió 
de gustos. ) 9 Ce3 eS. 10 e3 a6. (No 
és una Jugada massa necessària, Una 
altra manera de Jugar això és TeS. 
Oc7, Ob8 1 Tfd8. ) 11 Oe 2 Oc7. 12 
Tld l T' d8. 13 cX d5 ... (Tenia un mal 
record de 13 Tacl d xc4.) 13 ... C x d5. 
14 Tac l e X e 3. 15 A x e3 Ae61 (Si
tUBr la dama en la llarga diagonal 
blanca és una necessitat.) 16 e417 
Ob7. 17 Cd2 bS. 18 Cl l aS. 19 d4.·. 
(La posició és força complicada, pe 
rò el blanc té millors oportunitats) 
19 ... Ct6. (Esperava com a Hnia pnn 
cipal 19 . b4. 20 Aall) 20 dS e x dS· 
21 A x l6 AX I6. 22 e x dS A x dS? (Se· 
gons va confessar Rlva3 en acabar, és 
un error mecànic, perquè eU volia JU
gar 22 , T x d5 1? Amb tot, 10 prefe· 
reixo el blanc després de 23 A x d5 
-23 T X d5 A x d5. 24 A x dS O X d5 
25 O x bS Ad4 +- 23 ... A x d5. 24 
T x cS A13. 25 Td7! O X d7. 26 O x 13 Td8 
27 Of5 O X f5 . 28 T x f5 amb avantatge 
eVlden!.) 23 T x dS T X d5. 24 T X cS? .. 
(Embolicant la troca quan no era ne
cessari . Era molt fàcil 24 Ce3. El fan 
tasma que vaig veure era 24.. TeS. 
25 0 13... -25 C x d5 guanya- 25 

to de honor, debidamente pro
gramada su consecución, inclu
yendo el campeona to de Cata 
lunya. 

Nuestro campeón Joan Albert 
Jugó por debajo de sus reales 
posibilidades. Empezó muy sa
tisfactoriamente con unas tablas 
y dos viclorias (Zabalo, F. Sàn
chez y Rey, respectivamente). 
pero cuando topó con los -bue
nos- falló, perdiendo con Galle
go y con Domingo, y tablas con 
Arcos. En la 7.g ronda venció a 
Pérez, pero perdió su últ ima 
oportunidad al ser derrota do por 
Quesada. 

El último clasificado catalàn 
fue Antoni Toldrà, de Tarragona . 
que ya en el campeonato de Ca
talunya obtuvo un modesto 30.0 

puesto. Su puntuación se debe 
a una victoria y cuatro tablas. 

De los demàs jugadores de los 

Ag5. 26 O x dS .. -26 C X d5 guanya-
26 .. O x dS. 27 A x d5 T x e3 i la co
sa no era tan fàcil.) 24.,. T x cS, 25 
A X b7 Td8. 26 Ce3 g6. 27 Ae4 a 4. 
(l'únic contraloc possible. ) 2B Ad3 
a3. 29 A x bS Tcl + . 30 Rg2 Tbl. 31 
0 13 Rg7. 32 Ac4 Tb2. 33 Ob7 ... (Més 
làcil era lambé 33 Cg4 Td6. 34 Ob7.) 
33... Rh8. 34 O x 17 Ag7. (La parlida 
s'ha complicat , però ara ve la com
binació final que acaba la partida.) 
35 Oe7 T18. 36 AI7 T X a2. 37 CC4 ... 
(Amenaçant el peó passat negre. l'úmc 
recurs per a sobreviure.) 37, .. T x 12 +. 
38 R x 12 a2. (No es para, però Ja no 
la la lla. ) 39 CeS g5. 40 O x gS... (Es 
pOdia anunciar mat en CinC és mi
llor no ler-ho,) 

1 -O XAVIER MATEU 

N." 268 R 33 / d 

MATEU - CASACUBERTA 

Obertura anglesa 

1 c4 eS. 2 Cc3 C16. 3 CI3 Cc6. 4 g3 
dS. (Amb ganes de canviar els pa
pers de bell antuvi el negre vol Jugar 
amb blanques.) S e X ds C X dS. 6 Ag2 
Ae6. (Moguda no massa lògica dintre 
del concepte de la vanant , però per· 
fectament Jugable. La corrent és 6 
Cb6 posant el cavall a la quadra i 
neleJant la columna per tal de privar 
un ràpid d4 del blanc . Però és que 
el negre vol Jugar la dragó.) 7 O-O 
Ae7. 8 d3.,. (De poc valor. La teoria 
recomana 8 d4 com a la drag6 nor-
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Paises Catalanes -isin ànimo de 
colonización!- destaca conside
rablemente el ya menciona do 
Joaquim Ballester, revelación va
lenciana que se espera vaya a 
màs. Luego ya tenemos que ir 
al grupo de los 4 puntos para 
encontrar a los restantes desta
cados, como son el balear Joan 
Bosch y los valencianos Joaquim 
Alba y Joan Sospedra. Xavier 
Aracil no ha hecho olvidar a 
Verdú ni a Sànchez Guirado. El 
campeón balear Joan Fiol, sin 
culpa por su parte, ha venido a 
dar la razón a nuestro corres 
ponsal en las Islas al no consi
derarle representativo del aje
drez juvenil de elias, y bien lo 
ha demostrado con su floja clasi 
ficación . 

JOAN TORQUET 
y JORDI PUIG 

mal. però amb el temps de més.) B.·· 
0 ·0. 9 Ad2., (Encara era possible 9 
d4) 9 ... Cb6. 10 a3?1 aS. 11 Ca4 Ta6?! 
(Semblava més Interessant del que 
realment és. Jo temta 11 Cd41 12 
CX d4 -12 Cxb6 Ab3' j el negre 
està moll mlllor-12 O x d4. 13C X b6 
O x b6. 14 Ac3 Ab3 15 Od2 16 1 la 
meva posicIó val poc més de cinc cèn· 
tims.) 12 Ac3.·. (Llarga reflexió per 
una Jugada tan senzIlla. però és que 
12 b4 és molt complexa, t no es vul· 
gUI saber qué passat) 12 ... Ad6. (I 
stn6. què?) 13 C x b6 T X b6. 14 d4 ... 
( La ruptura temàtIca per fi s'ha obert 
la gàbia.) 14 ... e4. 15 Cel ... (Més In 
teressanl era 15 CeS.) 15 .. AdS. 16 
Od2 a4, 17 Ce2 IS. l B 13 Oe7?! ( MI ' 
lior, malgrat tot . 18 ex 13. 19 A x 13 
AX I3. 20 T x l3 14. 21 Tall I x g3. 22 
h x g3 el blanc té. temporalment . una 
torre de més.) 19 Ce3 Ab3. 20 f x e4 
l x e 4. 21 CIS Oe6. 22 DgS... ( No 22 
C x g7 per Og6 o Og4 I s'ha pIcat 
l'ham. ) 22 .. , Tf7 . 23 C X d6 ... (La sen· 
zlIla i segura menI la m.llor. No es po
dia anar de cara a la galerta amb 23 
d5 A x dS? 24 Ch6 + O x h6. 25 O x d5 
Cd8. 26 T X 17 C x 17. 27 TI1 Og6. 28 
A x e4 elc .. o bé 23 d5 Og6. 24 O x g6 
h x g6? 25 C X d6 c x d6 26 d x c6, etc., 
Ja que h. ha la mtermltJa 23 . Ac5 + 
t l'alfil no està " en l,lrtse" a d6,) 23 ... 
c X d6. (O bé 23 . O X d6, però tam 
poc s'explicarta. ) 24 T x f7 R X f7. 2S 
Tll + Rg8. 26 dS Oe7. 27 Oe3 ... (Aca· 
bant tota inútil resistència. com proba· 
blement diria Toran.) 27 ... Tbs. 28 
d X c6. 

1 - O XAVIER MATEU 



N.ol 269 R 00 

BOSCH - VEHI 

Obertura Larsen 

1 b3 .5. 2 Ab2 Ce6. 3 e3 d5 . 4 Ab5 
Ad6. 5 e41? 

Més normal és 5 14. 

5 ... C16. 6 e X d5 C X d5. 7 Ce3 C X e3. 
8 A X e3 ... 

Interessant era 8 d Xc3 amb idea 
d. Ad3 I e4. 

8 ... o-o 9 C.2 ... 

Millor que 9 Cf3 Ag4. 

9 ... Ad??1 

Una pèrdua de temps car el blanc 
no canviarà a c6. Preferible era 9 
0 .7. 

10 0·0 a&. 11 Ac4 De7. 12 Dc2 Tae8? 

El no tenir en compte l'amenaça 
Cg3-IS és un greu E'rror. S'havia de 
Jugar 12 . Rh8 I SI 13 Cg3 15. o pot· 
ser encara miJlor 12 ... Cb4 que pràc· 
tlcament obliga a 13 A x b4 quedant-se 
el negre amb ra parella d 'alfils 

13 Cg31 Rh8. 14 Ce4? .. 

El blanc aconsegueix avantatge des
prés de 14 CI51 Dg5. 15 C X d6 e x d6 . 
16 14 Dh5. 

14 ... Ab41 

14 . 15? 15 C X d6 e x d6. 1614 amb 
domini blanc. 

15 Ad5 15. 16 A x e6? .. 

Error en posiCIÓ Ja dificl l. Una 
mica miliar era 16 Cg3 OcS. 17 A x c6 
D X e6 (No 17 ... A x e6. 17 CX I5) 
amb peti t avantatge negre. 

16 ... A x c6. 17 A X b4 .. . 

Contra 17 Cg3 f4 segUIt de f3, hau
na estat mol! fort. 

17 ... O x b4. 18 Ce5 ... 

Millor 18 Cg3 f4! amb atac fort issimo 
Ara la combinació és senzilla. 

18 ... A x g21 19 R x g2 Og4 +. 20 Rh l 
013 +. 21 Rgl T16. 22 TIbI Dh31 

Blanques pleg uen. Encara hi havia 
23 Ce4 I x e 4. 24 D xe4 Tel8 o bé 
24 . Tg6 +. 25 Rhl Tg4. 26 D x b7 e4. 

0-' 
VICTOR VEHI 

N.O 270 E 10/ b 

CASACUBERTA - BLANCO 

Obertura vitmesa 

1 e4 e5. 2 Ae4 Ce6. 3 Ce3 Cf6. 4 d3 
Ae7. 5 14 d6 . 6 CI3 Ag4. 7 h3 AX I3. 
8 D x l3 Cd4. 9 012 Ch5. 10 A x 17+ 
R X I7. 11 I X e5 + A16 . 12 e x l6 O x f6. 
13 O-O Re8. 14 Cd5 O XI2+ . 15 T X I2 
ceS. 16 g4 e6. 17 9 X h5 e X d5. 18 
e X d5 Ce7. 19 e4 Tl8. 20 Ae3 T x 12. 
21 A x 12 Rd7 j el neg re abandonà a 
la jugada 35.1\. 

1 - O 

N.O 271 E OO l a 

VILLAVICENCIO - MATEU 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d3 d5. 3 Cd2 C16. 4 Cgl3 
Ae7. 5 g3 e5. 6 Ag2 Ce6. 7 O-O Oe7. 
8 Tel b6. 9 e5 Cd7. 10 Oe2 h6. (En
darrerint la deCIsió negra: SI el blanc 
Juga c3, JO contestava amb aS I Aa6 
El que em molesta de la vanant per 
al negre són els plans a base de CI1 , 
Af4, Ce3, C x dS i e6, pel que h6 és 
una Jugada necessàna de cara a eVItar 
la Instal.laci6 de t'alfil blanc a 14.) 
11 c4... (HI ha un autor anglès que 
recomana c4 cont ra els esquemes com 
el planteJat per ml en la partida, però 
curiosament ell també Juga la variant 
amb les neg res. ) " ... d4 . 12 CII. .. (El 
desenvolupament és dIfícil.) 12 ... Ab7. 
13 h4 0-0·0. 14 a3 Tdg8?? (E rror gar
rafal. I tot per subestimar t'ult ima JU
gada de l'adversari. ) 15 b4! ç x b4. 16 
Ab2 Ae5. 17 o X b4 A x b4. 18 Cld2 
A x d2. 19 O X 02 CcS. (Tot forçat des 
de l'error a la Jugada 14.". ) 20 Tab1 
g5. (Intentant complicar el JOc davant 
el " handicap" posicional.) 21 h5 ... (Jo 
temia majorment 21 Aa3! g4. 22 A x cS 
b x eS -no 22 .. 9 X 13. 23 Ad6 Od8. 
24 A x f3 O x h4. 25 Ag2 amb molt mi
llor )oe- 23 Ch2 Cb4. 24 A x b7 + i 
el peó deu estar sufiCIentment com· 
pensat.) 21 .·. Td8. 22 Aa3?1 ... (I::s mi
llor 22 g4! I atacar sense deixar con
traJoc al flanc de reL) 22... Ca4. 23 
oc2 ... (També era miliar 23 g4! Si 23 
Ad6 T x d6 I el negre aga fa avantat 
ge. ) 23... Ce3. 24 Tb2 g4! 25 C X d4 
C x d4. 26 O x e3 A x g2. 27 RX g2 
Thg8!? (Com a minim onglnal. No va
hen cap de les dues que semblaven 
"a priori " les fortes : 27 .. , C13. 28 
Te3! - o 28 Te4- 28 Oe6. 29 RII 
Ch2+. 30 Re2 Oh1. 31 Del .. -31 
e5 OIl +. 32 Rd2 bS!- 31. 
O X el +. 32 Rxel Cf3 + el h· 
nal és complicat : 27 Dc6 + . 28 Te4 
Cf3 -amenaçant despietadament 
T x d3- 29 RII! Cg5. 30 Te3 Dhl +. 
31 Re2 I l'alac blanc triomfarà.) 28 
Te4 Ct3. 29 c5 oc6. 30 oc4 b5! (No 

30.. T x d3 per 31 c X b6!! i aVial hi 
hauria una creu més al cementi ri.) 
31 O x b5 O x b5. 32 T X b5 T x d3. 33 
T4b4 ... (Jugades molt ràpides , sotjats 
els dos pelS pocs minuts que ens res
taven.) 33 ... Td1 . 24 T X g47 ... (Error. 
L'unica variant que \. aig calcular era 
34 Tbl T x bl . 35 T x bl Tg5. 36 Thl' 
T x .5. 37 Ab2 T X eS. 38 Ag7 CgS. 39 
A x h6 Ch3 i T X hS. però no és del tot 
correcte. ) 34... T X g4. 35 R x t3 Ta4. 
36 Tb3 Re7. 37 Te3 Re6! 38 Ael Thl . 
a9 A X h6 T x h5 . 40 AI4 Ta5. 41 Td3 
T x e5. 42 Td6 + Rb7! 43 g4 Thl . 44 
g5 Te3 +. 45 Rg2 Th4. (Bulanl , per
què les banderetes no ca iguin , es pas· 
sa el control amb balanç favorable.) 
46 Ae3 Thc4. (Jugada secreta, tan se
creta que ni JO la coneixia. Vaig apun
tar Thc4 en lloc de Te4. Les dues eren 
sulieianls.) 47 g6 Tg4+ . 48 RI3 T X g6. 
49 Td7 + Te7. 50 T x e7+ R xe7. 51 
A x 07 Re6. 52 Re4 Tg8. 53 Ae3 Ta8· 
54 Ag5 T04 + . 

0 - 1 
XAVIER MATEU 

Anàlisi d'una partida ajornada 

N:' 272 
La partida DE LA CRUZ • VEHI es 

va 8Jornar en aquesta posició: 

VEHi 

DE LA CRUZ 

Les blanques fan la secreta. 
El negre té un peó de més, però 

en aquest tipus de finals en què els 
dos bàndots tenen pocs peons pas· 
sats l'avantatge material és poc Im
portant. Podem dir que guanya qui 
corre més. 

Aquestes van ésser tes anàlisis del 
laboratori Mateu-Vehi : 

Pràcticament runica secreta a con
siderar és 1 b6 .Les alt res perden rà
pidament. Vegem: 

1 a5 g4. 2 I X g4 l x g4. 3 ThS g3. 
4 b6 (a6) Tb2 (Ta2) . 5 ReS g2 gua
nyant. 

Passem doncs a considerar 1 b6. 
La continuació és 1 ... g4. 2 I X g4 ... (a l 
blanc li convé sempre el iminar peons). 
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2... t x g4. Ara hi ha dues continua
cions principals: 

A) 3 Th5 g3. 4 b7 Tb2. 5 Tb5 hI ; 
O. 

També 5 .. T x b5. 6 aXb5. (No 6 
R X b5 hI ;0. 7 b8 ; 0 ObI +.) 6 .. . 
hI ; 0 . 7 b8 ; 0 Od51-. 8 Rb8 g2 és 
favorable al negre. 

També aci hi ha du'3s vanants 
Al) 6 T X b2 Oel +. 7 Rb3 Oe7. 

8 Ra2 Ob8. 9 a5 e5. 10 a6 e4. 11 Rbl 
e3. 12 Re1. .. 

(12 Ral RI6 .) 
(12 a7 O xa7. 13 b8; 0 O X b8. 14 

T X b8 g2. ) 
12 .. . 0 14! 13 Rdl ... 
(13 b8 ~ 0 O X b8. 14 T x b8 g2. ) 
(13 a7 e2. ) 
(13 Rbl 011 +. 14 Re2 e2! 15 b8 ; 0 

Od1.) 
13.. 011 + . 14 Re2 e2! 15 b8 ; 0 

Odl +. 16 Ac3 el = 0 + amb mat Im· 
minent. 

A2) 6 b8 ; 0 ... 
Ara es produeix mat en nou Juga

des com a màxim sn totes les va
riants. 

6 .. Del + . 7 Rd4 Td2+ . 8 Re 4 
Del +. 9 RI3 ... 

(9 RI4 Td4 +. 10 Rg5 Oe3+. 11 
Rh5 Oh6 maL) 

9 ... 012 +. 10 Rg4 .. 
( 10 Re4 Oe 4 + +. ) 
10 .. . Td4 +. 11 014 O X I4 ' . 12 Rh3 

Oh4+ . 13 Rg2 Oh2+ . 14 Rll 
(1 4 RI3 012 maL) 
14 ... Td1 mat. 
B) 3 b7 g X h3. 4 b8 ; 0 hI ; 0 . 
Ara el blanc inlenla el xec continu, 

però com veurem és refusat. 
5 Oe5 + ... 
Si 5 Dc7 + o Da7 + Ag6 i si 5 Ob7 T 

f1h6. El re l sempre ha d'anar a una 
casella de color contrari a la casella 
des d'on la dama faci el xec (Mateu) . 

5 .. . R17! 
Amb 5 ... Rh6. 6 016 + el b lanc se

gurament aconsegueix el xec continu. 
6 Oh5+ . . . 
(6 0 14 + Rg8. 7 Ob8 + Rh7 i s' a ca-

ben.) 
(6 Oe7 + Rg6.) 
6 ... Tg6. 7 Oh7 + R16. 8 0 h8+ ... 
(8 Oh4 + Tg5. 9 Od4+-. 9 Oh6 + 

Rl5 . 10 Oh7+ Rg4-. 9 ... Rg6, 10 
Od3+ Rh6. ) 

8 .. . R15. 9 Oh5 + ... 
(9 018 + Rg5. 10 Oe7 + Ag 4.) 
9 ... Tg5. 10 0 17+ ... 
(10 Oh7+ Rg4. ) 

10 .. . Re5! 11 Oe7 + R16!! 12 Od8+ ... 
(12 014 + Rg6. ) 
12 .. . R15! 13 018 + ... 
(13 Od3+ 0 04+ . ) 
13 ... Ag4 i per fi s'acaben els xecs, 
l:s curiosa la maniobra final del rel 

negre: Af5-e5-f6-f5 obligant la dama a 
passar de la setena a la vu itena fila, 
constitu int un nou exemple de la co
neguda maniobra del triangle. 

En realtat la contnuac6 de la par
tda fou molt més fàcl , car el blanc 
lugà: 

3 Th41 g3. 4 b7 Tb2, 5 Th3 Rt6. 6 Th7 
T X b7. 

0 - 1 

Cal dir que l'ajut de ,Mateu en l'a
nàlisi del final va ésser importantíssim, 
ja que a mesura que anàvem troban t 
les variants, ell les anava apuntant , 
detall que va ésser fonamental a l'ho
ra de trobar la manera d'escapar del 
xec continu, car e Irepàs de les va
riants és molt més senzill ¡ no hi ha 
error possible. 

Aquest mètode d'anàlisi que segons 
em va dir és el que utilitzen a Terras
sa és sense cap dubte el més acon
sellable per a analitzar una partida 
ajornada. 

VICTOR VEHI 

N." 273 O 06/ a 

LARROSA - CASACUBERTA 

Obertura catalana 

1 e4 C16. 2 Ce3 06. 3 CI3 dS . 4 d4 
Ae7. 5 g3 e6. 6 Ag2 Cbd7. 7 o-o d X e4 . 
B a4 aS . 9 e4 O-O. 10 Oe2 Cb6. 11 Tdl 
Ab4. 12 Ags h6. 13 AI4 Oe7. 14 CeS 
Ad7. 15 C X c4 C x c4. 16 D X c4 TIcS. 
H Oe2 CeB. 18 eS Ce7. 19 Og4 Rh8 . 
20 Ce4 CdS. 21 OhS Ae8. 22 Oh3 .Rh7. 
23 Td3 bS. 24 a x bS e XbS. 25 C16 + 
C XI6. 26 AgS Ae6. 27 A X e6 T X e6. 
28 e X 16 Od8. 29 A X h6 9 X h6 . 30 Og4 
O X I6. 31 Oe4 + 015. 32 O x e6 O x d3. 
33 O x a8 O X d4. 34 Oe8 O X b2. 35 
Tdl Rg7. 36 O X bS Oe3. 37 Td3 Del + . 
38 Rg2 Oe4 + . 39 Tl3 0g6. 40 Ob7 eS. 
41 OdS 16. 42 Td3 DIS. 43 Ob7 + Rg6. 

44 Td7 De2 i el negre perd per temps 

1 - O (228 / 2'30 ) 

N.O 274 E 02/ b 

VEHI - GALLEGO 

Defensa francesa 

1 04 06. 2 d4 dS. 3 Cd2 Ae7. 4 Ad3 
Ct6. 5 eS Cld7. 6 Ce2 eS. 7 e3 Ce6. 8 
0-0 e x d4. 9 e Xd4 Cb6. 10 CI3 Ad7. 
11 CI4 g6. 12 Tel Te8. 13 a3 aS. 14 
Ch3 a4. 15 Ad2 Ca7. 16 Tel Ce4. 17 
A x e4 T X e4. 18 T X e4 d x e4. 19 dS 
• X dS. 20 CI4 Ae6. 21 Cd4 CbS. 22 
C X bS A x bS. 23 Ae3 Ae6. 24 Od4 O-O. 
25 06 16. 26 h4 b6. 27 Ab4 A X b4. 28 
a X b4 Te8. 29 Te3 Od6. 30 bS A X bS. 
31 O XdS O X dS. 32 C X dS Td8. 33 
C X b6 Td3. 34 Tel Td2. 35 e7 R17. 36 
C X e4 Td4. 37 caS Re8. 38 Te6 Ad7. 
39 Te3 T x h4. 40 Cb7 Td4. 41 13 TdS. 
42 14 AlS. 43 RI2 Td7. 44 CeS T X e7. 
45 C X a4 T X e3. 46 R X e3 Rd7. 47 
CeS + Rd6. 48 Ce4 + Re7. 49 Rd4 hS. 
50 g3 Ae 8. 

1/ 2 - 1/ 2 (233 / 230 ) 

N.O 275 E 16/ê. 

ROIZ - BALLESTER 

Gambit Belgrad 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 Ce3 C16. 4 d4 
e X d4. 5 CdS Ae7. 6 AI4 d6. 7 C x d4 
C X dS. 8 e X dS C X d4. 9 O x d4 O-O. 
10 0-0-0 AI6. 11 Od2 Te8. 12 Ad3 Ad7. 
13 13 Oe7. 14 Thel 018. 15 Ae4 Te7_ 
16 g4 g6. 17 95 Ag7. 18 h4 Tae8_ 19 
Thl 15. 20 g x 16 O X 16. 21 e3 017. 22 
hS AlS. 23 h X g6 h x g6. 24 Oh2 aS. 
25 Oh7 + R18. 26 Tdll a4 . 27 a3 bS. 
28 Thgl Og8. 29 Oh2 017. 30 Oh7 
Og8. 31 O X g8 + R x g8. 32 A XIS 
9 x 15. 33 AgS Tl7. 34 Tel R18. 35 Te6 
14. 36 Tgel T X o6. 37 d x o6 TlS. 38 
Ad8 TeS. 39 e7 + R17. 40 Tdl To6. '1 
A X c7 R X e7. 42 Td5 Rd7. 43 Aa5 Rc6. 
44 Td3 Te2. 45 Ab4 AeS. 46 Td2(S ). 

1/ 2 - 1/ 2 

" GENS UNA SUM US" • SOM UNA FAMILI A 

lema preconitzat per la F.I.O .E. i que cada escaquista 
ha d'assumir per si mateix i de cara els altres com a compan ys 
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, 
V.è TORNEIG VALLESA PER EQUIPS 
a Granollers (Vallès oriental) 

El Club d'Escacs Granollers, 
en col.laboracló amb el Club De
portivo Tenls Belulla d'aquella lo
calitat vallesana or~anitzà del 21 
d'abril al 9 de juny, una compe
tició per equips, compostos de 
quatre jugadors cada un. 

Es convocaren dos grups de 
vuit equips cada un, dividits en 
dues categories . L'3s partides es 
Jugaren a l'esmentat club de te
nis els divendres al vespre. El 
ritme de joc fou generalitzat a 
25 jugades/hora , an sessions de 
5 hores. 

En el primer grup s'inscrigué 
l'equip del Sant Josep, de Ba
dalona, que a la primera ronda 
fou àmpliament batut (3 i mig a 
mig) pel del Congrés. Entre la 
2 ,~ i 3.9 ronda els badalonins tin
gueren dificultats en la disponi
bilitat de jugadors inscrits, es
pecialment a causa d'enferme
tats, i optaren per retirar-se. Per 
això el primer grup només clas
si ficà set equips. 

També cal dir que a l'última 
ronda no es presentà l'equip de 
La lira, cedint els punts al Ru 
binenc. 

La classificació individual per 
taulers fou: 

GRUP · A · 

PRIMER GRUP 

Primer tauler: 1 er. Massana (Gra
nollers • B.), 5 punts; 20n. i 
3er. Oliver (Congrés) i Vidal 
(lira), 4 punts. 

Segon tauler: ler. Marcó (Con
grés), 5 punts i mig; 20n, lle
dó (Granollers .A.), 3; i 3er. 
P. Mas (Granollers .A.), 2 
punts i mig. 

Tercer tauler: 1 er. Palau (Gra
nollers .A.), 5 punts i mig; 
20n. Imperial (Congrés), 4 i 
mig; i 3er. i 4rt. Casas (Tenis 
Gorchs) i Padreny (lira), 3 
punts i mig. 

Quart tauler: 1 er. Garcia I (Ru
binenc), 5 punts: 20n. Pujal 
(Granollers .A.), 3 i mig; 3er. 
a 5e" Falcon (Congrés), Fer
rer (lira) i Garcia II (Rubi
nenc), 3 punts. 

SEGON GRUP 

1 er. tauler, Pineda (Caldes .A.), 
Vidal (Cerdanyola) i Ausió (Cal
des . B.), 5 punts; 20n. tauler, 
Solé (Cerdanyola) i Jané (Santa 
Perpetua), 5 i mig; 3er. tauler, 
Eseribà (Caixa Pensions) , 6 i 
mig; i 4rt. tauler, Reyes (Santa 
Perpètua), 6 punts. 

Cras. CLUB 2 3 4 5 Clas. CLUB 

CONGRES 2 4 2 1 CERDANYOLA 

2 S ANTA PERPÈTUA 
2 GRANOLLERS " A" 2 3 2 

3 CAIXA PENSIONS 

3 RUBINENC O 1 
4 TEN IS BElULLA 

4 LA LIRA 2 2 O· 
5 CALDES " A" 

REUS (Baix Camp) 

UNA ESCOLA FORMA EQUIP 

La UNIÓ DEPORTIVA SAGRA
DA FAMiLIA, de Reus (Baix 
Camp), es va crear l'any 1974 
per iniciativa d'un grup de pa
res d'alumnes a l'objecte que els 
nens que acabaven l'últim curs 
poguessin continuar vinculats al 
col.legi practicant el seu esport 
predilecte junt amb els seus 
companys d'equip. 

L'última secció que ha entrat 
en funcionament í a pocs mesos 
és la d'escacs, Això fou possible 
merces a la col.laboració de la 
Sra. Pepita Ferrer, que dóna 
classes en el mateix coLlegi. 

La Junta Direct iva d'aquesta 
Secció es compon aixi: Presi 
dent, Sr. Francesc Llorach; Vi
ce-president, Sr. Ramon MaM; 
Secretari, Sr. Jaume Cartañà; 
Tresorer, Sr. Joan Cavallé; i Vo
cals, Srs. Santiago Alberich, Jau
me Escolà, Angela Llosas i Ga
briel Villa . 

De caire competitiu aquest 
club , que ha estat inscrit a la 
Federació Catalana d'Escacs, 
ha pres part a la V Olimpiada 
Escolar en les categories infan
til i cadell. Els vailets represen
tant el club varen guanyar 18 
partides de les 22 disputades. 
F. Lloraeh va obtenir el primer 
premi individual. 

GRUP - B· 

2 3 • 7 TOTAL 5 / 8 

3 2 4 2 ' 1 4 3' 1 3 22 

2 2 1 , 3 4 3 2 ' 1 18 72 

2 2 l ' 1 3 3 3 ", 3 la 65,5 

3 3 ' 1 3 4 17' 1 

, , , 1 2 4 2' 1 13 

5 GRANOLLERS " B" 1 112 1 2 1 /
1 1 11, 6 GRANOLLERS "C" O O VI 2 3 3 ' , 10 

6 TENIS GORCHS O V,012 3 7 CALDES "O" % 1 '1"0 1 3 7 

7 SANT CUG AT O' 1 o O 1 1 3 e LA GARRIG A 1 , ' , 1 o " , Vi , 
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IV TORNEIG OBERT INTERNACIONAL 
«CIUTAT DE BADALONA» 2 a 12 d'agost de 1978 

- . 
ANGEL MARTIN, COMODE GUANYADOR 

El segon lloc per a Ochoa 

Aquesta és la competició que 
inicia la temporada a Catalunya, 
ca r tot just dues setmanes abans 
s'havia tancat l'anterior amb la 
celebració de la I Festa Catala 
na dels Escacs a Llagostera. 

La inscripció fou de 136 juga
dors, xi fra notable i que té pos
sibilitats d'incrementar-se, car 
és la primera competició d'es
tiu que es celebra a la nostra 
terra, està si tuada ran de mar, 
i té unes enormes possibilitats 
d'encabir jugadors a les pistes 
esportives del Centre Parroquial 
de Sant Josep. L'ú nica dificultat. 
I grossa , són els allotjaments. 
que són escassos malgrat que es 
fan servir fins i tot apartaments 
Però la capacita t hotelera de 
Badalona és reduida, i més en 
plena temporada d'estiu , pel que 
mol ts han d'anar a raure a Bar
celona desplaçar-se diària 
ment. 

Peró això no és cap inconve
nient greu i els jugadors aprecien 
aquest torneig, que reuneix un 
bon estol de figure s, i gran nom
bre de jugadors fora sters. D 'es
trangers se n'inscrigueren 27, i 23 
procedien de diferents regions 
espanyo les, àdhuc les Illes Ca
nàries. De Barcelona metropoli 
tana n'hi havia 37 i la resta en 
nombre de 40 eren majoritària
ment de les comarques barcelo
nines. 

El torneig , organitza t per la 
Secc ió d'Escacs del Centre Pa
rroqu ial Sant Josep, que presi
deix en Jaume Boix i que alhora 
exercia de Director del torne ig; 
patrocinat per l'Ajuntament de la 
ciutat amb la col.laboració de la 
F.E.D.A. ; i amb l'assessorament 
de la F.C .d'E., el Secretari de la 
qual, Sr. Torquet, tenia cura del 
desenvolupament esportiu del 
sistema suis, hagueren de fer 

Grup de participants premiats: d'esquera a dreta, Cas tro, Medina. 
Chevaldonnet, Weemael, Eslon, Ochoa, N, Garcia, Martín, Parés, Oltra, 
Debarnol I Piqueres. 
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front al pressupost global de 
350.000 pessetes que comporta 
el muntatge d'aquesta popular 
competició. 

Es disputaren 10 rondes i el 
ritme de joc fou de 16 juoadesl 
hora, amb una primera sessió de 
5 hores, és a dir, a ritme interna
cional. I les continuacions al ves
pre fins a donar un resultat, car 
es necessita per a confeccionar 
els aparellaments de la ronda 
següent. 

Als tres primers class ificats 
de l'any passat -Oltra, Eslon i 
Soos, per aquest ordre- s' hi 
afegiren altres bons jugadors 
com Castro , Debarnot, Medina, 
Martin, etc., que podien optar 
pel tr iomf final. 

Martin tingué l 'encert de gua
nyar les set primeres partides , I 

amb tres tau les per rebla r l'ac 
tuació, li fou suficient per a gua
nyar el to rneig . Entre les seves 
victimes es contaven bons ad
ve rsaris. 

La segona posició d'Ochoa 
fou producte de la seva regula
ri tat basada principalment en un 
JOc més aviat conservador. sufi 
CIent per a mantenir la seva po
sició de seguidor de Martin , en
ca ra que pràcticament sense es
¡: erances per al pr imer lloc, un 
cop entaulat amb el futur ven
cedor, però si per assegurar-se 
ci segon sense veure's inquie
tat . 

Eslon va fer mig punt menys 
que l'any passat. Tornà a gua
nyar a Oltra , però sense major 
transcendéncia, sobretot des
prés de perdre amb Mart in a la 
6. } ronda . 

Amb la mateixa puntuació que 
Eslon trobem Medina, que ha 
millorat anteriors actuacions en 
aquest torneig, SI bé el va co-



mençar malament entaulant amb 
un modest, perjudicant-lo també 
les tau les de la 8.Q ronda Amb 
tot completà el quartet d'Imba
tuts. 

Els altres tres del grup de 7 
punts i mig feren un torneig no
table : Weemaes millorant con
siderablement l'actuació ante
rior (19è.); Nieves Garcia, la 
campiona femenina d'Espanya, 
convert int-se en la revelació del 
torneig, amb una sola partida 
perduda i molt bon joc; i Parés 
fent vale r la seva joventut. 

En el grup que segueix trobem 
dos MI , que haurien d'haver llui
tat més de cara al primer lloc. 
En real itat l'argentí ja ho tingué 
a l'abast, però perdé a la darre
ra ronda amb Ochoa i en resul
tà despenjat, producte d'haver
se deixat massa mitjos punts 
abans. Castro jugà amb excés 
de suficiència i es va trobar sen
se recursos, entomant tres de
rrotes, cosa excessiva per la 
seva categoria . 

Bé Oltra tot i no repetir lu
tuació de l'any passat, si tenim 
en compte que actuava desen
trenat aprofi tant un permis mi
litar. I no cal dir que també tin
gueren una bona class ificació 
Gil, Mart inez i Dominguez, aixi 
com Chevaldonnet, en el mateix 
grup. 

Dels locals, Piqueres i Sirvent 
es van col.locar en bones posi
cions, que sempre s'espera pu
guin millorar degut a la seva jo
ventut. Especialment Piqueres no 
va estar massa encertat al co
mençament i quan anava a com 
pletar la seva recuperació topà 
amb Eslon a la darrera ronda I 
fou massa, per ara. 

De la resta de participants 
podem esmenta r la baixa classi
ficació de Bordell i Rubio, que 
l'any passat havien acaba t 5è. i 
7è., respectivament. I també és 
Impròpia de la categoria Que se 
li suposa la de Vehi. 

Per contra, i entre d'altres, a 
més de la revelació de Nieves 
Garcia, Ja esmentada -que 
constltui el seu millor resultat en 
torneigs d'aquesta mena- cal 
remarcar la bona class ificaC ió de 
Marta Mendoza, Que era la pri
mera vegada que participava en 
una compet ició d'aquesta mena. 
Això haurà estat un bon entre-

CLASSIFICA CIÓ FIN AL 
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15è, a 25è, amb 6 punts i mig 
J. L. FERNANDEZ (Bilbao) (57,5), BELTRAN (Barcelona) 
(49,5), PIQUERES (Sant Josep) (48) , POLSTER (R.F.A.) 
(47,5), MOYANO (Vulcà) (47), SANZ (Almeria) (46,5), CO
LAS (Saragossa) (46,5), CATALAN E. (Barcelona) (46) , RE
VILLA (Joventut Molins de Rei) (46), DELABIE (Bèlgica) 
(41 ,5) i FERNANDEZ DIAZ (Foment Martinenc) (37,5) . 

26è, a 37è, amb 6 punts 
ALVAREZ (Espanyol), ARIS (Rubi), BESGA (Bilbao), BO
NELL (-La Colmena.), BORDELL (Espanyol), HERNAN
DEZ (Las Palmas), NYKOPP (Finlàndia), PONCE (Jake) , 
RUBIO (Las Palmas), SIRVENT (Sant Josep), SORIA (Es
panyol) i VEHI (Vulcà). 

Fins a 127 classificats . 

nament d'aquestes noies de 
cara l'imminent campionat feme
ni d'Espanya. Si tenim en comp
te que la nostra Teresa Canela 
va fer el 78è. lloc amb 4 punts 
i mig, cal esperar una supera
ció d'aquesta actuació a la nos
tra representant per aconseguir, 
almenys, una plaça classificatò
na per integrar l'equip de 1'0-
limpiada. 

S 'ha de fer esment d'una re
probable actitud esporti va com 
fou la del MI romanès/alemany 
Bela Soos que, després de gua
nyar Molina i Segarra, perdé 
amb Vehi a la 3.Q ronda, i com 
que només entaula amb el t l
nerfeny López a la ronda se 
güent es retirà, decisió que hau
ria de tenir-se en compte en no-

ves inscripc ions de jugadors que 
cometen ret ira des arbitràries. 

Llevat d'aquesta situació no 
es produi cap altre incident I 
això palesa el bon fer de tots 
plegats. Una organització d 'a
questa mena necessita persones 
decididament bolcades perquè 
tot rutlli , i això ho aconsegUi 
ren entre altres els senyors Joan 
Haro, Andreu Puche, Miquel I 
Antoni Castellà , Xavier Verdú , i 
els veterans Josep Zamora i Roc 
Tena, que cal esmentar per la 
seva contribució a l'èxit gene
ral. 

També s'ha de fer constar el 
ressó obtingut aquesta vegada 
a la premsa local, potencian t la 
divulgació de les activitats ba
dalonines. 
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N,O 276 E 50/b 

CASTRO - MARTIN 

Defensa siciliana 

1 e4 (00) eS (00) . 2 14 ( 00) Ce6 (00) . 
3 CI3 (01) e6 (0 1) . 4 AbS (02) Cge7 
(01). 5 O-O (02 a6 (02. 6 Ae2 (02) 
g6 (02). 7 e3 (06) Ag7 (04 ). 8 d3 
(09) dS (04). ¡Una sugerenela de 
Larsen en la Enciclopedia. Después 
de 8.. O-O. 9 Ae3 las negras no pue· 
den mostrarse tan actlvas en el cen· 
tro.] 9 Ae3 ( 10) .. [En una partida 
anterior Castro me había Jugada aquí 
9 a4.) 9 ... d4 (06) . 10 Ad2 ( 10) bS 
(09). 11 04 (17) Tb8 (09) . 12 Del 
(24 ) O-O (19) . (oespués de pensar 
un rato decidí no tomar el peón, En 
realidad no es clara la elecclón. Des· 
pués de 12 . b x a4. 13 ACl d x c3. 
14 b X c3 Ca5, 15 Ae3 las blancas de
ben recuperar el peón y yo creo que 
con clerta ventaja. ] 13 a x b5 (26) 
a x bS (20) . 14 Ca3 (28) Db6 (35) . 
(Un plan dudoso. Crao que es màs 
senClllo y melor 14 d X c3. 15 b X c3 
b4 buscando apoderarse de la casiUa 
d4.) 15 Rhl (29) Aa6? (37) . ¡El al
Iii era necesarlo en c8 para defender 
e6 cuando las negras Jueguen 15. ] 
16 Dh4 (33) . [Ahora las blancas 
tienen ventaJa. Pueden preparar el 
avance 14-15, mientras que la defensa 
negra con 17-t5 falla por Cg5 ata
eando h7 y es. ) 16 .•. Tb7 (45) . 17 
g4 (39) b4 (5 1) . 18 e X b4 (50) C x b4 
(53) .19 CeS (50) Ta7 (1 .03). 20 Cae4 
(57) oe7 (1 .07) . 21 IS?I (1.09) . 
(Aparentemente una Jugada muy fuer
te, puesto que si 21 A x e5. 22 C X e5 
O x eS. 23 AI4 Dh8. 24 16 Y luego Ah6 
y Ag7 que gana la dama. Sm embar
go, la jugada es dud osa en vista de 
la continuación .Con 21 95 las blan
cas tenian una duradera ventaJa po
siciona!.) 21 ... e X IS ( ) . 22 g X IS 
(1.11) C X IS (1.25) . ¡Es buena, pera 
lambién obligada; las demà s jugadas 
dejan mal al negro. ] 23 e X fS (1 .19) 
A x eS (1 .27) . 24 C xeS (1 .17) D X eS 

(1.28) . 25 Tael (1.28) Ce2 (1.33). 26 
16 (1.31) hS (1.39). 27 AI4 (1 .34) Ab7 + 
(1.45). 28 Rgl (1.34 ) oe6 (1.47). 29 
DgS (1.5 1) C x el ( 1.51) . 30 AeS ( 1.52 
oh3 (2.06) . 31 T X el (1.53) Te8 
(2.08 ) . 32 Ad6 (2.01) . (Si 32 AI4 
Tall 33 Ael Txel! gana.) 32 ... T x e2 
(2.09). 

0 · 1 

ANGEL MARTlN 

N.O 277 R 80 / a 

BORDELL · VEHI 

Defensa Owen 

e4 b6!? 2 d4 Ab7. 3 Ce3 ... 

Interessan t és 3 d5. 

3 ... e6. 4 04 ... 

El blanc pot entrar en esquemes 
més normals juganl 4 CI3 seguit de 
g3, Ag2 i O-O. 

4 ... Ab4. 

La Idea del planteig negre és pres
sionar amb Iotes les peces sobre e4 . 

S Ad3 IS. 6 DhS + 06. 7 oe2 C16. 

Tot això ha estat Jugat Ja diverses 
vegades. La continuaCió normal és 8 
Ag5 f X e4. 9 A xe4 A x e4 . 10 A x l6 
D X I6. 11 D xe4 0·0.12 CI3 A x e3. 13 
b x c3 Cc6 amb bona posició negra. 
Auo va ésser la partida Garnga-Vehi , 
Copa Catalana 77 (taules en 45 juga
res) amb la diferènCia que el blanc 
Jugà 6 De2 di rectament sense passar 
per h5 

S f3 !? Ce6!? 

Es recomana 8 . De7 peró no veig 
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una continuació clara contra 9 Ag5. 

9 eS?!... 

Elimina la tenSIÓ central . la qual 
cosa dóna al negre molt bona partida 
Més lort sembla 9 dS. Pensava conti 
nuar 9 .. Ce5 I si 10 e x fS C X d3. 11 
O x d3 g x 15 i la posició no és gens 
cla ra. 

9 ... ChS. 10 Ae3 oh4 +1 11 A12oe7. 

Era mteressant mtercalar les Juga· 
des 11 A x c3. 12 b x c3 Oe7 em
pitJorant l'estructura de peons blan cs 
I dlllcultant consequentmenl l'enroc 
llarg. 

12 Od2 A x e3. 13 O X e3 0-0-0. 14 Ce2 
RbS. 15 a3?1 

La Idea deu ésser eVllar el canvI 
de dames, però SI el blanc es vol en
tacar llarg, aquesta Jugada no fa res 
més que debilitar la casella b3. 

15 ... d6! 

~s Imprescmdlble atacar ¡ destrUir 
el centre blanc. car en cas con trar i 
despres de 0-0·0. 14 I d5 el blanc 
aconseguiria una pOSICIÓ fantàstica . 

16 e X d6 O X d6. 17 0-0·0 CI41 18 
g3? .. 

Aquesta Jugada debilita Importantis
simament la diagonal hI -aB. Era for 
çat Jugar 18 C X f4 (No 18 Ag3? 
CXe2. 19 A xe2 C X d4!) 18 .. o x t4 . 
19 Rb l Td7! (No 19 ... e x d4? 20 Ag3 
i 21 AeS) amb idea d 'atacar d4 mit 
jançant Thd8. 

18 ... C x d3. 19 T x d3 ... 

A 19 O X d3 segueix CeS I C X f3. 

19 ... Ces. 20 T3d1... 

No val 20 Te3 per Cg4! Ara es veu 
la importància de l'afebliment de la 
gran diagonal blanca. 

20 ... e x 13. 21 dS ... 

Tampoc 21 c5 Dd7 no aconsegueix 
res a canvi del peó. 

21... CgS! 

Directament a e4 . 

22 cS De7. 23 e6? ... 

Ara el blanc es quedara amb dos 
peons de menys. MillOr era 23 c x b6 

23 ... Ce4. 24 De3 AeSI 

Interessant era 24 Aa6. petO com 
es veurà a la continuació. c8 es el ml ' 
llor lloc per l' alfil. 



25 Cc3 • X d5. 26 C X d5 0e6. 27 Cb4 
a5. 

Si l'alfil hagués estat a a6 aquesta 
Jugada no seria possible. 

28 Cc2 O x c6. 

Amb dos peons de més i millor po
sició l'avanlalge del negre és Ja de
cIsiu. 

29 Rbl Cd2+ I 30 Rel 141 

Entrega de peó perquè enl ri en ac
ció rallll de c8. 

31 g x I4 .. . 

No 31 O X 14 per AlS . 

31 ... Ag41 

l'alfil inicia una maniobra d'ajut al 
cavall que serà el que donarà el cop 
final per guanyar la qualitat. 

32 Tdel A13 . 33 Thgl Ao4. 34 Oc3 
O X c3. 35 b x c3 A x c2. 36 R x c2 ... 

Perd .ambé 36 Te2 C13. 37 Tg3 Aa4! 
i si 38 T X I3 Ael . 

36 ..• C13. 37 Ad4 C x el . 38 T X el 
The8. 

A partir d 'ací, disposant el negre de 
qualltat i peó de més i malgrat que el 
blanc va oposar gran resistència, ta 
partida no mereix més comentari , La 
continuac ió va ésser: 

39 Ae5 Rb7. 40 h4 h5. 41 Tgl Te6. 42 
Tg3 Td7. 43 Te3 b5. 44 To4 Td5. 45 
Tel c5 (S) . 46 a4 c4. 47 a x b5 T x b5. 
48 To4 Tc6. 49 Ad4 Ra6. 50 Te8 Tb7. 
51 T88+ Rb5. 52 TI8 Ra4 . 53 15 9 x 15. 
54 T x 15 Tb5. 55 TI1 Td5. 56 Tal + 
Rb5. 57 Tbl + Ra6. 58 Tll Tg6. 59 
Rd2 Tg2+. 60 Re3 Td6. 61 115 a4. 62 
T X h5 .3. 63 Th8 .2. 64 T.8 + RbS. 
65 Tb8 + Ra5. 66 Ae5 Tc6. 67 RI3 Tc2. 
68 Re4 al=O. 69 Ac7 + T xc7. 70 

T.8+ Rb5. 71 T X.l Th7. 72 Thl 
T X c3. 73 h5 Tg3. 74 RI4 Tg8. 75 Rl5 

c3. 

0 - 1 
VICTDR VEHI 

N,O 278 E 25/c 

MARTIN - ESLDN 

Obertura Ruy-López 

1 e4 (00) e5 (00) . 2 CI3 (00) Cc6 
(00). 3 Ab5 (00) 06 (00). 4 Aa4 (00) 
d6 (03). 5 0·0 (01) Ag4 (05) . (Aquí 
5 ... Ad7 es la continuación mas seQu
ra. Con 5 ... Ag4 se llega a posiciones 
muy complicadas.) 6 h3 (03) hs (05). 
[Esta es la justificación de 5 ... Ag4, 
'la que el cambio 6 ... A X f3 es clara
mente favorable al blanco.) 7 c4 (06) 
... (La continuación mas conocida es 
aquí 7 d4 que lleva implicitas compli
caci ones muy in!eresantes. Pero 7 c4 
es también una buena jugada con la 
ventaja de estar menos anal izada~ . ) 7.·. 
016 (07) . [Una continuación muy bo
nita es 7... b5. 8 c x b5 Cd4 que pa
rece buena para las negras. Pero des
puês del sacrificio de dama 9 b X a6+ 
c6. 10 C X d4! A x d7. 11 A x c6 + Re7 . 
12 C15+ R16 . • 3A x a80Xa8.14T x dl 
las blancas tienen ventaja. J 8 Db3 (07) 
0.0.0 (07) . (Forzado porque si 8 ... 
A x 13. 9 O X b7 Og6 . • 0 AX c6 + Re7 . 
11 g3 Og4. 12 d4! RI6 (12 ... O X h3? 
.3 Ag5 + ) . 13 Ob3 Tb8. 14 hxg4 
h x g4. 15 D x 13 +! ganando. J 9 A X c6 
(08) b X c6 (07). 10 Ch2 (16) ... (To
mar el allil es pehgroso; por eJemplo 
.0 h X g4 h x g4. 11 Ch2 Og6! '2 Og3 
C16. 13 d3 d5! 14 c x ó5 Th5! 'I el ne
gro tiene un tuerle ataque.) 10 ... Dg6 
(08) . (Otra posibilidad es 10 ... Ad7.] 
11 d4!? (26) (Una innovaclón que 
no menciona la Enciclopedia y que 
se me ocurrió dura nie la partida. La 
Idea conSlsle en que si las negra s 
luegan .. e X d4, entonces puede lo
marse el alfil 12 h X g4 h X g4 con la 
lugadf! de defensa 13 Af4. ) 11 ... el6 
(50). (Casi 40 minutos de reflexión 

Esta prueba que 11 d4 tiene bastante 
vida .] 12 Cbd2 (45) ... (Prepan\ndose 
a tomar el alfil de g4 y luego Te1 y 
Cdl1.] 12 ... Ad7 (1 .01) 13 d X e5 (54) 
C X e4 (1.05) . (Si 13 .. d X e5. 14 Chl3 
y las negras no pueden defender fà
cilmente eS pues si 14 .. Ad6. 15 c5. 
mientras que 14 ... A x h3? falla por 
15 Ch4. ) 14 C x e4 (56) O X e4 (1.05) . 
15 Oa4 (1.06) Rb7 (1 .30) . (Era inte· 
resan'e 15 ... Ae6. ] 16 Ags (1.12) Ta8 
(1.42). (Parece ¡nteresante 16 ... Tb8. ° incluso 16 ... 16. ) 17 TI.l (1.15) 015 
(1 .43) . 18 CI3 (1.20) c5 (1.47). 19 
Ob3 + (1 .25) Ra7 (1.51). 20Ae3 (1 .35) 

[Sacrificando un peón para conti
nuar con Dc3 y b4. La idea es que si 
20 ... Ae6. 21 Cd4!] 20 ... d x es (1 .55) . 
21 De3 (1.36) ... [Posiblemente era mas 
fuerle aún 21 A X c5 + A X c5. 22 
T xe5. ] 21-.. t6 (2.01) . 22 b4 (1.45) 
0e6 (2.06) . (La deien sa es ya diflcil.) 
23 b X cs (1.48) 0c6 (2 .09) . 24 Tabl 
(1 .51) A X c57 (2 .10) . (Un grave error 
que cuesla una pieza. Sin embargo 
me parece que no debe existir una 
buena delensa. ] 25 Oa3 (1.53) Ab6 
(2.15) . 26 eS (1.54 ) Aa5 (2.15). 27 
O X as (1 .54) g5 (2 .16) . 28 O x c7+ 
(1.55). 

1 - O 
ANGEL MARTlN 

N.O 279 E 2t1b 

MARIN - N. GARCIA 

Obertura Ruy López 

1 04 e5. 2 CI3 Cc6. 3 AbS C16. 4 0·0 
C X e4. 5 d4 Ae7. 6 Oe2 Cd6. 7 A x c6 
b x c6. 8 d x e5 Cb7. 9 Cd4 0·0. 10 Tdl 
Oe8. 11 CI5 d5. 12 C x e7+ O X e7. 13 
c4 Ae6. 14 Cc3 d x c4. 15 14 Ttd8. 16 
Ae3 CeS. 17 Oh5 Td3. 18 T x d3 C x d3 . 
19 Tll Ad5. 20 Og4 16. 21 Ad4 I x eS. 
22 l x e5 0e6. 23 DgS 0g6. 24 O x g6 
h x g6. 25 C X d5 c X ds . 26 TI3 eS. 27 
AI2 dO. 28 Ag3 Tl8. 29 e6 T X 13. 30 
9 x 13 g5 . 31 Ad6 c3. 

0 - 1 

VI TORNEIG INTERNACIONAL "COSTA CATALANA" 
De) 20 a) 29 de setembre 

A M algrat de Mar començarà el 20 de setembre aquest tradicional torneig in
ternac ional, que reuneix la participació següent: 

Grans MeSlres Inlernacional., CZESKOVSKY (URSS). ANDERSSON (Suècia). 
FARAGO (Hongria) i KNEZEVIC (Iugoslàvia). 

Mestres Internacionals : O. RODRIGUEZ (Perü), pendent de confirmar el tito l 
de GM; DE BARN OT (Argen'ina) i FRAGUELA (Canàries , Espanya). 

Sense titol internacional : CEBALO (Iugoslàvia) , pendent de confirmar el tito l 
de MI ; GONZALEZ MESTRES i GARRIGA (ambdós de Ca'alunya. Espanya. perta· 
nyents a l'Associació Barcinona). 

El torneig l'organitza l'Associació Barclnona, de Barcelona, amb la col.labora
ció dels clubs d'escacs de Malgrat de Mar y Calella de la Costa, amb el suport dels 
respectius Ajuntaments i una subvenció de la Federació Espanyola d'Escacs. 

Les tres primeres rondes es jugaran a l'Hotel Gulllên, de Malgrat de Mar, i 
les altres sis a l'Hotel Vila, de Calella de la Costa. 
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Aquest tipus de desenvolupament 
dintre l'obertura espanyola no és g81 ' 

re practicat si bé els jugadors de l'è· 
poca romàntica com Andersen, Las· 
ker, Stemitz, Zukertot , 18 feien US d'a · 
quest sistema de JOC, 

El b lanc, d 'ençà dels primers mo
viments , sacrifica un peó i obre el cen
Ire buscant complicacions: les negres 
caldrà que Juguin amb correcció, SinÓ 
es trobaran en inferioritat: amb un 
planteig coreete la pOSICiÓ queda igua
lada. Aquest és un dels pflnclpals mo
tius perquè aquesta obertura no sigui 
actualment prac ti cada, Ja que si no és 
pel momenl sorpreslu. les blanques 
solament entaulen el JOC. 

Vegem tot seguit alguns apunts teò
ncs sobre aquest lema ' 

1 e4 eS, 2 e l3 Ce6. 3 AbS a6. 4 Aa4 
C16. 5 d 4... 

Aquesta és la Jugada que origina 
r atac central o eslovac . 

S ... e X d4 . 

SI les negres volen transposar el 
JOc a la vananl oberta han de Jugar 
5 bS. 6 Ab3 C X e4. 7 O-O d5. 8 d X e5 
Ae6. 

Altres respostes 56,1: 
5. b5. 6 Ab3 eXd4. 7 e5 Ce4. 8 

O-O Ae7. 9 C X d4 C X d4 . 10 O X d4 
Ab7. 11 AdS A X dS. 12 O x dS CeS. 13 
Ae3 Ce6. 14 Cc3 O-O 15 Tadl d6 16 
Ce41,± 

1';(ORII~ 
L'atac central o eslovac 
en l'obertura Ruy López 

5 .. b5. 6 Ab3 eX d4. 7 e5 Ce4. 8 
Ad5 Ab4 +. 9 e3 d x e3. 10 O·O! .± 
I Keres) . 

5 ... b5. 6 Ab3 CXd4? 7 A X I7 + 
R X 17. 8 C x eS + Re6. 9 O X d4, + 
Kottnauer-Whayd, Chellenham 1943. 9. 
e5. 10 Oe3! CXe4. 11 Oe3 R xeS. 12 
014 +, ±. 

5 .. b5. 6 Ab3 Ae7? 7 d x eS Cg4. 8 
h3 Ch6. 9 g4 g5. 10 h4 C x g4. 11 
A X f7+, ± ;<upper-Geíger 

5 .. Ae??! 6 Cxe5 Cxe5. 7 dxe5 
CXe4. 8 Og4 CeS. 9 D X g7 Tl8. 10 
Ab3 d5,+. 

5 .. Ae7?! 6 0-0 0-0. 7 Tel b5. 8 
Ab3 d6 . 9 e3 Ag4. 10 Ae3 e x d4 . 11 
c X d4 Ca5, = Pohla-Bronstein, Tallin , 
1977. 

5 .. Cxd4? 6 C X e5! Ce6. 7 Ab3 
d6 . 8 CXI7! RXI7. 9 eS Ae7. 10 e X I6 
A x 16. 11 14 c6. 12 O-O +, ± Marchls
sotil-Borràs Blasco, correspondència , 
1948-1949. 

5 .. Cxd4? 6 CXd4 e x d4 . 7 eS 
Ce4. 8 D Xd4 Ce5. 9 Cc3 e6. 10 Ae3 
Ae7. 11 Dg4 Ce6. 12 0-0-0 DaS. 13 
Ab3 D X e5. 14 Thel 0·0. 15 14 15. 16 
De2 Oc7. 17 g4 dS, + F. J . Pérez· 
Aelssmann. Olimpíada de Tel-Avlv 1964. 

5 C x d4 6 C X d4 ex d4 . 7 e5 
Ce4. 8 OX d4 CeS. 9 Cc3 Ae??! 10 
Og4, ± Szabo-Pachman, 1948. 

5 CXd4? 6 Cxd4 exd4. 7 eS 
CM. 8 D X d4 CeS. 9 Ce3 e6. 10 Ae3 
dS. 11 O X d5! , ± ChJutt-Hrudka, cor 
respondènela . 

5 C x e4. 6 De2' 15. 7 d5 Ca5. 8 
C x eS D16. 9 Cd3 Ae7. 10 AI5.±. 

5 e Xe4. 6 De2! 15. 7 dS Cb8. 8 
CXe5 D16. 9 Cd3 Ae7 . 10 Cd2!.± . 

5 C x e4. 6 De2! bS!? 7 o X e4 dS. 
8 De3 b X a4. 9 Cxe5 CXe5. 100·0 
Ae6. 11 d x eS Od7. 12 Cc3 Ab4 . 1 J 
Dg3 0·0. 14 Ah6 16. 15 AI4 eS. 16 
Tadl , ± Cholmov-Chasln, Camplonar 
Aus. 1961. 

5 C x e4. 6 De2! dS. 7 C x eS Ae6. 
8 C X c6 Dd7. 9 13 CI6 1~ f4 .± Las· 
ker-Sterling , Paris 1900 

6 O O ... 

6 Oe2 ? Ab4 -t I 7 Ad2 A X d2 +. 8 
CbXd2 O-O. 9 O· \} Te8. 10 Od3 b5!...t 
(Purdy) . 

per RAMON CRUSI I MORE 

6 eS Ce4. 7 C x d4? C x 12' 8 R X 12 
Dh4 + . 9 Ae3 O X d4 + ! 10 O x d4 
C X d4 . tIR x d4 c5 +. :; + Gunsberg 
Cohn, Hannover. 1902. 

6 eS Ce4. 7 CXd4? C X I2! 8 R x l2 
0h4+. 9 Re3 Dg5 +?! 10 RI2 Dh5+ . = 
Zagorovsky-NeJmetdinov, Rússia, 1950. 

6 eS Ce4. 7 0·0 Ae7. 8 C x d4 0·0 
9 CI5 Ce5. 10 Dg4 .±. 

6 ... Ae7. 

6 AeS?? eS CdS 8 c31 d3 9 b4 
Ad6. 10 O x d3.±. Schlecht er·Oldler , 
Montecarlo, 1901. 

6 CXe4. 7 Tel dS. 8 CXd4 (va-
rian t Alga) 8 . Ad6! ? 9 C xe6 A Xh2+ 
10 Ahl! Dh4. II T xe4 -t d x e4. 12 
Dd8 + D X d8. 13 CXd8 R x d8. 14 
RXh2,± . 

6 ex e4. 7 Tel dS 8 C X d4 Ae6? 
9 CXc6 Od7. la C4 1,±. 

6 d6 (variant StelnlIZ). 7 C x d4 
Ad7. 8 A X e6 b x c6. 9 Cc3 Ae? 10 
Af4! O-O 11 e5!. ± Glpslls-Kostro, Dub
na. 1976. 

7 e5 ... 

7 e X d4 C X d4 8 O X d4 c5. 9 Od3 
b5. 10 eS Cg8. 11 Og3 A18. 12 Ce3 
b X a4. 13 Ce41• ±. de Vere-L Paulsen, 
Baden Baden , 1870 

7 Tel bS1 8 eS CXe51 9 T x eS 
bXa4. 10 D x d4 O-O. 11 AgS Te8. 12 
D X a4 Ab7,=. 

7 Te1 b51 8 eS CdS 9 Ab3 Cb6. 10 
CXd4 CXd4 . 11 O X d4 eS. 12 Og4 
c4. 13 D X g7 T18. 14 Cc31 Dc7. 15 84 1 

cxb3. 16 aS' ± ( H. Muller) 
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7 Tel bs! 8 eS b x a4? 9 e X t6 
g X 16. 16 C x d4 C x d4. 11 D X d4 dS. 
12 D x 16 Tg8. 13 De6 + Ad7. 14 D X dS 
Tg6_ 15 Ag5,± Horowilz-Sanlasiere. 
Campionat USA, 1946. 

(Per més exemples sobre 7 Tel . 
cal consultar " Bolelin " n.O 38, any 
1973, pàg. 7. ) 

7 ... Ce<!. 

7 ... CdS. 8 C X d4 C x d4. 9 D x d4 
Cb6. 10 Ab3 0·0 . 11 AI4 eS. 12 Dd3 
De7. 13 e4 De6. 14 Ae2 g6. 15 Ce3, ± . 

7 ... CdS. 8 e3! 0·0. 9 Ab3 Cb6,= 
Fletzer-Slalda, Venècia, 1949. 

8 C x d4 .. . 

8 Tel Ces. 9 A X e6 d x e6. 10 Cx d4 
0·0. 11 Ce3 Te8. 12 Ae3 A18. 13 DhS! 
( 13 14 16' ) 13 g6. 14 DgS D X gs 
15 A xg5 h6. 16 Af6,± Teschner -Ke
res. Helslnk l, 1952. 

8 Tel Ces. 9 A x e6 d X e6. 10 C X d' 
0·0. 11 Ce3 lS! 12 14 ? ( 12 Ce e2 ' Ce6 
13 C x e6 O x d 1. 14 TX dl A X e6. 1 ~ 

Cd4 Ae8' , - ) 12 Ce6 13 CI3 Ab4 
14 Ae3 A X e3. 15 b x c3 eS. 16 Od3 
De7. 17 Ta dl h6. 18 h3 b6,=+, Da r 
ga-Ivkov. Hastmgs, 1955-56. 

12 Cce21 Ce6. 13 Ae3? C x d4 14 
D X d4 D X d4. 15 AX d4 Ae6 16 CI4 
R17!, f Kupper-Unzlcker, Blenne, 1960 

BUTLLETINS DE LA FEDERACIO 
CATALANA D' ESCACS 

DELS ANYS '30 

L' Institut d'Escacs de Catalu
nya, en representació de la Fede
ració Catalana d'Escacs, té inte 
rès en disposar a la seva Biblio 
teca de la col -Iecció sencera del 
Butlleti d'aquesta Federació que 
es publicà els anys '30, 

8 Tel CeS. 9 Axe6 d x e6. 10 CXd4 
Ce6! 11 CIS D X d1. 12 T X dl Ad7. 13 
Cc3 AlS!, que segu it de 0-0-0 les ne
gres queden millor. 

8 Tel Ces. 9 C x d4 C x a4. 10 CIS 
A18. 11 Cd6 + e x d6 . 12 e X d6 + Ae7 
13 d x e7 C X e7. 14 Og4 ......... 

8 b4!? Cc3. 9 C x c3 d X c3. 10 a3 
0·0 . 11 Dd3 bS ( 11 d6!) . 12 Ab3 aS. 
13 b x aS Aa6. 14 Tdl b4 . 15 D13! Ae2. 
16 Cg5!. ± Torre-Matanovic, Madonna 
di Camplglio, 1973. 

8 b4!? Ce3 (8 .. A x b4. 9 C x d4 ). 
9 C X e3 d x e3. 10 Cd4! 0·0 . 11 Tel 
C X d4. 12 D xd4 dS,=. 

8 .. . C x d41 

8 ... 0·0. 9 CIS dS . 10 A x e6 b X e6. 
II C x e7 + O x e7. 12 Tel TeS.= Jun
ke-Karpov, ESlocolmo. 1969. 12. 16. 
1313 Cgs. 14 e x l6 ! D X I6. 15 A x gS' 
D x gS. 16 Dd2! , ±. 

8 ... 0·0. 9 e3 C X eS. 10 Tel dS. 11 
13 eS. 12 I x e4 e X d4. 13 e x d4 Ag4. 
14 Dd2 Cg6. 15 es 16,:f. Veslo l·Ros so· 
limo, Oubrovnik, 1950. 

8 .. . 0-0. 9 e4 Ces. 10 Ae2 Cb4. 11 
CIS d6. 12 C X e7 + D x e7. 13 e x d6 
O X d6. 14 Ae3 C x c2,= Bi lek-Geller, 
Varna, 1964. 

8 ... 0·0. 9 Tel CeS. 10 A x e6 d x e6. 
11 Ce3, + =. 

8 ... Ces. 9 CIS! 0·0' 10 Dg4 g6. 11 
Ah6 Te8. 12 Ce3! d6 . 13 C x e7 + 
D X e7. 14 DI3 D x es. 15 CdS Cd4. 16 
DI5 C x a4. 17 Tael !.± . 12 Cx a4. 
13 CdS Cb6. 14 CI X e7 + C x e7. 15 
C16 + Rh8. 16 AgS!. ±. 

9 D x d4 CeS. 10 Ce3 ... 

10 Ab3 C x b3. 11 a x b3 0·0. 12 AI4 
d6! 13 e X d6 e X d6. 14 Ce3 AlS 15 
Tael Te8. 16 Dd2 Te8 . 17 CdS A18. 
18 c3 h6,= SzJty-Balogh, Budapest, 
1943. 

10 c3? C x a4. 11 D x a4 0-0. 12 A,4 
d51 13 ed6 a.p. A X d6. 14 Cd2 ! Dh4,'l 
SZily-Gereben, Budapest, 1948. 

10 ... 00. 

Com sia que l'estatge social 
de la Federació fou saquejat a 
l'entrada de les tropes «nacio· 
nais)) el gener de 1939, desapa
regué tota la documentació refe
rent a la història federativa ante
rior. 

Una de les poques coses re 
cuperables és, per tant, la col 
lecció d'aquests Butlletins, si es 
troben en mans particulars . 

Demanem als nos tres lectors 

10 .. bS? 11 Ab3 C X b3. 12 a x b3 
e6. 13 Dg4, ± . 

11 Ae3 .. , 

11 CdS d6. 12 C x e7 + D x e7. 13 
e x d6 D X d6. 14 D X d6 e x d6. 15 Ab3 
C x b3. 16 a x b3 AeS,= Karakla lc-Ge 
lIer, Zagreb, 1955. 

11 CdS C X a4. 12 D X a4 d6 . 13 
C x e7+ O x e7. 14 e x d6 D X d6,= 
Hort-Tringov, Kecskemet , 1964. 

11 AgS A X gS. 12 D x e5 Ae7. 13 
De3 dst 14 Tadl c6. 15 Ce2' OaSI 16 
Ab3 Ag4 , Honl, .Kroglus, Hamburg, 
1965. 

11 Ags AX gS. 12 D x eS Ae7. 13 
De3 d5! 14 Tadl e6. 15 Ce2' DaS' 16 
Ab3 Ag4. 17 h3 A xe2,=. 15 Del? 
16 Ab3 Ag4 . 17 13 Ae6. 18 14 .+ =, 
Szabo-Gligoflc, 1965. 

11 AgS Cx a4. 12 A X e7 C X e3? 13 
Dh4', ±. 

11 AgS A x gS. 12 D x es Ae7. 13 
De3 dS! 14 e X d6 A x d6. 15 Ce4 AlS, 
= Prins-Pachman, 1949. 

11... d6 . 12 Tadl Ae6. 13 e x d6 D X d6r , 

= 
Persltz-Dunkelblum, Tel AVlv. 1958. 

que disposin de la col -Iecció sen
cera, o bé d'exemplars solts, pu 
guin oferir-los al nostre Institut 
per a intentar reconstruir la his 
tòria del Butlleti de la Federació 
Catalana d' Escacs, a partir del 
qual es pot esperar conèixer mi
liar la història dels escacs cata 
lans, almenys en la seva vessant 
federativa. 

Gràcies per endavant. 
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COMENTARIS SOBRE ELS FINALS D'ALFILS 
De tots és coneguda la importància 

del final de partida i la seguretat que 
el seu coneixement proporciona a 
qualsevol Jugador, en la seva decisIó 
de simplificar el ¡OC en una fase de
te rminada de la partida. 

AVUI en dia, tanmateix, els propis 
tècOlcs -entre els quals podem comp· 
lar el gran mestre soviètic Yuri Aver 
bach- procuren aeu mular tota mena 

N." 1 

CAMPS (0'01) 

TRAVESSET I Foment) 

Aquest final -la posiciÓ correspon 
al moment de raJo rnament- pertanyia 
al matx Olot -Foment Martinenc . del 
Campionat de Catalunya per eCjulps 
del 1975 

EVidentment un peó de més amb al· 
1115 d 'Igual COIOf sempre representa 
cert avantatge, però si l'alfil negre pOl 
passar a 1':::lIra banda dels peons. la 
solUCIÓ podria ésser molt d_licll 

La partida seguI alxl 

66 ... Rd6. 

Lògic , Ja que es Iracla d 'evllar la 
Infilt raCIó del rel blanc a cS, 

67 Ab5 ... 

Polser més Justa que 67 Aa6, qu.: 

d 'In formació, per tat d 'incrementar llurs 
coneixements i enforti r la seva teoria 

No resu lta astorador, per exemple . 
que en posicions d 'aparents taules. 1.1 
solució òptima per a vèncer hag ues 
tardat anys a trobar-se. 

Sempre m'ha proporcionat un gran 
plaer poder analitzar els finals que 
han posat els gran tècnics en la ma 

dóna possibilitats de sortida a l'alftl 
negre. 

67 ... Ae8. 68 Ra51 1. .. 

Quan en Palau I JO trobàrem aques· 
la Jugada mentre analitzàvem la posi
CiÓ a l'hora de dinar. vàrem pensar 
al mateix temps Ja hem guanyat' I 
és que després d 'això no es veu cap 
sortida per a les negres. 

68... Re5. 69 Ae8. 

Tractant de restar qualsevol temps 
de reserva. 

69 ... 16. 

Ni més bona ni menys dolenta que 
15 o bé Rd4, que tampoc no sol uCla 
nen res. 

70 Ab5 Ab7. 

A 70 ... Ad6. segueix 71 Ab6, estre
nyent el cercle. 

71 A.61 Aa8. 72 Ae8 Rd6. 73 Rb6 
A X ds, 

La darrera temptativa. 

74 e x dS A x dS. 75 Afs. 

I acl tou la 'I de la llUita. 

N: ' 2 

JOAQUIM TRAVESSET 
19-10-77 ( Inèdit) 
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tèna. como poden ésser Fine, Ainck . 
Chéron, Rèll , Gngorief. Kasparian. el 
propi Averbach, elc ., ent re d 'altres. 

En aquest prtmer arl icle vold ri a co 
mentar tres fin als d 'al fil s, de caracle 
r¡s!lques diferents. Prego slgutn benè· 
vols en les c r illques casolanes així com 
en les faUes , errors que puguin so
bresortir 

. " • ' '" = ~ 

i • 1::, " ~ 

~ . " i! 

Blanques Juguen I guanyen. 

Tothom té. a vegades, algunes eslo· 
nes lliures. Jo vàreig posar damunt del 
tauler només que SIS peces. Des pres 
de canvia r-les d 'un escac a l'alt re, va 
quedar la pOSició del diagrama N." 2 
Com diuen ets comptables, "S E. u O' 
les blanques guanyen Velem-ho 

Ad4 1. .. 

Molt milIar que 1 Rc6. Vegem alpu· 
nes variants 

a) 1 Re6 Rb4 2 Ad4 Re4 3 Ac: 
Rc31 4 A x a3 Rc2. S Ad6 a3!, taules 

a) 1 Rc6 Rb4 2 AeS Rc4 . 3 Rb6? 
(SI 3 Af4 Rc3! . taules. O bé 3 A16 } 
Ab41 i taules: però mal 3 Rd3? 4 
AbS! Re4 5 A x a4 RIS. G Ah4 ReG. 7 
RbS Ad7. 8 Ab6, etc. ) 3 AdS I I tau· 
les, Ja que resultarà materialment Im 
pOSSib le prendre el peó d 'a4 sense 
deíxar arrIbar eJ rel r.egre a a8. 

1... Ra6 . 2 Re6 AaS. 3 AeS Ra6 4 
Re71! RbS. 

SI 4 RaS! S Ab7" AbS. 6 A x a3 
Ac4. 7 Rc6 , Iai com Ip variant pr incl ' 



pal . O bé 6... RaS. 7 Ad6!1 RbS. 6 a31 

RaS (Si 6 ... Rc4 . 9 Rc6. elc. 1. 9 AcS 
RbS. 10 Ab4 1 Rc4. 11 Rc6 Rd4. 12 Ad6 
Rc4 . 13 AeS. etc. 

5 A x a3 Rc4. 

Aqul existeixen alt res camins. A S8-
ber. 

a) 5.. RaS. 6 Rb7 RbS. 7 Ad6, 
guanyant. 

b) 5 ... Ra6. 6 Acs RbSI (A 6 .. 
RaS segueix 1 ReG RaG. 8 Ab6! a3. 9 
AcS RaS. 10 A x a3 Ra6. 11 AcS RaS . 
12 Rb7, guanyant) . 7 Rd6!1 Rc4 (Si 
7 . RaS. 8 Rc6 Ra6. 9 Ab6, etc. I si 
7.. Ra6. 6 Rc6 RaS. 9 Rb7!! RbS. 10 
Ad6 Rc4. 11 Rc6 Rd4. 12 RbS! gua· 
nyan!) . 8 ReG Rd3. 9 RbS, etc . 

6 Ae6 Rd4. 

Si 6 Rc3. 7 RbS Rc2. 6 R x a4 
Rbl . 9 Rb3. etc. 

7 Ad6 11 Ae4. 8 AbSII Ad5. 9 AI4 Ae6. 

Si 9 .. a3. 10 Acl Rd6. 11 Rb6 Rd7. 
12 A x a3, seguit de Ad6, guanyant 
Tampoc 9 ... Re4 ni Rd4 no soluc iona 
res. A aquesta darrera seguiria 10 
R X 84 ReS. 11 RaS ReG. 12 AaG, gua
nyant . 

10 A x a4 Ad7. 11 AbS AcB. 12 Ab6. 

la defensa del negre no té solu· 
CIÓ . 

N.O 3 

JOAQUIM TAAVESSET 
2·1·76 ( Inèdit) 

Negres juguen i guanyen 

Una partida recenl, jugada enlre 
BONAY (Gavà) i R. LOPEZ (C. C. Sant 
Andreu) es va deixar en taules en 
una posiciÓ semblant a la del diagra
ma N,o 3, ¡ això em va donar la idea 
per a composar aquest final d 'alfils de 
diferent color. 

1 ... c4 +11 2 b x c4 .. . 

a) Si 2 Rc2 b x a4. 3 b x a4 ( Amb 
3 b X c4 es passa a I;] variant prinü 
pal . A 3 b4 segueix la mateixa del 
lext: 3.. IS!I 4 9 x 15 94. 5 Ae4 g3. 6 
Rbl c3. 7 Rc2 a3. 6 Rb3 c2! . etc.) 
3.. fS!! 4 g x fS RcS. 5 d6! (per pro· 
tegi r el peó de a4, evitant un peó ne· 

gre passat a l'altre flanc , ja que S Af3 
no sembla millor, per Rb4. 6 Ae2 aS! 
7 All g4!, etc. ) 5 .. A X d6. 616 gS. 7 
f7 aS! i després de Rd4 un dels peons 
passats costaria l'alfil blanc. 

b) Si 2 Rd2 b x a4. 3 b x a·' (No 
val 3 b X c4 per a3, etc. ) fS!! 

c) Si 2 Re2 o Re3, el negre Juga 
c x b3. 3 a X bS RcS , etc, 

2 ... b x a4. 3 Re2 ... 

No crec que condueixi a res posi· 
tiu, 3 cS + R X cS. 4 d6! fS! 5 d7! 
Af6 , 6 g x fS Rd6! 7 HC4 aS! i el negre 
no POl tenir dificultats per a guanyar. 
Però no 4 .. A X d6? 5 Ae4!! Rb4. 6 
Ac2 i taules, 

3 ... 1511 4 g x 15 AcS. 5 All g4. 6 Ab l 
Ad6! 7 Ra2 Rd4. 

I cau l'alfil blanc, mentre que els 
tres peons blancs no poden fer res 
degut a l'excel·lent diagonal a3·f8 de 
l'alfil negre, 

Com s'ha viSI , la clau ha estaI po· 
der Jugar el negre IS!!, ja que ha 
creal uns perillosos peons lalerals pas 
sats, que l'alfil i rei blanc de cap ma· 
nera no poden contenir . 

Agrairia . de tot cor, rebre qualssevol 
comentaris , dels tres finals anomenats, 
sobre qualsevol falla en quê haguês 
pogut caure. Gràcies. 

JOAQUIM TAAVESSET 

l'ENSENYAMENT DElS ESCACS A l'ESCOLA D'ESTIU 

Per tercer any consecutiu els 
escacs han estat matèria de 
tractament a rEscola d'Estiu de 
Barce)ona (1) celebrada durant 
els dies 3 al 14 de juliol d·en
guany. 

L'Escola d'Estiu és la mani
fes tac ió educa tiva en la qual els 
mestres reali tzen una tasca re
lacionada amb la seva formació 
pedagògica i didàctica, d·una 
banda ,i amb la formac ió sacia) , 
de l'a ltra. Amb altres paraules, 
podem dir que és el marc ade
quat que permet posar en co
mú les diverses experiències 
realitzades al llarg del curs, fent 
pOSS ible )a discussió i elabora 
CiÓ de les diferents alternat ives 
de millora de rensenyament. 

( 1) Vegeu: " Els escacs a l'Escola 
d 'Estiu ", Butlletí d 'Escacs, 2, p. 23. 

El curset de I ensenyament 
dels escacs que shi ha real itzat 
és e) resultat del treball cont i
nuat durant tot el curs escolar i, 
per tant, conseqüència de I·expe
riència realitzada en aquest sen
tit. 

Hi ha , però, un aspecte que, 
per )a seva importància, cal des· 
tacar. Es rintent de donar a) 
tractament dels escacs un con 
tingut pedagògic que faci possi
ble el que tantes vegades hem 
considerat els escaquistes com 
a fonamental (el primer treball 
en la divulgació del joc) : intro
duir els escacs a l'ensenyament. 
I això és necessari fer-ho de for 
ma seriosa ; és a dir, tractar el s 
escacs amb mètode, com fariem 
amb qualsevol altra matèria ab· 
Jecte d'ensenyança. I és també 
una tasca que correspon a tot el 
col.lectiu dels escaquistes. 

Per cloure aquest comentari 
vull fe r especial esment dels 
mestres participants que assis
ti ren al curset pensant princi
pa)ment adquirir els coneixe
ments didàctics necessaris que 
els permetin en un futur ense
nyar escacs a rescola . Una rea 
)itat que ens ha dïl.lusionar I 

animar. 

ENRIC OLI VER 

N.D.L.A. 

Hem tingut ocasió de veure el guió 
d'aquest mètode d'ensenyament dels 
escacs preparat per l'Enric Oliver I 
creiem respon als postulats didàctics 
més moderns que, un cop elaborat de
fi nit ivament, podria constituir el llibre 
fonamental per ensenyar els escacs en 
català, 
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EL PROBLEMA D'ESCACS A CATALUNYA 

FRANCESC NOVEJARQUE (1878-1950) 

Aquest gran amic j composi
tor de problemes, segueix, en la 
història dels Escacs Catalans les 
quatre grans figures que ja hem 
fet conèixer als nostres lectors 
en els anteriors números del 
BUTLLETI : Tolosa, Paluzíe, Ma
rín , i Puig i Puig . Entre els se
guídors que aquest formídable 
quartet aconseguí, ell és un dels 
qui més aviat sobresortí amb les 
seves excel-Ients realitzacions. ¡, 
amb els sorollosos èxits asso
lits arreu , palesà com n'e ra de 
bona la llavor sembrada pels 
grans Mestres , Fou, doncs, el 
problemísta de més relleu de la 
generació que comença a treba 
ll ar en la dècada 1910-1920, ja 
en l'actual segle , 

Era valencià de naixença i bar
celoní d'adopcíò, puix que molt 
jove vingué a treballar a Barce
lona. La vocació esca quistica li 
so rgí, tal volta , al costa t del seu 
germà Angel , a qui els seus con
temporanis conegueren, prin ci . 
palment , per una tasca incansa
ble de creació de Jeroglífics , his , 
torietes i d'altres ent reteniments 
matemàtics divulgats en les pu
blicacions d'aquells anys , 

Francesc havia nascut el 17 
d'agos t de 1878, però no es de
dicà al problema d'escacs fin s 
que, pels volts de 1915, la pro
moció que Paluzíe i Puig i Pu ig 
feien . assolí gran difusió al ca r
rer, és a dir, a través de la Prem , 
sa, al gran públic , Llavors co , 
mençà a co mpondre bons pro
blemes, i molts d'ell s foren , ben 
aviat. publicats en Revistes es 

trangeres , ço que prova la qua, 
lita t del seu treball. Tot seguit 
venen els guardons , el primer 
dels quals és el TERCER PREMI 
aconseguit en el primer Concurs 
Naciona l Espanyol , org anitzat 
des de la Penya que, junt amb 
els Clusella, Escu té, Palazon I 

d'altres , havia quedat co nst itul 
da als loca ls de la popular "SA
LA IMPERI», 

En aquest concurs el primer 
premi fou per a Valentí Marín , 
i en el quadre d'honor l'acom pa, 
nya, més endarrera, el seu ger
mà Angel. 

Aquest problema és el primel 
que va compondre : ~s allò que 
es diu : Arribar i moldre. El mes
tre Paluzíe, el comenta : «Reve la 
gran habilitat, la idea, quàdruple 
sacrifici de dama, és de verta 
der problemista», L'any següent. 
al 11 Concurs Nacional, ja oblC 

per ANTONI F, ARGUELLES 
President de la S.E.P.A. 

el Primer Premi. així s'inicia 
una llarga sèrie de més de cent 
distincions en concursos nacio
nals i internacionals , de les quals 
TRETZE van ésser PRIMERS 
PREMIS. 

A la mort del Dr, Puig i Puig 
fou designat President de la 
SEPA i durante deu anys dirigí 
les activitats problemistiques del 
nostre pa ís , en un periode de re
construcció, i per tant , de difi
cu ltats de divers ordre, malgrat 
les quals fou publicat un butlle, 
tí bimestral que, amb la seva 
empenta . i mica en mica , anà 
transform ant-se en "actual re 
vista «PROBLEMAS», ben apre, 
cia da en tot el món , També va 
destacar com a jutge en molts 
torneigs internacionals i les se 
ves opinions i decisions eren de 
manades i acce ptades arreu , 

Poc temps després de complir 
els 70 anys i amb la salu t un xic 
malmesa, la Federació Espanyo
la li va concedi r la M edalla al 
M èrit Escaquíst ic. recentment 
creada , l, poc després d'ésser-li 
imposada , víc tima de la crue l 
malaltia , finà el 15 de juny de 
1950, deixant un buit molt difí 
ci l d'emplenar, 

Cal dir que NOVEJARQUE va 
compondre preferentment mats 
en dues jugades, però també pa, 
lesà la seva mestria en els mats 
en tres . I aix í. per a donar una 
petita idea de la seva ob ra -290 
composicions- he se leccionat 
tres problemes en tre els primers 
i dos dels segons, tots ell s no, 
tables obres . 

Feu-vos membre de l'INSTITUT D'ESCACS DE CATALUNYA 

Serveis en funcionament: Biblioteca - Informador - ArxIu partides Jugadors Categoria Preferent 
I altres que s'an;ran anunciant oportunament. 

Quota: 2,000 ptes , a l'any (inclosa subscripció a BUTLLETi D'ESCACS) , 
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(LS;:) Cl S:J\1:JS3.a l13ll1ns/9L61 1S00\1 

SOLUCIONS: 

I. 1. DtS, bloqueig. Quàdruple sa
cnfici de Dama. 

11. 1 Pe4 , amenaça. 2 P x Pd5 , mat. 
Si 1. .. Rd4 + : 2 PeS, mal. Si 1 ... CIS: 
2 P x IS, mal. Una clau brillant que 
dóna fugida i permet xec al Rei blanc. 
A més, una sola variant de semi-cla
vada i auto-obstrucció. 

III . l Oe5!. amenaça. 2 Tb4 , mat. 
Si 1 ... Pb2 +: 2 O x b2. mat, Sl 1 
AdS; 2 Dd4 mal. S, 1 Td4 ; 2 DdS 
mat. (En el JOc aparent , 2 O x b3 mal.) 
Si 1 ... Cd6; 2 Ae3 mat. D'aquest pro
blema A. C. WHITE, ed gran composi · 
tor nor.d-americà, en digué : "Un bri-

lIant dues Jugades, amb clau, defen
ses i mats, {nl¡mament relacionats, for
mant un dels problemes mes desta
cats de toles Jes époques. en el Tema 
" línia de clavada blanca". Ac i. la c lau 
és un contra-moviment temàtic . mter· 
ceptant preventivament l'Af6, antici
pant-se a la desclavada 1 . Cd6! puix 
que el peó b3 fa pensar que la dama 
no s'hauria de moure pas. Les delen
ses a les caselles dS I d6 combinen 
la idea amb el lema "Grlmshaw I el 
dual eVitat. 

IV. 1 ChS, amenaea 2 Cf4 +. etc. 
Si 1 . Pt6 ; 2 ex c4, Ab4 . 3 Ca3 mal. 
Una oellíssima variant que presenta 
una sèrie de clavades ¡ desclavades 

del Cavall , assolida amb gran eS1l1 

V. 1 T e3, bloqueig. SI T Juga 
2 Ac4 elC. SI 1 T x cS: 2 PIS = Dama 
amenaça 2 D x T, mal. SI 2 T Juga 
al llarg del rengle Cinquè: 3 Db4 , mal , 
i si 2 .. TbS; 3 C x e6 maL S, 2 T 
Juga al llarg de la columna C: 3 Dd6. 
mat. i si 2. T x C; 3 P x C mal. Un 
tema difícil, la Jugada de correCCIÓ 
per les negres; és a dir: Una peca, 
nomès per anarse'n d 'una casella cau· 
sa una feblesa al camp negre. La peca 
completa la Jugada I esmena aquesl 
perJudiCI , però causarà una debilitat 
final , aprolttada. també. per les blan
ques. Ad és presentada amb repeti c ió 
progressiva , en la primera I segona 
Jugades. 
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vida federativa 
Extracte dels principals acords presos pel Consell Directiu 
de la Federació Catalana d'Escacs a les seves reunions periòdiques 

Fundada l'any 1925 

15 juny 1978 (Consell Directiu) 

última reunió presidida per En Pere Casajuana. 
Assistiren els senyors Jordi Boada, L1uis Viladot, 
Antoni Guillén, Joan Masip, Jordi Puig, Josep 
Garcia Riera, Oscar Vidal i Joan Torquet, aquest 
últim en qualitat de Secretari. 

Secretaria informa de l'escrit que s'ha adreçat 
al Delegat Provincial del Consejo Superior de 
Deportes de lleida suggerint la conveniència de 
tenir una reun ió amb els clubs de la demarcació 
per tractar de trobar una solució al conflicte que 
existeix entre alguns d'aquells clubs i la 
Federació Catalana d'Escacs. Aquesta 
comunicaciÓ ha estat su bscrita pel Sr. Joan 
Segura . 

Havent resultat elegit President el Sr. Joan 
Segura, pendent el seu nomenament dels tràmits 
oficials del Consejo Superior del Deporte , el 
Sr. Casa Jua na estima que , llevat d'assumptes 
molt urgents, aquesta sigui la darrera reunió de 
l'actual Junta Directiva. 

Amb diferents assumptes de tràmit, com és 
costum a cada reunió , finalitza aquesta. Tots els 
presents testimonien haver prestat la màxima 
col·laboració al President, el qual al seu torn 
agraeix a tots el suport que li han donat durant 
I~ seva legislatura. 

Amb motiu d'aquesta circumstància tots els 
membres posen els seus càrrecs a disposiciÓ 
del Sr. Casajuana , en qualitat de dimitits, fins i tot 
el Sr. Garcia Riera, el nomenament del qual ho 
fou per l'Assemblea de Clubs de 1976. 

NOU 
CONSELL 
DIRECTIU 
DE LA 
F. C. d'E. 

PRESIDENT: Sr. Joan Segura i Vila. 
VICE-PRESIDENT: Sr. Joaquim Creixell i Andrés . 
VICE-PRESIDENT: Sr. Jordi Vila i Brichs. 
SECRETARI GENERAL: Sr. Joan Torquet i Guasch. 
COMPTADOR : Sr. Ramon Casanovas i Costa. 
DIRECTOR .BUTLLETI . : Sr. Jordi Puig i Laborda. 
DIRECTOR I.E.C.: Sr. Jaume Palau i Albet. 
RELACIONS PÚBLIQUES : Sr. Antoni F. Argüelles . 
VOCAL DELEGACIÓ DE GIRONA: Sr. Ramon Vilaró i Sandlumenge. 
VOCAL DELEGACIÓ DE TARRAGONA: Sr. Joan A. Campos i Padrol . 
VOCAL: Sr. Gregori Garcia i Conesa. 
VOCAL: Sr. Jordi Marchador i Villalba . 
VOCAL: Sr. Ferran Molina i Solis. 
VOCAL: Sr. lIuis Siñol i Monné. 

Aquest Consell Directiu pot ésser ampliat si les circumstàncies aixi ho 
aconsellen. 

El Comitè de Competició serà el mateix que fou nomenat en la darre
ra Assemblea de Clubs i seguirà en les seves fun cions fins que es celebri 
la propera Assemblea. 

Es nomenarà una Comissió Esportiva consultiva amb jugadors que 
no form in part del Consell Directiu ni del Comitè de Competició . 
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AVANT 

Baix Llobregat 

ajudem la 
premsa catalana 
La nostra premsa passa moments difícils, la crisi eco· 
nòmica i de lectors té una profunda incidència negati · 
va en aquest camp tan important pel que significa 
d'eina de recuperació lingü ística i de denúncia davant 
la problemàtica present. Cal que tots plegats fem un 
esforç i a la nostra llar entri almenys una publicació 
catalana . 

EXEMPLARS PREU EXEMPLARS PREU 
ANUALS SUBSCRIPCiÓ ANUALS SUBSCRIPC iÓ 

PTES. PlES. 

12 500 104 1.400 

311 6.622 lO 350 

52 1.252 12 950 

BUTllIT1 D'ESCf4:S 6 600 12 800 

~ii~~-t---:52~--t-~2~.6:0:0~~t-~~~~~~-------t--~5----t---~7~50~-1 
OA~U. FORT 
CULTURA 
ESTUDIS D'HISTÒRIA 
AGRARIA 

FONEMENTS 

la humanitat 
LLUC 

mestral 

24 

11 

• 

• 

52 

12 

6 

52 

3 

52 

700 

600 

• 

• 

1.250 

300 

300 

1.900 

950 

2,000 

RANDA 3 950 

RECERQUES • • 

RECVLL 22 800 

reduccions 4 500 

46 850 

SERRA D'OR 12 800 

6 1.350 

52 750 

TRETZEVENTS 24 700 

12 700 




