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DE LA COSA FEDERATIVA 
Ara que, per fi, despres de prou de vessaments de sang, sembla que, històricament parlant, el 

govern espanyol està disposat a admetre una divisió territorial i política de caire federal -no pas altra 
cosa són els tímids intents d'institucionalitzar-ho en forma de comunitats autònomes, entre elles la nos
tra-, potser es el moment de reflexionar tots plegats una mica en els avantatges que represen ta 
aquest sistema, que avui dia es concreta formalment en una delegació de poders. 

Cal tenir en compte, però , que el federalisme -la paraula federació deriva de la veu romana -foe
dus-, que significa pacte, estipulació, concòrdia- es una concessió que es fa per pacte de mutu respecte 
en Interès de formar un conglomerat superior que, respectant la idiosincràsia de cada part, mantingUI 
una unitat operativa. O sia, -unió en lo comú, llibertat en lo divers- com. deia P, I Margall en 1901 . 

En realitat ·Ia forma federal es rúnica que pot prendre el particularisme nacionalista quan no 
arriba a la separació- (Valentí Almirall, 1901), i, per tant, la forma federal es la que permet mantenir una 
relació de convivència i solidaritat amb els altres pobles sense hipotecar la pròpia manera d'esser. 

Si darrerament. per encaixar la vida escaquista amb la vida del nostre poble , en aquest espai hem 
anat fent comparacions en aquesta direcció per a deduir-ne conseqüències que consideràvem benefac
tores per als nostres escacs, ara se'ns dóna el cas realment Insò¡'t d'haver de fer el camí en sentit Invers 

Voldríem donar un esguard, eVidentment lleuger , sobre l'organttzació de l'esport a l'Estat espa
nyol I veure que , a grans trets , ha estat basat. almenys teòricament, en un sistema confederal -per al
guna cosa s'ha estat denominant federació espanyola , federa CIÓ regional, federaCIÓ provlnclal- , això S I. 

amb totes les matisacions que calgui fer en raó de no haver-se estructurat democràticament . 
D 'això se'n desprèn que , si l'esport - I , concretament els escacs, que es la part que ens toca di 

rectament- ha funCIOnat federalment, per què hi ha d'haver hagut -I , en certa mesura encara hi ha, 
sobretot en segons quins Indrets- tant de temor en l'organització política de l'Estat espanyol en forma 
de confederació de pobles autònoms? 

Encara diriem mes. -La unió de la Confederació Catalano-Aragonesa -formada per Catalunya , 
Aragó , ValènCia I Mallorca . I que, com el seu propi enunciat Indica, era una untÓ de pobles autònoms- , 
la unió, doncs, de la ConfederacIó amb la corona de Lleó I Castella es va pactar conservant íntegra cada 
Estat la seva autonomla- , com ens recordava Vallès I Ribot en 1885. 

Per extensió d'aquest procediment s'anà conlumlnant bona part del mosaiC de regions -en real i
tat antics pobles Independents- perfectament dderenclades dintre de l'Estat espanyol, fins que va de
generar en un centrali sme unt/ormlsta per abús de poder car -el poder central va Imposar les seves prò
pies lleiS en detnment de les pròpies dels altres Estats federats. que es basaven en la llIUre I espontànta 
voluntat en lloc de mercès lelals- (Vallès I Ribot. 1885). 

Retornant al concepte vtrtualment federal de l'esport espanyol valgui per a nosaltres l'experiència 
de la FederaCIÓ Catalana d'Escacs que, pràcticament. no ha tingut mal cap ingerènCia Interna de cap mena 
procedent del poder central , excepcIó feta , es clar, de certs condlclonants antidemocràtics , sense entrar 
ara en la pOSitIva tasca que s'hagi fet en aquestes CIrcumstancies . fa qual cosa no és aquí el moment 
d'escattr. 

Doncs , be. S, aquesta es l'organttzacló en la qual estem Insents . podem concloure que una orga
nització tambe federal dels escacs catalans pot esser úttl per a nosaltres mateiXOS, per al propi autogo
vern dels nostres escacs . 

La reivindicacIó de la comarca que fa l'Estatut de Catafunya - la ¡usta reslttuclÓ del qual s'esta 
negociant actualment amb el govern central com un pas mes vers la nostra fita nacional- i que corres
pon a la diVISió temtonal establerta per la Consellena d'Economia de la Generalitat de Catalunya en 
1937 , ens dóna una pnmera pauta per articular una succeSSió en cadena de cessió de poder partint d'un 
nucli central que ha d'estructurar les líntes mestres de l'organttzacló esc[;quista de Catalunya -en la que 
tothom hi ha d 'estar representat- , organttzacló que temtof/alment parlant no ha de cOlncldtr necessà
f/ament amb el condiCionant de les -prOVlnClas- de l'Admlntstracló espanyola , SinÓ que ha d'esser feta 
en sentit de funCIOnalitat . 

Perque el que hem de tentr molt clar els ciutadans de Catalunya --<:om a genttllcl , catalans a se
ques- es que - cap poder ha de tentr la facultat de rompre la unt tat de la regió catalana. nt de mermar 
en el mes míntm els atf/buts constitutIUS de la seva sobtranta ., com la s'esmentava en l'Art. 20n. del Pro
lec te de ConstitucIó per a l'Estat Catala de 1883, I que esta en la base de la nostra eXistènCia com a 
poble . 

-La terra catalana és una I IndIVIsible però se l'ha partida inconsideradament en quatre províncies 
per aixecar entre elles f/valltats I recels -, segons el Missatge a la Reina Regent d 'Espanya, en 1888. 
I aquesta Si tuació , tant de temps atiada, es la que s'ha de transformar en una diVISió racIOnal i coordi 
nada al voltant d 'una idea que ens ha d'esser comuna : Catalunya ha d'ésser sob/fana I autònoma respecte 
de les altres regIOns de l'Estat espanyol , a les que es pot untr per Pacte federal , però el poder Intenor 
pot estar tambe repartit federalment. 

Vol dtr que SI aquest sentit federal fa un centenar d'anys que recorre l'Estat esoanyo/, encara que 
el desntvell en la seva reivindicacIó l'ha fet Inviable d'una manera qeneral fins ara , es hora que portem a 
la practIca, I a tots nivells , la minsa experiència que pugUi reoresentar l'orgamtzacló fede ral esportiva 
que tentm , degudament democratitzada per a fer-la realment útil I creadora per a tots , i que pel que fa 
a nosaltres sena Justificar la denominacIó de • fede'-acló catalana ~ 



EL TAULER MAGIC 

AIGUA, TERRA I AIRE SENSE FOC 
Unes ill es, tant se val Halt i o Tahi ti , tant se 

'Val les Pitiüses o Alboran . Unes illes , senzill a
ment. Uns munts de terra enmig del mar. I, és 
clar, un naufrag solita ri. I pau , i calma, i silenci. 
Heus aci l'acció . Un home, perquè el protago
nista genera'lment és un heme, perdut al mig de 
l'oceà I a l'illa nomes mirant l'horitzó o a terra . 
Potser un dubte, què mirar . SI terra o si horitzó .. . 

Bé, el nostre heroI és perdut dins el liquid 
element, ni grumet ni almirall , tan sols un deses
perat. I passen els d lSs I hom comprèn allò que 
hi ha d 'lrreslstlble en la temptacIó . La misèria 
de la sang I el desig de beure aigua sens parar. 
Feia dies que el navili topa amb un traidor es
culi I només, mt I sorpresa , un isolat membre 
de la tripulaCIÓ salva la pell I part de l'amma . 

Cem era d 'e sperar , el nostre home s'endugué 
a l'illa els records , la roba mullada i un tou d'es
perances per l'Immediat futur. A mesura que 
l'ambient hostil II desvetlla l'esperit s'adona de! 
fet Inversemblant. AIXÒ només passa a les no
ve l·les ve rsus pel.l icules . Però l'illa Ignota I el 
nostre protagonista eren ben reals . Un silenCI 
eixordador. L'ambient era reduït. Tres ocells I 

un poc de vent , la remor de la mar I qualque tre 
a l'atzar. 

- Bé, Ja estic ben situat. Feixuc després del 
cami fet , heus aci el meu repòs . Un comba t 
amb ml mateix . Com SI fos un Uli sses qualsevol 
davan t un dilema e tri lema. ¿I SI no tingues cap 
dubte? ¿l ' SI tot ho hagués fet bé I ara de re
fleXió no me 'n calgués? Bé, Ja no vull anar a 
combatre mést Mal més! A la fabrica prou que 
m'ho aclaria a ml mateix . Els companys esva 
lotats , tots a tot hora cridant per l'alliberament 
La famíli a ben Intra nq uil -la . Mai no sabia on pa
rava . I e l passat que no paia que m'era un preo 
sent eixord ador. Sempre tenia la munió d'afers 
per rescldre . I ara, aci , és que ni amb imagina 
CIÓ al màxim m'ho plantejo, ves què hi faig . A I 
Cim d'un turó enfonsat en qualsevol mar. Es que 
m torrat m'ho plantejo.-

Aquella illa no era que en diguem, un Cau 
d' Inspiració, potser Ja som morts. Potser 

·En aquest indret s'acaba el cami? 
Sento veus llunyanes, com dignes laments 
sortint de la terra, del glaç del cami. 

Per a tu , Quima, que ho ets tot 

per JOSEP M . FIGUERES 

El meu cos es vincla . Tot ve de més lluny . 
El meu cos és buit, es lliga a la terra , 
el meu cos acull tot aquest SilenCI 
de veus i laments que vénen de lluny. 

Si vols, delxa't caure . 
Potser ja som morts.-

I, a l' illa , tot trepitjant el darrer tros de terra 
abans del mar infinit. el nostre home s'endinsa
va en camins perillosos. Allà on la ment no 
s'adena que l'ajuda no ve de la natura sinó d'un 
mateix. I la cavalcada fotocromàtlca dels colors 
feia alió que no saben els burócrates de l'acció 
quotidiana , per ben feta que hagi estat la per
feCCió interior del plaer assolit. 

Potser, Eudald, el ce l és mt, o la nit és cel , 
però un cel de nit és ben dificil de trobar. I veu
re' t ê tu mateix amb un silenCI assassi a la pun
ta de l'al tre món ... Caldrà encetar un joc nou. 
Caldrà entu siasmar-se amb el blau i el verd , e l 
J) lanc I el griS, totes les tonalitats que desprèn 
la natura. I engegar-ho tet a rod ar. 

- Ja fa massa dies que hi rodo per això . Ei 
CJp clar , llum 'als ulls I força al braç ... diuen 
però la questló és per resoldre . VUIt reines sen· 
, e que cap faCI mal a una altra , vull dir , sense 
que una mati a una alt ra. Amb la solUCIÓ ral 
(a7, b4 , c2 , dS, e6, f1. 93, h5) però no vull mlral 
e l paper Quaranta dies que estic aci I ni l'atzal 
<' m pot ajudar a trobar-ho. Sense tabac , sense 
música , sense nlngu . .. 

I aci, amb un tauler la Vida per davant , un rl 
cançó ben entonada I un ressò arreu .. l'aiguél 
I el to que puja , la melodia I un bell cant ben 
endins , tan endins que només l'Eudald a l'ili " 
ho sabia . Una tela neta , un full en blanc , un 
tauler a punt. I a pun t de festa una nit de dansa , 
un dia de JOia . 

Perduts a l'illa no cal trobar-s 'hl . Sense el 
mltla de fugida resta comés l',nterior. I és tan 
d€lIcat veure 's. paracels a un mirall, alqUlmlstél 
a una probeta , màgiC a un enrenou. Com el nos
tre herOi Eudald , al qual . deia , el cant I la dansa 
I tots els esforcos se 11 fe ien Insuportables. Del 
xava les flors , els somniS I es treia els vestit s 
La tenebra cobria la seva nuesa I 

" __ .una cambra blanca , la banyera escumosa, 
la lluna aJ balcó I l'amor que m'espera -o 

P o Amb Ja lectura de Cel de nit d'Eudald PUig (La Gayd C lenCla Barcelona. 1979) I l'espera de na JoaqUlrncl 
de r ,ll a blanca 
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POESIA 

SORTEIG 
Blanc i negre, escaquejat , 
Desigualtat de colors: 
de forces, COlli en la vida, 
els avantatges SÓIl de principi , 
A taca el blanc, 
el negre e,l' defema, 
Sols IIna errada perllletrci 
la victòria o la igualtat 
de l'agredit sobre el n iés fort , 
A ixí és el joc 
des de fa lIIilers d 'anys, 
Així fOli decretat, 
COlli en la vida, 
III l/ll ita és selll pre desifill al , 

FOTOGRAMES 
D'ESCACS 
per Arxiu Robert 

Escena de rodatge de la 
pelllcula de la M etro 
Goldwm Mayer • Llega un 
p'stolero· (The Festesl Gun Allve) 
prodwda en , 956 I estrenada a 
Espanya en 1961 
Fou la primera vegada Que Jeanne 
Cram I Glenn Ford es trobaren 
a /8 pantalla com a parella 
D,oragan/sla 

Núria 

FILATELIA ESCAQUISTA 

11 --
HONGRIA CELEBRA LA SEVA 
VICTÒRIA A L'OllMPIADA 

PHILATELlCA HUNGARICA, el selvel 
filatèlic d' Hongria , comunica que el 12 
de maig d'enguany ha emes un segell 
commemora tiu de la victòria de l'equip 
hongarès a l'O llmplada de Buenos Alfes 
de l'any passa t. 

Aquest segell , d 'un valor de 3 florins 
hongaresos, representa un fragment d'un 
tauler d 'escacs, la copa d'o r olimp Ica, 
l'emblema dels Jocs Olimplcs dels Es
cacs amb la bandera argenllna, la ban
dera tncolor hongaresa , I la InSCripCIÓ 
. XX III Ol lmplada d'Escacs , Buenos A,
res, 1978· en hortgarès, Té un forma t de 
45 x 35 mm . S'ha fe t un tiratç¡e de 311 .300 
segells dentats I de 21 90C no denta ts, 
Estil Imprès en offset multicolor, 

HI ha també un full commemora tiu 
amb totes les Signatures dels Jugadors 
que Integraren l'eqUip olimplc 
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APUNTS PER A LA HISTÒRIA 
DELS ESCACS CATALANS 

VI* 
Primer campionat infantil que es 

jugà a Catalunya 
Transcendència nacional i estrangera d aquesta competició 

Una data històrica pels escacs ca talans es 
la del Primer Campionat Infantil, que es celebra 
amb participants de diferents Indrets a Barce
lona. 

Històrica, perquè fou el primer que es Jugà 
a Espanya . 

Es començà a Jugar el 28 de març del 1932 
acabant-se amb l'acte del repartiment de pre 
miS, el diumenge dia 19 de Juny d'aquell any. 

Aquesta compet icIó fou organitzada pel Club 
d'Escacs Barcelona, amb collaboracló de l Club 
d'Escacs Iberla I de l'Associac Ió d'Amics del 
Grup Esco lar Ramon Llull Es Jugà tots els diu
menges al mati a l'estatge social del Club d'Es
cacs Barce lona, Rambla de Catalunya , 4, 

El s parti cipants foren , en tre nens I nenes, 
26 en total. Nombrosos SI es conside ra que 
aquesta competicIó s'organitzava per primera 
vegada , De l Club d'Escacs Ibèria hi participa
ren : Vlnuesa , GUtlerreZ , A Santasusagna I Do
menech; del Grup Escolar Ramon Llull , NUrla 
Argimon (8 anys I), Herminla Santasusagna, Ex
pòs ito Argimon I Arasanz ; del Club Escacs Bar
celona, Pepeta Martinez, Teresa Gose , Santiago 
Gavin, Caral , Martinez, Cabestany, Garrigosa 
Vilarnau i Arrufat , I els Independents, Jordi San
taló, R Sanmartin , J. Sanmartin , Faula , Juvè, AI 
varez , Herrera I Crespo , Es formaren dos grups 
en pnmera categona I dos en segona, El s dos 
primers classificats en cada ca tegoria, Jugaren 
la final , el resultat de la qual fou : l (J categoria : 
S, Gavin, 3 punts (totes guanyades), J, Vinuesa , 
2, A. Garrigosa , l, A. San tasusagna, 0, 2-" cate
gon a: M, Alvarez I L. Jo ve r, 2 punts , I J, Cresp 
Santaló , l , 

Santiago Gavin, d' 11 anys, fou declarat Cam
piÓ Infantil. 

• Vegeu capitols I, Il . III I IV en els n'¡meros 3 (oCI u 
bre 1976) , 6 (abnl 1977) , 7 (Juny 1977), 9 (novembre 1977) I 

10 (febrer 1978) 
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per RICARD GUINART i CAVAllt 

L'èxit fou sorprenent. No cal dir que els OI 
qanl tzadors esgotaren recursos per tal d'arn bar 
a un final eX1 tós, que portes al mes enllà pOSSI 
ble I que pogués vèncer la IndecIsIó dels neò
fits I dels iniCiats (?) , La premsa diana I tambe 
. Els Escacs a Catalunya ·, hi contnbUlren en 
gran mesura , d'una manera especia l · La Nau 
(Armengol), · Las Notlclas- (Castellà), ·La Van
guardla - (Rey Ardld) , · EI M undo Deportlvo ' 
(Guinart) I tambe "ABC- (Golmayo) Cal fer es 
me nt de la tasca portada a cap per l'emissora d, 
Ràdio E.A.J , 1 de Barcelona , el locutor de la 

ArcadI Vall s QuRIl en 1932. fou campiO mlm11!1 de M arol l'; 



Grup de partiCipants AI dallsnt de tot 
Nuna Argmlon. Teresa Gose . Expòslto. 

Vmues8 . A Santasusagna , Santiago 
Gavln (en el cercle), Antoni Garrigosa , 

Car%~ ~ HoracI Domenech . Pepeta 
Martmez I Hermml8 Santasusagna 

qual. Francesc d'A Carreras, de la d"ectlv,. 
del C E Barcelona, féu una labor d'lndlscutib l. 
valua Tot plega t dena lloc al fet que cad. 
diumenge al mati, a l'esmentat estatge del C . E 
Barcelona, s'hi Irobessln les més destacade~ 
personalitats dels escacs d'aquell temps : Va 
lenti Mann, Ernest Jaumandreu, Antoni Garrigo
sa, J. M .U Bofill I Dr. Puig I PUIg, aquest ultim a 
més d 'entusiasta , com a arbitre de la competi
CiÓ. 

Els motius que pogueren indUir els organit
zadors a promocionar un campionat mfantrl, fo
ren diversos : pOSSiblement el precedent I exem
ple de - L'Escola del Mar -, podna ésser una res
posta . Ja sap el lector que un equip de vint nens 
d 'aquella InstitucIÓ va participar al festival de 
I Ins Park (local emplaçat al carrer de València, 
entre Anbau i Muntaner) que la Federació Ca -

CAMPIONAT INFANTIL 
DE BARCELONA, 1932 

PresldênCI8 de la Festa del 
repartiment de premiS D'esquerra a 
arets: Dr . E PUIg, PUIg . Valent; M ann, 

Sra de Pafuzle . Angel Mofero. Sofia 
RUll. Francesc d'A Carreres . Antoni 
Sant8susagna I Hermlnl8 Santasusagna 

tal ana, quan la preSidia Gonçal Cuevas, va or 
gaMzar un homenatge al campió del món Aie· 
xandre Alekhlne , acte que precedi a les simul · 
tanies que aquest dona el 24 de gener del 1928 
al mateix lloc. Aquella participacIó Infantil mo
tiva que molta gent pogués assabentar-se que a 
- L'Escola del Mar - es practicaven els escacs 
com a tema pedagógic i que eren majoria les es
coles de l'Ajuntament de Barcelona on es prac
ticava aquest JOc. Alguna influència podna haver 
tingut que el 1928 s'hagués jugat un campio
nat d 'estudiants, del qual quedaren finalistes 
Agusti Vllarnau I Josep M -" Font (avUi metges 
tots dos) , del que queda campió 1. M -" Font ; 
com també el fet que l'entitat organitzadora, dis
posés, un cop a la setmana, els diumenges pels 
vol tants de les onze de la nit, del micròfon de 
Radio Barcelona, detall molt util i important de 
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cara a la difusió del projecte i la captació ae 
participants de tots els indrets, 

Una peonera Junta Directiva transitòria 

És paradògic que la Junta Directiva que or
ganitzà aque ll certamen, fos elegida amb carac
ter -transitori .. , La cosa mereix un comentari. 
Quan el C, E, Barcelona el presidia el Or, J M ,o 
Bofill (que és quan el Club sorti del Cafè Nove
tats, per insta Llar-se a la Rambla de Catalu
nya, 4, esta tge que s'inaugurà el dia 8 de no
vembre del 1930), aquella presidència anava 
acompanyada dels més signi f ica ts directius, en
tre ells Ferran Bassols, amb el càrrec de vice
president. Però, al cap de no gaire temps sor
giren discrepàncies que motivaren una assem
blea i que produi un canvi de J, D, La nova, fou 
presidida per Ferran Basso ls , acompanyat de 
Francesc Armengol amb el càrrec de vice-pre
sident. I també aquesta J, D , es presenta dimis
sionària a l'assemblea del 9 de desembre del 
1931. Tanmateix causà estranyesa que dues Jun
tes Directives formades per elements d 'empen
ta (!?) no aconseguissin més durada a l'exercici 
del càrrec, En aquest moment , l'assemblea, in
decisa, el.legi una J, D, que sense grans figures 
aconsegui sortir del pas i que se'n podria dir de 
transició , Doncs bé, els directius elegits foren 
presidits per Angel Molera i Josep Cabré amb 
el càrrec de vice-president, acompanyats d'ele
ments, alguns de cert prestigi tals com, Dufres
ne, Amador Ferrer (els dos provenien de la Sala 
Imperi) i Vicenç Casanovas, i d 'a ltres, l'actuacIó 
dels quals era una incògnita , gairebé neòfits 
dins l'aspecte d 'escaquistes-dirigents , Malgrat 
haver-se canviat la J, D , amb poc més d'un any, 
3 vegades, en aquell moment es pogué sortir 
del pas , I això no deixava d 'ésser significatiU, 

I si la presidència de Molera era una interro
gant, i per molta gent una incògnita , el cert és 
que fou un home actiu que es responsabilitzà 
davant de les seves atribucions, llançant-se aviat 
amb activitats, algunes d 'e lles inèdites i d'altres, 
que si no ho eren, les va saber captar i assimi
lar, provinents dels projectes d 'activitats del no
nat Casal dels Escacs, com va ésser el tema dels 
cemplonats infantils i els escacs per ràdio, que 
són els que tenen més relació en aquest moment 

Ressó d '2quest esdeveniment 

El fet és interessant (especialment per la 
seva transcendència) tant dins del nostre pai s 
com a l'estranger i per la importància que li do 
naren uns i altres . 

El diari de Brussel.les, - Le Soir- (Juny del 
1932), comentant e l que - Els Escacs a Catalu 
nya - publicà referent a l'esmentat campionat in
fantil, va escriure : - Junt a parti des de mestres 
hi ha bones partides jugades per debutants de 
deu a quinze anys, amb un torneig que sestà 
Jugant a Barcelona, És aquesta, una qüestió trac
tada amb massa negligència a Bèlgica i fins i tot 
a França, Totes les entitats haurien de tenir una 
secció escolar on els petits aficionats podrien 
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practicar el joc, O bé se' ls podria encaminar de
gudament. Si Alemanya i Rússia han acaparat 
durant molt temps els primers llocs dels torneigs 
,"ternacionals, és perquè en aquests paisos els 
nens han estat dirigits de petits- , 

Fins aqui el comentari de «Le Soir- , Fixem
nos que assenyala a França per negligent... 
Aneu seguint. 

Fmallstes del campIonat m/antd de rOrfeo Reusenc 
O esquerra a dreta : Asseguts: Francesc Mateu . (camplo 

( 14 anys); Jaume Descarrega . Drets Francesc Sangen¡s 
Josep X/menes, Josep Fort. EnriC Hernàndez . Josep R/be 

Josep ferrando / AntoOl Anguera 

La resposta no es va fer esperar massa, El 
13 de juny del 1932, Gaston Legrain, redactor 
d'escacs de «L'Action Française -, escrivia: 

. Els Escacs i la infància -, A Anglaterra es 
preocupen molt per difondre els escacs dins la 
joventut a fi de desenvolupar-los-hi l'atenció, el 
gust al càlcul i altres qualitats necessàries per 
Jugar i. , dirigir bé la seva vida , Cal fer que el 
petit escaquista s'interessI pel que se li ensenya , 
Està aqui el secret de l'èXit Algunes grans enti
tats contribueixen amb aquesta obra de difusió, 
Un generós donant, ha deixat al Club de Has
tings la suma de 60 mil francs per organitzar 
cada any dos torneigs de nens, El camplonat 
ang lès ha reunit Ja aquest any a 30 Jugadors, 
Premis atractius han estat repartits a tots els 
participants i el nen Down, nou ca mpi ó. ha Vist 
el seu nom glorificat per tota la premsa -

I continúa dient : «Desitgem un esforç sem
blant a França? Què es el que fins ara s'ha feP 
La resposta es senzdla : Res, absolutamen t res -

Fins aqui · L'Actlon Françalse « Tant el qUf 
escriu aquest diari com el que diu "Le 50Ir ". ne, 
són més que conceptes I detall s que elogien , 
Indirectament, les nostres activitats i, espeCial 
ment, un esperonament a continuar endavant 
pel cami emprat. 



Proliferen els exe mples 

Dins de casa nostra aviat es manifestaren 
les conseqüències d'aquell campionat infantil 
apareixent per diferents indrets competicions SI 
milars , 

A Badalona, pel setembre-octubre del 1932, 
es jugà un campionat infantil amb la participació 
d 'afiliats a quatre clubs d'aque lla localitat. Els 
finalistes foren : Sosat (15 anys), M . Rebull (15), 
R, Rebull (12) i Gonzàlbez (14) del C. E. Badalo
na, 1. Blanc (13) del C, E, Marina, F, Treite (14) 
de la p , E, La Moral, Mongay i Llister (15 i 17) 
del C, C , Badalona, 

A Reus pel juny del 1932, es jugà el campio
nat infantil de l'Orfeó Reusenc (el primer orga
nitzat allí), resultant vencedor Francesc Mateu 
de 14 anys, entre nou participants , AI gener del 
1933 la Secció d 'Escacs del Reus Departiu orga
nitza el seu campionat social Infantil del que re
sultà campió Pere Grifoll, seguit de J, Pagès i Ale
xandre Menèndez, fins a sis participants , Dins 
d'aquest mateix any s'organitzà el campionat de 
la Ciutat de Reus, vencent Pere Grifoll, i el 1934 
vencé Alex, M enéndez, aleshores organitzat sot o 
els auspicis de la F, Catalana , 

També Mataró es disting í en aquesta es
pecialitat. Ja a l 'agost del 1932 es projecta un 
torneig entre el campió de Mataró, Arcadi Vall s 
(11 anys), el de Barcelona, Santiago Gavín (11 
anys) , Pere Grifoll (14) , campió de Reus i Ricard 
Rebull de 12 anys, campió de Badalona , com 
peticiÓ que no s'arribà a portar a terme per d, · 
ficultats de desplaçaments. 

Cal esmentar també que a l'Institut Balmes 
es jugà, pel mes de juny del 1933, un torneig 
entre estudiants de batxillerat , al que participa
ren Sebastià Torralba, Pere Ticoulat, C , Guiller
ma, Manen, fins a set participants; que a la Co
marca del Baix Llobregat es jugà una competició 
infantil organitzada pel Club Avenç; una altra a 
Mol ins de Rei i una al tra a Sant Feliu de Guixols , 
on hi participaren 15 jugadors, resultant-ne cam
pió F, Alfons Flores I a l'any 1943, a les Escoles 
Municipals de l'Hospitalet del Llobregat. es jugà 
el Vè . Campionat escolar!. en el que quedà ven
cedor el nen de 13 anys, Jaume Grebol. 

A Manresa, l 'any 1933, es va const ituir un 
club infantil (7!) entre alumnes del CoLlegi Ibèric 
del S, C, de Jesús", 

Tot aquest arqueig que hem fet de les com
peticions infantils és clarament demostratiu de 
l'impuls que li donà aque ll primer Campionat In 
fantil del 1932 i també de la importància que, en 
general. se li donà a casa com a fora , 

I això, si que té una autèntica vàlua pels es
cacs catalans " 

R, G, 

TAULA D'ESCACS 
Model especialment 

dissenyat per a 
jugar escacs 

Caracteristiques principals: 

- Mides exteriors : 80 x 70 cm. 
- Tauler de competició oficial. 

Sobretaula de fòrmica d'una sola peça , 
Regruix en fusta de faig de Iugoslàvia , 
Protecc ió amb vernis de resina (rentable), 
Espai suficient per a la col.locació del 
rellotge i la planella . 

(Sense les peces d'escacs) . 

Per la qualitat del seu disseny i materials 
emprats en la seva fabricació es una taula 

de gran resistència i durada molt apropiada 
per a: clubs d'escacs, entitats esportives , 

societats recreatives , col.legis. grups 
d'empresa , entitats cu lturals , etc. 

CRESYL - EBENISTERIA 

Monistrol. 11-14 - Tel. (93) 2572975 

BARCELONA-12 
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ELS NOSTRES CLUBS 

CLUB D'ESCACS MANRESA 
FUNDADORS: 

Ricard R,u i Roca 
Josep Pujol i Prat 
Alfons Pintó i Vilalta 
Joan Vilajosana i Guila 
Jaume Blanch I T rullas 
Salvador Llusa I Marcet 
Joan Sañas I Flana 
Joan Claret I Muntaner 
Ramon Morera I Dalmau 

Tots ells ve lns de Manresa 

L'acta de constitucIÓ esta sig
nada el dia 18 de novembre del 
1928, nomenant-se la primera 
Junta Direct iva presidida per 
R, Riu i assistit per J, Vilajosana, 
J. Blanch, R, Morera i A, Pintó, 
S'aproven els Estatuts i el Club 
s'allotja en l'antic local de l'As
sociació de la Premsa, en el Pas
seig de Pere III. 

El Club d'Escacs Manresa fi
gura inscrit en el Registre d'As
sociacions del Govern Civil de 
Barcelona el dia 30 de novem 
bre de 1928, en el llibre VII , fol 
179 i amb el n,O 13.646, visat per 
l'Excm, Sr. Milans del Bosch, 

L'objecte del C , d'E, Manresa 
és el de fomentar els escacs en 
la nostra ciutat, i mantenir un 
lloc on poder-lo desenvolupar, 

ESTATGES SOCIALS : 

El 1940, obligat per les Cir
cumstancies, es trasllada al Bar 
de la · Unión de Cazadores- , 
carrer Casanovas; el 1948, a 
l'Hotel Mundial , Passeig de Pere 
III : el 1950 a l'Ateneu Obrer Man
resa , i d'alia a l'antic local de 
Radio Manresa, al mateix Ate
neu, Passa el 1966 al Bar La Pi
neda , carrer Guimera, i el 1970, 
a l'Hotel Pere III. Finalment , el 
1976 es trasllada al pis principal 
de la Plaça dels Martirs n.o 15, 
on amb grans esforços econò
mics, manté una total indepen · 
dència, Tot un pelegrinatge, 

ACTIVITA TS: 

Des d'un bon començamenl 
el C , d'E, Manresa dedica prin
cipalment la seva tasca a fo
mentar els escacs en les eSCQ-

1928. S'acaba de fundar el Club 
d'Escacs Manresa. En pomer terme. 
P,nto, Vda¡osana En segon terme 
Clalet Blanch M orello , RIU 
Cal remarcar que un altre 
fundador Salles esta darrera 
lob/ec/lu 
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les, a la vegada que feia dona
ció de jocs i taulers als nois aco 
llits en Centres Benèfics de la 
nostra ciutat bo i explicant-los 
les primeres lliçons, orgamtzant 
competicions infantils i Juvenils 
entre els escolars , 

D'aquells primers campionats 
juvenil s en sortiren destacats 
jugadors ; alguns com Pi i Fer 
nandez, malauradament desa pa
re~uts, altres com Rlcarte I Ca 
rreras . ara retirats I també els 
que, com Comellas I els ger
mans Creus, encara donen gue
rra . 

El primer Campionat de Man
resa absolut s'organitza el 1929, 
amb 22 participants , essent gua
nyat per en Joan Claret. Ell I 

Joan VrlaJosana es repartiren e', 
triomfs fin s el 1941 en que 
Pérez Aguirre assoli el titol. Han 
estat també campions de Man
resa , Lavilla, Garriga Hornosa, 
Or, Vilarnau , Farré, Or Lafora, 
Ferrer I Creus. 

A partir del 1936, s'Intercal a 
ren els corresponents camplo 
nats reservats exclusivament al s 
seus socis . I entre els guanya
dors cal recordar els noms de 



Vilajosana, Claret, Comellas , 
Ricarte, A. Creus, Ferrer, Es
truch i Farré. 

L'evolució de les estructures 
a nivell regional i nacional fan 
que les competicions individuals 
de caire social i àdhuc local per
din paulatinament interès i aug
menti el de les competicions re
gionals, promocionades per la 
corresponent Federació, que les 
considera les úniques amb va
lidesa per a canvis de catego
ria . 

En la segona meitat de la dè
cada dels 50 el C . d'E. Manresa 
emprèn una campanya de divul
gació per la nostra comarca, a 
base de conferències i simultà
nies a càrrec dels seus juga
dors, Fruit d'aquesta actuació és 
l'aparició de nuclis escaquistics 
en diverses poblacions del nos
tre entorn, Tant és aixi que el 
C. d'E. Manresa organitza el I 
Campionat de Manresa i Co
lT'arca per equips, del que es 
porten celebrades catorze edi
cions . A l'escalf d'aquesta acti
vitat ingressen a la Federació 
Catalana d'Escacs els clubs 
Santpedor, Súria , Castellet, 
Moià, Olesa, Calaf, Avinyó, Bal
sareny, Gironella i Navars. Al
tres com Sant Joan, Artés i Sa
lient, encara no s'han decidit. 

El 1976 el C. d'E. Manresa 
aconsegueix de la Federació Ca
talana que consideri el Campio
nat de Manresa com un torneig 
zonal del de Catalunya, amb les 
mateixes opcions d'ascens que 
en el regional. Són els Campio
nats Oberts de Manresa, dels 
que se n'han jugat tres edicions, 
guanyades per Antoni Farré, Jo
sep Creus i el terrassenc J. Ju
rado . 

A part de les competicions in
dividuals, a la regió catalana es 
juga un campionat per equips 
des de l'any 1927, que ha anat 
prenent un tal increment que ac
tualment el juguen més de 300 
equips i prop de 4.000 jugadors. 

L'any 1945 el C. d'Escacs 
Manresa s'incriu per primera ve
gada en el Campionat per equips 
de segona categoria , però no 
arriba a jugar, ja que la pred.
ria situació econòmica no li per
met de poder obtenir el mate
rial necessari per a jugar. 

Finalment, la temporada 1946-
47, és efectiva la participació I 

1935 Encontre 8 20 taulers amb el Club d'Escacs Terrassa. Podem veure-hi 
entre altres , Vlls/o ssns, L/usà . RIU , Ballarà , Pérez AgUIrre, P" Clarel. VIves Entre 

els terrassencs hi haVia Morera I Massó, pilars dels escacs a la ciutat vallesana 

amb un èxit total , puix es pro
clama brillantment campió de 
Catalunya. La nova fornada de 
jugadors, al costat dels vete
rans, ha fet possible l 'èxit . 

Capitanejats pel Dr. Vilarnau 
participaren en la gesta Garriga, 
Vives , Claret, Comella s, ger
mans Creus, E. Estany, Ricarte , 
Costa , Pallàs i Ferrer. 

L'any 1951 la Federació Cata 
lana decreta la formació d'una 

categoria d 'honor restringida, re 
servada nomès a sis equips. 
Després dels corresponents tor
neigs de classificació entre els 
equips de primera categoria , el 
C . d'E. Manresa és un dels sis 
privilegiats , que significava lla 
vors, en què Catalunya era gai
rebé el nucli únic d 'actiVi tat es 
caquista dins l 'Estat espanyol. 
trobar-se entre els millors clubs 
espanyols . 

1946. Components de l'equip campió de Catalunya de 2." categoria. Drets germans 
C reus, Estany, Comellas. Costa. Rlcarle . V I/arnau AI davant. acotats Valls I 

Clare/. H, manquen Gamga. Pallas . Vives I ferret 
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PRESIDENTS: 

1928 Ricard Riu i Roca 
1929 Salvador Llusa I Marcet 
1930 Estanislau Vallès 
1930 Ricard Riu i Roca 
1932 Joan Vilajosana i Gu ilà 
1935 Jaume Blanch i Trull às 
1937 Josep Pujol i Prat 
1939 Jaume Blanch i Trullàs 
1941 Josep Sierra 
1943 Salvador L1usà i Marcet 
1946 Joan Canal i Jorba 
1947 Jaume Blanch i Trullàs 
1954 Carlos Arregui de Lamadrid 
1956 Llorenç Prat i Capdevila 
1958 Francesc Estruch i Palà 
1962 Benvingut Sanmiquel i Codina 
1970 Felip Viñas i Espelt 
1972 Salvador Vila i Sala 
1976 Antoni Creus i L1adofs 

PRESIDENT HONORARI : 

Ricard Riu i Roca, des del 1929. 

Noces 'd'argent. Els m,llors jugadors del nostre palS 

es trobaren a M anresa per a celebrar una Important fIta 
dels escacs catalans 

A partir d'aquell moment el 
professionalisme apareix en els 
escacs catalans, i els clubs po
tents econòmicament importen 
jugadors d'altres provincies a 
l'ensems que capten el bo i mi
lloret de la regió, Aixó fa que 
clubs histórics com el Manresa, 
Sabadell i Mataró, fidels a la 
seva tradició local , desapareixin 
de la primera fila regional, da
vant l'abassegadora força eco
nòmica dels equips barce lonins, 

Aquesta circumstància fa que 
el C, d'E, Manresa no es pugui 
aguantar en la màxima catego
ria, i a la temporada 1953-54, da
valla a primera, Amb gran tena
citat, però, la temporada 1956-57 
torna a militar entre els millors, 
encara que efimerament. Acon
segueix altra voltra la màxima 
categoria la temporada 1966-67, 
quan el professionalisme sïn-

1973, Vint-I-set anys després Crous I 
Garriga, oos dels campIons de '946. 
encapçalen encara l'eqUIp del C. E 
Manresa. 

crementa considerablement, i 
torna a primera categoria l'any 
següent, on segueix militant. 

A part de les activitats oficials 
breument ressenyades , altres 
actes de tota mena dintre el món 
dels escacs han constituït fites 
Importants en la història del nos
tre club, 
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Aixi, han desfilat entre altres, 
pel C , d'E, Manresa, el campió 
del món Josep Raúl Capablanca, 
els grans mestres S, Floh., M, 
Najdorf, A, Pomar, els mestres 
Romano, Karlin , Medina, Alba
reda , etc" etc., amb profitoses 
experiències per als jugadors 
manresans. 



El 2 d 'abril del 1933 es cele
brà, en el Casino de Manresa, 
organitzat pel nostre club, un 
festival monstre, el més impor
tant numèricament celebrat fins 
llavors a Espanya, i que obtin
gué ressò a tota la premsa es
panyola i a l'especialitzada de 
nombrosos paisos. No era pas 
fàcil en aquell temps reunir 118 
taulers en joc. 

Un altre festival ben important 
fou el Torneig commemoratiu del 
25. 0 aniversari del Club d'Es
cacs Manresa, celebrat el 29 de 
novembre del 1953, amb la par
ticipació dels cinc millors equips 
de Catalunya i el Catalònia, de 
Manresa, reunint-se entre els 
seixanta participants la flor i 
nata dels escacs catalans, molts 
d'ells del mi lloret d'Espanya. 

Inesperadament, després de 
sis hores i mitja de competició, 
el C. d'E. Manresa en resulta 
guanyador. Formaven aquest 
equip històric, Garriga, Estruch, 
Costa, Vila, Farré, germans 
Creus, Ferrer, Comellas i Arre
gul. Vint-i-cinc anys més tard, 
set d'aquests deu jugadors en
cara formen en el primer equip 
del C. d'E. Manresa, mantenint 
la flama sagrada de l'afició. 

Actualment, el C. d'E. Manre
sa competeix en els Campionats 
de Catalunya per equips amb 
tres formacions en diferents ca
tegories, i disposa de 43 juga
dors amb llicència federativa. 

1977·78. Història contemporinla: juSJ8dors del C. E. Manresa que actuaren en el 
campionat de Catalunya. 

D 'esquerra a drets : drets, Estany. V,"as , V. Creus. PUIg , Riera . Soler. Genobart 
I Dommgo. Asseguts . Fsrré. J. Creus . Gamga , Romà, A Creus, Comelles I Oltv8res 

ECONOMIA 

IÒs el punt flac de l'entitat, que 
es nodreix amb les aportacions 
d'un centenar i curt escaig d'as
sociats, que han de cobrir un 
pressupost corrent que ratlla les 
dues-centes mil pessetes anuals , 

ESCAQUISTA! 

FINAL 

Heus aci, doncs, breument re
flectit i possiblement amb al
guns involuntaris oblits , la tasca 
d'uns manresans que al llarg de 
mig segle no han deca igut en 
portar a terme l'objectiu enco
manat, amb noblesa, esportivitat 
I , per sobre de tot, pensant en la 
nostra Manresa. 

Segons la Memória del C. E. 
Manresa. 

Recorda que a la Biblioteca de Catalunya, al carre r del Carme, 47, 
de Barcelona, hi ha a la teva disposició una imponant col.lecció de llibres 

i revistes d'escacs que pots consultar gratuKament. 

Aquesta col.lecció està composta pel llegat de 476 obres que l'any 1940 
va donar a la Biblioteca Na Mercè Borrell , vidua de Josep Paluzie i Lucena 

-patriarca dels nostres escacs- i els seus fills . augmentada 

posteriorment pels fons editorials i altres .deixes paniculars . 

Per la teva cultura escaquista: NO DEIXIS D'UTILITZAR-LA! 
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XLVII CAMPIONAT INDIVIDUAL DE CATALUNYA 
Temporada 1978/79 

SEMIFINALS DEL CAMPIONAT ABSOLUT 

Per segon any consecutiu s'ha jugat la fase semifinal per a cfassificar els finalistes del campionat 
de la màxima categoria de Catalunya, 

La reunió dels 40 lugadors dividits en els quatre grups semifinalistes es féu segons les normes 
següents : 

els classificats en 3er., 4rt , I Sè, lloc de cadascun dels quatre grups semifinalistes de {'any passat : 
el 20n" 3er, I 4rt, cfassificats del IV Campionat Obert de Barcelona ; 
els campions de les Delegacions de Girona, Tarragona i Lleida; 
i els lugadors necessaf/S per a completar els 40 participants seguint ordre d 'avaluació, 

Per començar tenim que, del pf/mer apartat, deixaren de prendre-hi part Armengol, Garcia Conesa i 
Vilageliu , 

Els cfassificats del IV Campionat Obert de Barcelona jugaren tots, i fins en resultaren afegits , per 
altres motius , Moyano, Palacin i Tosan , 

Els campions de les Delegacions catalanes seguiren absents de les proves regionals, la qual cosa fa 
que la deSitjada homogeneïtat esportiva de Catalunya sigui encara un projecte a mig fer , 

En quant als lugadors que per ordre d'avaluació deixaren de participar, la seva llista -i la seva 
significació- és excessIVa . Vegeu més o menys els noms absents per diferents motius : Serra, Pujol, 
Pomés, Mora, Coll, Simon, Albareda , Garriga, Anguera, p , Puig , Garcia Orus , Gonzàlez Mestres .. 
Evidentment , són massa. 

Fou realment, com apunta Alexandre Pablo, la perspectiva de jugar la final segUida la que esparverà 
els absents i ja no participaren en les semifinals? 

No està cfar que sigui aixi , i fins i tot creiem que cal que cadascu es replantegi què hi fa als escacs, 
car si volem tenir unes competicions representatives del nostre autèntic -o només ens ho sembla 7-

nivell, cal que els jugadors es sentin més solidaris de les proves que marquen el to dels nostres 
escacs . 
Que calen més estímuls? Aixó també és veritat . I enguany s'hi anava , precisament mitjançant aquesta 
final seguida que , entre altres premisses , significava normalitzar el nivell esportiu de la competicIó " 
com a compensació, millorar considerablement els premis per atreure aquest Interès que s'ha de 
tenir per a ésser un esportista dels escacs. 

Si no ha estat possible tenir aquesta finalissima amb tots els ets i uts ha estat per causes alienes a 
la Federació Catalana , si bé aquesta fallida no s' ha sabut fins a les darreries de les semifinals , per la 
qual cosa resta oempeus la possibilitat esmentada per Pablo . 

Elf , peró , fou dels que dona f'exemple de participar a les semifinals sabent que no podf/a jugar la final 
seguida , i en rectificar-se les condicions de la final i jugar-se dos cops a la setmana s'hi ha apuntat 
tot seguit. 

Remarquem que al grup 2on . és on anaren a parar més semifinalistes de f'edicló anterior; i que S 
dels 12 s'han cfasslficat enguany per a la final , 

Com de costum , els empats es resolgueren pel sis lema Sonneborn Berger, 
Aquesta fase es Jugà del 18 de febrer al 29 d'abril , 
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Clas. 

6RUP PRIMER, per Victor Vehí 
PERDIGÓ i VEHí A LA FINAL 

Alben Perdtgo 

Aquest grup tenia en principi 
una avaluació de 2012 punts . 
però aquest puntatge es va veu
re clarament disminuït (baixà a 
1980) quan a la primera ronda 
no es va presentar a jugar el 
cap de sèrie número 1 de tots 
els grups de la Semifi nal: Ochoa 
(2 195), confirmant-se la seva re
tirada del torneig . Aquest tipus 
de retirada és realment gravis-

Mitjana d'avaluació ' 1980 punts 

NOM Aval. 

1985 

1825 Mataró 

Victor Vehl 

sim, i més en un torneig sistema 
lliga, ja que la força del gru~ 
respecte als altres tres queda 
molt disminuïda. No cal dir les 
nombroses protestes dels juga
dors dels altres grups que això 
va originar. En descàrrec de 
l'Ochoa cal dir que el motiu de 
la retirada va ésser un canvi de 
dates totalment imprevist i molt 
a darrera hora d'un torneig in-

9 TOTAL S / B 

ternacional que havia d'anar a 
jugar a Bulgària . Només va sa 
ber aquesta novetat el diven
dres abans de començar el cam 
pionat i, encara que el dissabte 
viatjà de Madrid aci per comu
nicar-ho a la Federació , lògica
ment ja no hi havia cap POSS i
bilitat de reestructurar els grups. 

Passant al comentari espor
tiu del grup, s'h3 de dir que Per
digó realitzà un bon torneig, no
més entelat per la derrota amb 
Correa. El seu joc posicional , 
actiu i sòlid al mateix temps, li 
proporcionà fàcilment una plaça 
per a la fin al i, a més a més. el 
primer lloc del grup. 

Correa, jugador molt irregu
lar, va ésser el qui més s'arris
cà, i s'ha de reconèixer que no 
tingué sort. AI costat de la gran 
partida que va fer amb Perdigó, 
plena de sacrificis i combina 
cions , tingué errors increïbles 
amb PalaGin i Gavaldà, que li van 
costar el punt. També contra mi 
va tenir la partida amb gran 
avantatge . De no haver tingut 
aquests errors hagués estat un 
dels grans aspirants a un dels 
dos primers llocs. 

El manresà Llanes, primer tau
ler del Catalònia, es mantingué 
sense dificultats, tot i que crec 
que el torneig l'agafà una mica 
desentrenat. La derrota de la 
primera ronda amb Palacin va 
minvar bastant les seves possi
bilitats reals en el torneig . 

En els llocs Sè., 6è. i 7è. hi ha 
els tres jugadors Prat, Gavaldà 
i Maiztegui , que van lluitar afer
rissadament per fer-se amb la 
darrera plaça que els mantenia 
a la categoria. AI final l'aconse
guí Prat guanyant a la darrera 
ronda a Galvaldà. Bon lloc l'as-
soli t per l'igualadí, nou a la ca
tegoria. i amb grans possibili
tats de millorar-lo en els pro
pers anys. 

Gavaldà i Ma iztegui van fer 
tots dos la mateixa puntuació , 
peró si bé l'actuació de Gaval
dà és normal , no pas així la de 
Maiztegui, ja que s'esperava 
molt més de la seva força i la 
seva ava luació (2100). Però el 
torneig el va agafar en mala for
ma i a més el desmoralitzà molt 
la derrota amb Perdigó en una 
partida que tingué pràcticament 
guanyada. 

Normals s'han de considerar 
els llocs de Palacín i V ila, no-
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tant tots dos el canvi de Prefe· 
rent a la Semifinal. Sobretot del 
primer es d'esperar que el seu 
joc s'acomodi aviat a la cate· 
goria. 

En quant a la meva actuació , 
estic content del joc realitzat. 
Crec que vaig jugar molt segur, 
de cara a no perdre partides, 
ja que en un torneig tan curt 
no tens temps a recuperar-te. 
Només vaig tenir problemes en 
la partida contra Correa, i vaig 
guanyar bé les partides jugades 
amb blanques. Les tres darre· 
res rondes vaig fer taules -les 
dues ultimes acordades prèvia
ment- assegurant i conquerint 
així el gran objectiu : arribar a 
la final. 

N.o 119 R 72/c 
VEHI· VILA 

Defensa índia antiga 

1 d4 C16. 2 e4 d6. 3 Ce3 eS. 4 
CI3 Ce6. (Més normal és 4 ... 
Cbd7, contra la qual es pot se-
guir amb 5 Ag5 c6. 6 e3 Ae7. 7 
Dc2 0·0. 8 0·0, o bé amb 6 e4 
seguit de Ae2 i 0·0.) 5 AgS 
e X d4. 6 C X d4 Ae 7. 8 g3 0·0. 
8Ag2 Ad7. 9 0·0 CXd4. 10 OXd4 
Ac6. 11 Tfd 1 A X g2. 12 R X g2 
Cd7. 13 AXe7 OXe7. 14 CdS ... 
(Després de les maniobres sim
plificadores del negre s'arriba a 
una posició en la qual el blanc 
té avantatge d'espai, possibili
tats de jugar pel flanc de rei o 
el de dama, i un magnífic cavall 
situat a d5 que no pot ésser fà· 
cilment desplaçat, ja que c6 dei· 
xaria d6 en situació desespera
da,) 14 ... Od8. (No és bo 14 ... 
D xe2. 15 C X c7 Tc8. 16 Td2 
amb gran avantatge.) 15 e4 aS. 
16 Tael b6. 17 Te21... (La idea 
és passar a e2 ocupant les dues 
columnes centrals i dominar més 
espai amb f4 .) 17._ Te8. (El ne· 
gre no té altre remei que posar
se en situació passiva, esperant 
esdeveniments.) 18 T .. 2 Oe8. 19 
f4... (Domina els quadres cen
trals, evitant així 19 ... De5.) 19 ... 
16. (Debilita greument e6, però 
és l'unica forma de donar una 
mica d 'aire a la posició negra.) 
20 Tdel on. 21 b3 TIeS. 22 Te3 
CCS. 23 f51. •• (Després de tots 
els preparatius de les jugades 
anteriors, per fi es d .. fineix el 
joc blanc. Amb 23 f5! es domina 

e6 i es prepara un atac de peons 
al flanc de rei . L'avantatge és 
decisiu ,ja que el negre no té 
cap possibilitat de reacció en el 
flanc de dama i s'ha de resignar 
a una actuació totalmente pass i· 
va .) 23 ... TeS, 24 a3! ... (Evita 24 ... 
Tce8. Seguiria 25 b4 a X b4. 26 
a X b4 i 26 Tal.) 24 ... T .. Se8. 25 
g4 .. , (Inici de l'assalt.) 25 ... Cd7. 
26 T g3 h6. 27 h4 CeS. 28 gS Rh8. 
29 Oe3!. .. (Dolent seria 29 g X h6 
g x h6. 30 De3 Rh7. Ara evident· 
ment no va I 29... Rh 7 per 30 
g6+ .) 29 .. . Ix gS. 30 h X gS Tcd8. 
31 Thl Td7. 32 g6! 

1 - O 

A qualsevol jugada de la da· 
ma segueix 33 f6 amb invasió 
definitiva. 

N.o 120 D 85/b 

VEHI - PALACIN 

Defensa india de rei 

1 d4 C16, 2 c4 g6. 3 Cc3 Ag7. 4 
e4 d6. 5 13 0·0. 6 Ae3 Cbd7. 7 
Ch3 e6. 8 Od2 Ce8. 90·0·0 Ce7. 
10 Ah6 dS. 11 CI2 d X c4. 12 h4 
eS. 13 hS Oe7. 14 hxg6 fxg6. 
15 A X c4 + Rh8. 16 A xg7+ 
O x g7, 17 TXh7+ DXh7. 18 
Thl Cb6. 19 TXh7 + RXh7. 20 
Ab3 Ae6. 21 Axe6 C X e6. 22 
dXeS Tad8. 23 De3 Td4. 24 Ce2 
Te4 +. 25 Rbl Td8. 26 14 Cd4. 
27 CXd4 TeXd4. 2815 Cc4. 29 
Oh3 + Rg8. 30 Ixg6 Td8d7. 31 
Oe8+ Rg7. 32 016+ Rg8, 33 a3 
Td2 S4 e6. 

1 - O 

GRUP SEGON, per Josep Collado 
SIRVENT i COLLADO, FINALISTES 

Des del comenÇ3ment es van 
destacar Sirvent i Co llado, se
guits per Boix i Moyano, mentre 
que Nória . un dels favorits, va 
tenir forts entrebancs i ja no se'n 
va recuperar. 

Les derrotes de Moyano amb 
Sirvent a la 6.° ronda i amb Co
lIado a la 7.° el van deixar sen· 
se possibilitats de passar a la 
final. 

En canvi Boix va tenir possi
bilitats fins a la darrera ronda, 
en la que d'haver guanyat ha· 

Mitjana d'avaluació: 2021 punts 

gués passat a la final. El seu ad· 
versari en aquesta circumstàn· 
cia fou precisament Collado. 

Només Sirvent va mantenir 
l'imbatibi li tat en aquesta fase. 

La resta de jugadors es va li
mitar a compl ir. Potser Monede· 
ro hagués hagut de puntuar una 
mica més. 

En definitiva, una competició 
interessant, que esperem es re· 
peteixi amb la continuïtat de la 
fórmula magistral. 

3'h 11 

3'h J 10 

3 

21-
1 1-= 

16 (176) BUTllETI O'ESCACS/JUlIOL 1979 



EmIli Slrvent 

N.O 121 E 44 / a 

BOIX · NORIA 

Obertura Ruy López 

1 e4 eS. 2 CI3 Cel;' 3 AbS a6. 4 Aa4 
C16. 5 0·0 Ae7. 6 Te1 bS. 7 Ab3 d6. 8 
e3 0-0. 9 h3 CaS. 10 Ae2 eS. 11 d4 
e x d4 . 12 e x d4 Cd7. 13 Ce3 Ab7. 14 
dS Ce4. 15 b3 Ceb6. 16 g4 Te8. 17 
Ce2 Oe7. 18 Ad3 CeSd3. 19 Cg3 C x d3 . 
20 O x d3 Oe3. 21 O X e3 T x e3. 22 
A03 Cd7. 23 CIS Te8. 24 Tacl Tee8. 
25 T x c8 A X c8. 26 C X e7 + T x e7. 
27 Tel Te8. 28 Tc6 hS. 29 Cd2 h x g4. 
30 h X g4 Cb8. 31 T x d6 A x g4. 32 13 
Ae8. 33 Ab6 Cd7. 34 b4 15. 35 FI2 CIS. 
36 AeS Rh7 . 37 Te6 Rg6. 38 Te7 Th8. 
39 Ae7 f X e4. 40 A x f6 e3 + . 41 R x e3 
9 x 16 . 42 Ce4 AlS. 43 d6 Td8. 44 Te6 
Ad7. 45 T x a6 15. 46 CeS R16 . 47 Tb6 
14 + . 48 Re4 AIS +. 49 RdS Ta8. 50 
d7 + Rg5 . 51 R X eS A x d7. 52 C x d7 
T X 82. 53 CeS. 

1 • O 

N." 122 E 20 / a 

COLLAOO . BOIX 

Obertura F;uy López 

1 04 eS. 2 CI3 Ce6. 3 Ce3 C16. 4 AbS 
dS. 5 d4 e x d4. 6 C X d4 Ad7. 7 0· 0 
Ae7. 8 A X c6 b x e6. 9 013 0·0. 10 AI4 
Tb8. 11 Cb3 Ag4. 12 003 Tb6. 13 h3 
AhS. 14 a4 a6. 15 Tte1 Ag6. 16 Tadl 
Oe8. 17 Ah2 Te8. 18 aS Tb4. 19 Td4 
dS. 20 eS Co4. 21 C X 04 A x 04. 22 
T x b4 A X b4. 23 el At8. 24 CeS AtS. 
25 14 h5. 26 b4 Oa8. 27 Ag3 Oa7. 28 
At2 A X c 5. 29 O X c S O X c S. 30 A x cS 
16. 31 RI2 Ae4. 32 Ad4 R17. 33 g3 e S 
34 A X cS f x e S. 35 I X es T x es . 36 
h4 ReS . 37 Ae3 Tl5 +. 38 AI4 Tl7. 39 
Re3 RtS. 40 Tll Rg4 . 41 c4 c6. 42 Rd4 
At3 . 43 ReS Tb7. 44 Te l d X c4. 45 

R Xe4 AdS + . 46 Re3 96. 47 Te8 R18. 
48 AeS Ae4. 49 TI8 + AlS. 50 Re4 TbS. 
51 Ae7 Td5. 52 Td8 Ad7. 53 Tl8 + AlS. 
54 Tl6 Td2. 55 ReS Te2 + . 56 Rb6 Te4. 
57 Ad6 Re4. 58 R X ol; ReS. 59 Rb6 
AeS. 60 AeS Tg4. 61 ol; T x g3. 62 .7. 

1·0 

N." 123 E 01/ d 

COLlADO • MOY ANO 

Defensa francesa 

1 04 08. 2 d4 dS. 3 Cd2 cee. (La va · 
ria nt Guima rd .) 4 Cgl3 C16. 5 eS Cd7. 
8 Cb3 16. 7 AbS III. 8 AXc6 b x c6. 9 
0·0 eS. 10 ex16 O x 18. 11 e4 e61? 
(Això és el que havia preparat Mo· 
yano. Anteriorment s'havia jugat 11 ... 
d x e4. 12 CaS Cb6. 13 d X eS DIS. 14 
AgS O x eS. 15 od8 + + - Bro ns tein· 
Szab6. 1948. ) 12 c x dS e x dS. 13 Ag5 
015. 14 d X c5 A x eS. 15 C x eS C X c5. 
16 0d4+- Dl8. 17 Tlel Ab7. 18 Tocl 
Te8. 19 b4 C04. 20 T x e8+ A x e8. 
21 T x e4 h6. (S i 2 1... d X e4. 22 Od8 + 
R17. ro CeS+ +-.) 22 TI4 Og8. 23 
DeS. 

1 • O 
JOSEP COLLA DO 

N." 124 D 64 / a 

JIMtNEZ • COLLAOO 

Delensa Grunleld 

1 d4 CIS. 2 e4 96, 3 Ce3 dS . 4 e x d5 
C X dS. 5 CI3 Ag7. 6 Ad 2 0-0. 7 Del? 
Ag4. 8 e4 A X I3 + . 9 C X dS A x 041 
10 C x e7 Cc6. 11 C X .8 C x d4. 12 
Oc4 o x .a. 13 Tel bS -+. 14. OcS 
A X g2. 15 A x g2 o Xg2. 16 Tf1 CI3 + . 
17 Re2 C x d2. 18 R x d2 Ah6 + . 19 
Re2 004 + . 20 Rb3 004 +. 21 Re3 
b4 +. 22 Rd3 Td8 +. 23 Re4 Od7. 24 
Tedl 0g4 +. 25 14 002 +. 

N.O 125 E 12/ b 

E. MOYANO · BOIX 

Defensa Philidor 

04 oS. 2 CI3 d6. 3 Ae4.. (d4 i Ce3 
són bones) 3 ... Ae7. (Si 3 ... Ae6. 4 
AX eS I x e6. 5 d4 eXd4. 6 C x d4 eS. 
7 C x e6 Oe7. 8 o hS + g6. 9 Oh3 el6 
10 Cc3 cS. 11 0-0 6. 14! amb avantat· 
ge del blanc; si 3 ... 15. 4 d4 f X e4. 5 
C x eS dS! 6 ohS + g6. 7 C X g6 Cf6. 
8 DeS Ae7. 9 e x h8 d x e4. 10 Ce3 
també amb avantatge del blanc.) 4 d4 
e X d4. 5 C X d4 Cf6, 6 Cc3 0-0. 7 0·0 
c6. (Si 7 ... C x 0411 8 C X o4 dS . 9 
Ad3 d x e4. 10 A x e4 amb avantatge 
del blanc. ) 8 84 ... ( t::s interessant Ab3. ) 
8... d5? (No és possible jugar pitjor 
les negres es queden amb un peó 
isolat sense cap mena de compensa
ci6. ) 9 o X d5 e X d5. 10 Ab3 .. . (Sense 
deixar d'albi rar el punt dS. ) 10 ... Cc6. 
11 AI4 III . (Si 11 ... Ad6. 12 ex dS 
C x dS. 13 A x d6 O X d6. 14 CbS 016. 
15 O X dS O x b2. 16 ee7 Tb8. 17 
Tael 6. D X f7! amb avantatge del 
bla nc.) 12 h3 AeS. 13 A031.. . (Donant 
suport al punt fort amb l'amena ea de 
C x e6.) 13 ... CeS. (Si 13 .. Ob6 on · 
sistint en el tema, segueix 14 aS! Da7 
-única; si 14.. C x a5. 15 Ce4 1:J. 
CeS- 15 C3e2. ) 14 Ag51.. . (~s el mo· 
ment. car el negre ha deIxat d'inSlS' 
t ir en d4; s'amenaç a guanyar el pec 
dS.) 14 ... Od6. (PicardIosa Jugada) 

1'5 Af4!1... (Mi llor que l'immedla1 
guany de peó amb 15 A x 16; d'aques 
la manera el negre segueix sense res' 
pIrar. ) 15 ... Tea. 16 Cf31... (Culml' 
nant ta tantasftca maniobra comen 
cada amb el llarg recorregut de l'al 
fil de caselles negres.) 16." C x f3+ . 
(única; si 16 .. Cld7. 17 eX dS. 1 · O.) 
17 O x 13... ( I seguidament el febre 
peó de dS serà capturat; les jugades 
que segueixen són pura burocràcia. ) 
17 ... Od7. 18 C X dS +- C X d5. 11 
AX d5 DIS. 20 Tiol Ad7. 21 A x b7 
el negre abandonà a la jugada 38. 

1 • O 

0 · 1 ESTEVE MOYANO 
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GRUP TERCER, per Manuel Nielo 

NIETO i MARCÓ CLASSIFICATS 

Difícil era pronosticar els pos
sibles c lassificats del grup de
gut a la homogeneitat de forces . 
Crec que aquest era el grup més 
fort malgrat que l'ava luació dels 
jugadors ens digui que els grups 
tenien una força molt semblant. 
Per això crec que falla alguna 
cosa; potser el sistema d'ava
luació. 

En la primera fase del torneig 
Bordell i Paredes van tenir una 
fluixa actuació , Bordell es va 
recuperar en les darreres ron 
des, tal vegada degut a la seVa 
• moral de victòria., però , no 
obstant, Paredes es va desmo
ralitzar i la seva classificació 
està molt per sota de les seves 
possibilitats. 

p . Garcia, Cuadras i Pi sa van 
esta r bastant baixos de joc, en
cara que el pr imer i l'ultim van 
constituir una amenaça. 

Gonzàlez, Bautista i Brus i ocu
pen les tres places cl assi fi catò
ries per a les semifi nals de l' any 
vinent. El primer va lluitar per 
la classificació directa d 'en
guany, però la seva derrota amb 
P. Garcia li va treu re possibili 
tats; Bautista fou massa conser
vado r. Hagués hagut d'haver ar
riscat una mica més, especial
ment en la seva partid a contra 
Marcó ; Brusí va teni r una pri. 
mera part força bona amb pos
si bilitats per a ocupa r una de 
les dues primeres places, però 

Mitjana d 'avaluació: 2012.5 punls 

R".. NOM 

1 NI ETO 

2 MARCO 

3 IGlEZ MAZA 

:]SAUrlSrA 

f ."' 
21 10 

1950 

2060 

CLUB 

Vulcà 

Cong res 

OIOI 

!:EAT 

o V, 

v, V, 

, 

V, 

es va ensorrar en les últimes 
partides. M arcó i Nieto es van 
mantenir capdavante rs de la 
classificació en tot moment. L'ul
tima ronda els enfrontà i, el que 
hagués pogut ésser una parti da 
decisiva, es va quedar en unes 
taules que els classi ficava a 
ambdós. 

N.O 126 E 99 / . 

MARCO - PAREDES 

Defensa siciliana 

1 e4 e5. 2 CI3 d6 . 3 d4 e X d4 . 4 C X d4 
C16. 5 Ce3 a6. 6 Ag5 e6. 7 14 AeJ'. 8 
013 Oe7. 9 0·0-0 Cbd7, 10 Ad3 h6 . 11 
h4 Cb6. 12 15 e5 . 13 A X I6 A X I6. 14 
C4e2 Ad7. 15 Cd5 C X d5. 16 e X d5 
0-0-0. 17 Ce3 04, 18 C X e4 Ae5. 19 
Cd2 Rb8 . 20 Ce4 A16. 21 012 b5. 22 
Cd2 Rb7. 23 Rbl Oa5 . 24 Cb3 Ob4. 
25 a3 Oa4. 26 Og3 Rc7. 27 CcS Da5. 
28 O X d6 + R x d6. 29 Cb7+ Re7. 30 
e x a5 TheS. 31 b4 TeS . 32 c4 b x c4. 
33 d6 + Rb8. 34 C X e4 T5e8. 35 Th3 
Aa4. 36 Ae2 Ab5 . 37 Ca5 Te2. 38 Tg3 
Ra8. 39 Ad3 A X d3. 40 T1 X d3 i el ne
gre abandonà poc després. 

1 · O 

N.O 127 R 81 / b 

PISA · NIETO 

Defensa escandinava 

1 e4 d5. 2 e X d5 Citi . 3 Ce3 C X d5 . 4 

10 TOTAL sia 

V, V, v, , l', , 
l', O 

V, , O V, 5112 
'I, V, , O V, 1 5 20.75 

5 BRU$I 

BORDELL 

i~q 1955 

21S:} 

P GARCIA 2000 

UG' 

E$panyol 

Comi al 

V, 

V2 0 0'/2 1 

o o o V2 

O 'I, O V, , V, , 5 2C.25 

O 'I, , 
4Y2 

O O 3V2 
t"-

8 PIS A 1980 Vulcà O O 

9 PARE DES 2025 f umen! Ma<l,nenc V, O 

10 J M CUADRAS 1925 OIOI O oT , 
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Manuel N,eta 

Jord, Marcó 

C x d5 O x d5. 5 CI3 Ag4. 6 Ae2 e5. 7 
d3 Ce6. 8 0·0 Ae5. 9 h3 Ah5. 10 Cd2 
A X e~ . 11 O X e2 Cd4, 12 Odl 0-0-0. 13 
Ce4 fS . 14 C X eS O X eS. 15 e3 Ce6 
16 Ae3 Od5. 17 Oa4 Rb8 . 18 b4 14. 19 
c4 O X d3 . 20 b5 Cd4, 21 Tldl Oe2. 
22 D x e2 C x c2. 23 T X d8 + T X d8. 
24 Tel C x e3. 25 f x e3 l x e3. El blanc 
abandonà a la jugada 40 ". 

0 · 1 

N.O 128 E 62/b 

NIETO . MARCO 

Delensa siciliana 

1 e4 eS. 2 Ct3 Cc6 3 d4 e X d4 . 4 
C x d4 g6 . 5 Ce3 Ag7. 6 Ae3 Cf6. 7 
Ae2 0 ·0. 8 O-O dS . 9 eX dS Cb~. 10 
d6 D X d6. 11 C3bS Cb8. 12 e4 a6 . 13 
Ce3 Ad7. 14 Ob3 Ce6. 15 Tfd1 C X d4. 
16 A X d4 AeS. 17 CdS A x d5 . 18 e x d S 
T'de. 19 AI3 Ce8. 20 A x g7 C X g7 . 21 
Td2 b5. 22 d6 Ta7. 23 a4 eX d6 . 

1/ 2 - 1/ 2 
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GRUP QUART, per Alexandre Pablo 
PABLO i MIRALLES, A LA FINAL 

Aquest grup va donar una fà 
cil classificació a Pa bla i M ira
lles. 

De fet només hi havia tres can
didats en el moment de comen
çar : els dos esmentats i Buxa
dé, la qual cosa demostra que 
fou un grup molt fluix , probable
ment el més fluix dels quatre en 
què es dividi la semifinal . 

Buxadé aviat va perdre les 
seves possibilitats i, encara que 
no es donà per vençut, donada 
la curtesa del torneig , )a no tin 
gué res a fer. 

La qualitat de JOc va estar 
absent d'aquest grup . En com
paració amb l'any anterior, en
guany les semifinals han estat 
molt inferiors. ~s possible que 
retragués participació el fet d'ha
ver-se anunciat que la final es 
jugaria tota seguida, la qual co
sa va fer que ja no juguessin la 
semifmal aquells Jugadors que, 
amb possibi l itat de classificar
se per a la final , no la podrien 
atendre després. 

En definitiva, això ha estat el 
més rellevan t de les semifinals 
d' enguany, ca r ha causat un 
perj udici als jugadors que s'han 
abstingut de part icipar. 

N. 129 E 70/a 

VIDAL - BUXAD~ 

Dt!lensa SICIliana 

1 e4 eS. 2 el3 CcG . 3 d4 e X d4. 4 
e x d4 C16. 5 Ce3 e5. 6 C4b5 dG. 7 

Ml tlana d 'avaluació ' 2016 5 punt <; 

NOM .. ~ CLUB 

A PAOla 2135 TerrassJ ';' 

MIRALLES 2110 Vulca ,/, 

~uRIA ¡:: Espanyol O 

BllXADf UGA ,/, O 

ABE/ON 1970 Olot O O 

TOSAN '990 Baremont! O O 

VIDAL 1975 La Lira O O 

P MAS 1950 Congres O V, 
e FERNANOEl 1955 Vilanova O V, 

MOllNERO 2000 San Adnll O V, 

O 

O 

V, 
O 

V, 

V, 

O 

AgS a6 . 8 A x 16 9 x 16. 9 Ca3 bS. 1 G 
CdS 15. 11 e3 f X e4. (La Jugada que 
recomana la teona és Ag7 . Però JC 
nreferell(Q la textual. que és més com
plicada, I la conec bé) 12 A x b5 
a X b5 . 13 C x b5 AeS . 14 Cbc7 + Rd7 
15 e x a8 A x dS . 16 o x d5 o X a8 . 17 
O X e4 ... (No s'ha d e Jugar 17 D X t7 · 
perque aluda el negre a desenvolu 
par-se) 17 ... oa6. (Fins aqui s'ha se 
gUll la partida Hartoch - Goldenberg 
Saint Jean de Monts, 1976.) 18 b4 .. 
( Hartoch va continuar amb 18 De2 i va 
segui r 18 .. O x e2+. 19 Rxe2 Tg8 
20 93 dS. 21 a4 d4. 22 a5 i va gua· 
nyar el blanc. La textual considero és 
més bona que De2. Creia haver impo
sat les meves anàliSIs I em trobo se
guint les del meu adversari.) 18 .. . Ce7. 
(En vista de l'amenaça del blanc de 
jugar a4 seguit de b5 desplaçant-me 
la dama de la diagonal a6-ll , decidei
xo replicar amb una tàctica semblant . 
és a dir. desplaçar la seva dama de 
l'actual posició. on està moll ben col
locada. ) 19 a4 f5 . (Ara és el meu ad· 
versari qui no té bona Jugada per a 
la dama, i l'obligo a jugar com la par
tida de relerència.) 20 De2 O x e2 +. 
21 R x e2 CdS. ( La situació difereix 
de l'aconseguida en l'esmentada parti
da de Hartoch, car si bé el blanc té 
els dos temps guanyats per l'avanç 
dels peons del ftanc de dama. el ne· 
gre ests més ben situat degUI que el 
cavall ha anat a parar a d5 en lloc de 
c6. on és més actiu. Ara el blanc s'ha 
de defensar molt bé perquè no II ca l' 
gui massa aviat un peó. ) 22 Thel ~4 

23 Tabl Ag7. 24 Tb3 Te8. 25 e4 CbS 
26 aS C X c4. 27 a6 ... (El blanc hrt 
d'activar l 'avanç dels peon5' perquè e'" 
pot quedar curt . ) 27 ... Ad4 . 28 bs AbS 
29 Th3 dS. (E l negre ha aconseguit 
frenar els peri llosos peons det f'anc 
oe dama al preu de lliurar un peó dI I 

S • , 10 TOTAL S I B 

,/, 8 

,/, ,/, ';' 6 

,/, O ,/, ,/, 5 V2 22 

O 5% 20 

O O V, 4 14.75 

O V, ,/, A 
" 

O O O A 13.50 

O ,/, O O 3112 12.75 

O O V, O 3tlz 12,25 

O V, O O O O 

flanc con trari. Pel seu cantó el negre' 
avança aquest peó, que se'n va a d3 
que és el punt clau per a guanyar 1,-1 
;> a r!ida. ) 30 T X h7 + Rd6 . 31 T17! I. · 
i A 31. Re5 pot segui r 32 Tb7 amh 
ramenaca de T x c4 i T x b6. I SI e'> 
treu l'alfi l els peons contraris ava., 
cen. Si jugo 32 . d4?, que és la ide : 
temàtica. segui r ia 33 Tf6 + Rd5 3J 
T x c4 seg uit de T x b6, o bé 33 .. Rc~ 

34 T X c4 + R X c4 . 33 Tc6 + guanyant I 
32 T x 14 ... ( No sembla que n 'hi hag i 
de millor, perquè aquest peó podm.; 
esdeveni r peri llós si no s 'elimina Rea l· 
ment. ara no serveix 32 Tf6 + perquè 
a 33 T X c4 + es po t contestar 33 
d x e4. ) 32 ... ReS . 33 Th. d4 . (Caleu· 
lant prèViament que el rel no pot tor
nar enrera si se' l persegueix amb xecs 
per evitar la man iobra blanca T x c4 I 

T X b6. ) 34 Th5 + R14 . 35 g3 + Rg4. 
36 Th4 + RIS. 37 Tb1.. . (I ara no ser
veix 37 Th5 + per 37 Rg6 amb la 
doble amenaça d 'una torre penjada 
més la maniobra de guanyar l'alt ra 
mltJancant 38 d3+ . 39 Rdl Cb2 + 
40 Rd2 AaS +. ) 37 ... d3 + . 38 Rdl ReS. 
39 ThS + Rd4 . 40 Th6 Tl8. 41 Tel 
Ce3 + . (També pot guanyar T X f2. pe
rÒ la textual és més directa i brlllanl ) 

0 - 1 

GUILLEM BUXADE 

Ny 130 E 83 / a 

VIDAL - MIRALLES 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 d4 e X d4 . 4 C x d4 
C16. 5 Ce3 g6. 6 Ae3 Ag7. 7 13 0·0. 8 
Dd2 Cc6. 9 g4 C X d4. 10 A X d4 Ae6 . 
11 0-0-0 Das. 12 a3 Tle8. 13 h4 Tab8. 
t4 hS bS. 15 h6 Ah8. 16 gS b4. 17 
CdS C x d5. 18 A X h8 Ce3. 19 Dd4 
D x gS + . 20 Td2 16. 21 D Xa7 b x a3 . 

O - 1 

Alexandre Pab lo 
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XLVII CAMPIONATS INDIVIDUALS DE CATALUNYA 

DEMARCACIÓ DE BARCELONA 

Isidre GRAU, del Lleidatà-Ruy López, campió de Preferent 
Emili BLASCO, del Sant Josep, campió de 1.' categoria 
Miguel SANCHEZ, de Sabadell. campió 
Jordi PANTOJA, 

Consolidada ja la fase supe
I Ior de la categorra Preferent 
que ha pres la forma de semI 
final en quatre grups, ens que
da aleshores els jugadors regu
lars d'aquesta categorra , que 
tant juguen per a classIfIcar-se 
de cara a les semifinals com per 
entrenament I practica de la se
va categorra, 

Per aquest motIu la categorra 
Preferent és l'únIca en la qual 
no es permet retrrar-se de la 
compet ICIÓ, ja que es suposa és 
un nivell prou important com pel 
què la formalItat I esportivlta: 
del jugador estiguin per damunt 
de tota conSIderació . 

Emili Blasco 

del Barcelona, campió 

I no obstant.. , No obstant aixa 
s han retrr " t 22 jugadors, SI e, 
repassa el moment en què e, 
produi la seva retirada es po
den estimar raons derivades de 
la seva mala trajectòrra , cosa 
que es comença a endevinar 
quan ja som a mItja competició , 
Com sIa que el reglament ho 
prohi beIx s'han de prendre enèr
giques mesures contra els seu s 
practi can ts, que no solament po 
den esser econòmiques, sinó 
fins i tot esportives, llevan t-lo s 
el dret de participar-hi l'edició 
Vinen t, per exemple. 

D'a ntuvi s'observa que molts 
dels participants de l'any pas-

Miquel Sanchez 

--
J 
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de 2. ' categoria 
d'e 3," categoria 

sat no han jugat enguany, cosa 
que vol dir que hi ha molta mo
bili tat en aquesta ca tegoria en 
quan t a interès de participació, 

Aixi el campió Isidre Grau -i 
la major part dels primers clas
sificats- no foren participants 
l'any anterior, Comprenem que 
no sempre és possible jugar les 
competiCIons oficials -entenent 
per tals els campionats indivi
duals i per equips, especial
ment- però també s'ha d'espe
rar dels jugadors un alt grau de 
particIpació gairebé a mode de 
ntus , de responsabili tat al seu 
esport -o dedicació- predilec
te , 

lordl Pan tOl8 



Carles Oliver (21) es pot dlf 
fou l'animador de la competicIó 
ca r ana en primer lloc fins la 6." 
ronda . En cedir taules a Alfara 
a la ronda següent, fou atrapat 
per Grau I ja seguiren empatats 
fins al final de la competició, tot 
I que s'enfrontaren entre si, pe
ró les taules no resolgueren res . 
AI capdavall el millor Bucholz 
-¿ t perquè no un matx a dues 
p&rtldes?- decldi el titol per al 
ressaga t. 

Isidre Grau (35) s'h, consoli
dat en aquesta ca teç¡o ri a, men
tre Carles Oliver ha fet un gran 
sa lt en si tuar-se car prové del 
28è, lloc de l'any anterior. 

No menys espectacu lar és el 
progrés que s'observa en Ra
mon Gonell (22) , que fa dos anys 
estava a primera categoria i ara 
ha fet una excel.lent campanya. 
La classificació de Josep Ca
l1als (48) és molt digna despr es 
del seu apartament, però ja és 
un valor reconegut de temps 
-fou sots-campió de Catalunya 
en 1967- SI bé és de celebrar 
el seu retorn. 

Completaren les SIS places 
que l'any que ve Jugaran les se
mifinals Jordi Bechini (53) i Josep 
L1uis Alfara (24). aquest mercès 
al millor promig entre els de 7 
punts. 

Per la tancada puntuació dels 
primers classificats. i tal com 
co rrespon a les caracteristiques 
esportives del sistema suis . la 
llUita fou molt renyida . 

Per a donar-nos una Idea de 
l'evolUCIÓ dels esdeveniments. a 
més de recórrer a la classifica 
CiÓ final , on s'han de calculal 
les posIcions assolides a cad<t 
ronda, donem un desglossament 
de les disputades en el darre l 
terç de la competició. que fara n 
més comprensible el seu desen
llaç. 

Les classificacions assolides 
a cada una de les esmentades 
rondes fou la que segueix: 

6,0 ronda , En primer lloc Alfa
ra , Bechini i Oliver amb 5 punts 
i mig, seguits a mig punt de Go
nell , Grau, Juanpera, Pérez i Re
villa . 

7,0 ronda, En primer lloc Alfa
ra, Grau, Oliver i Revilla, amb 6 
punts, seguits a mig punt de Be
chini , Canals , Juanpera i Pérez 

B,O ronda , En primer lloc Alfa
ra, amb 7 punts, seguit de Bechl 
ni, Grau i Oliver a mig punt, i de 
Cana ls, Gonell. Ibera. Juanpera, 

CI •• 

, 

• , 

" 
" 
" 
" 

CATEGORIA PREFERENT 

TOTAL-". • ....... 1<10 CUl' ,. " .' ,-
" " " ,- .. ' PUNts 110",1>01. 

aliAU "., 1\.1-.".'." l_, y, y, y, 
01..1'111:11 "., '-K y, y, 'lo 
GONEll ..... , 
C""'AU It'~ 'G' y, y, 
, IEOIINI "" e_, .. y, , O 

.u.fAfU, ,- J . ... y, V. O O 

IIEVlllA 'N' ...,.."'u. y, y, O , 
'O~lll It!~ ".'CllO/'Il V. V. 
CASfll.tO "., '" 'I, O O y, 
,,"Oll[ll ,~. 8l.lce_. y, y, y, y, 

"'."I;H.OOII ,~ J.~. O , f O O 

c ... rAtA'" I: I,,~ SI/tiol"..,. O O O 

'IUO ,m Cal_. y, O y, O 

14è, a 21è. amb 6 punts i mig 
CABER O (Centelles), FERNANDEZ DIAZ (Foment Mart i
nenc), JUANPERA (Olesa). LLUVEROL (Vilafranca), PAGÈS 
(Foment Martinenc), PÈREZ (Centelles), SAYROL (Barce 
lona) i TRIAS (L1eidata-Ruy López) . 

22è_ a 39è, amb 6 punts 
ARIAS (Ateneu Barcelonès) , AYMERICH (Castellar del Va 
llès), BEA (Centre Aragonès), CARTRÓ (UGA), COMES 
(Manresa) , L. FORNÈS (Foment Martinenc), MARIN (Sant 
Josep), MARZA (L 'Hospitalet) , MENSA (Igualada). MOLI
NA (Congrés), NAVARRO (Col lb lanc) , PASCAL (Sant Jo
sep), PINEDA (Igualada) , PLANELL (Igualada), SAGUES 
(Congrés), SEGURA (Espanyol), TRAVESSET (Sant An 
dreu), i VIÑALS (Congrés) . 

40è, a 56è, amb 5 punts i mig 
ARA (Sabadell) . BARROSO (Hortenc), DUCH (L1eidata 
Ruy López), ESCOBAR (El Prat) , FABREGAS (Mataró) , 
GALOBART (Sea t) , 1. GIL (Barcinona), JORDA (Hortenc) . 
MARCOS (Barcinona) MARINE (Cornella LI .), OLIVER (Ca
tala) , RIBERA (Catalònia) , ROSICH (UGA), ROSSELL (Fo
ment Martinenc). SABADELL (Foment Martinenc), SABA
NES (ONCE), i TEBAR (Catalònia) . 

57è. a 72è. amb 5 punts 
ALVAREZ (Espanyol). BESCÓS (Seat). BOSCH (ONCE). 
BOTI FOLL (Catalònia) . CREUS (Manresa). FITER (ONCE). 
FLORES (7 a 9), JULBE (Sant Josep), MARTIN (La Lrra) . 
MIQUEL (Barcrnona). MOLINA (Sant Adria) . MONRABA 
(Sabadell) , NAVARRO (Vulca) . ROMEU (Ateneu Santboia) . 
VALLBE (Cornella LI .). i VIVES (Tres Peons) 

73è. a B9è. amb 4 punts i mig 
AMAT (UGA), BALCELLS (Igualada) , BAS (Barcelona) . 
BERNADA S (Hortenc) , CASELLAS (Espanyol) , DIAZ (Vul 
ca). FERRER (L1eidata-Ruy López) . LÓPEZ (Sant Josep). 
MUÑOZ (Sant Fere), FEREZ (Joventut Molins de Rel) , 
A. RIBERA (Foment Martinenc) , RIFE (UGA), ROCH (7 a 
9) , SAEZ (La Perra). SALVO (Congrés), SERIOL (Sant Jo
sep), VELEZ (Jake). i VIVES (El Masnou). 

90è. a 97è. amb 4 punts 
BLASCO (Sant Adria). CONESA (Comtal) . FERRER (Ma
taró), GONZALEZ ... (Cornella LI .), PUEYO (Barcelona) 
QUERAL TÓ (Jake). TOMAS (Vilafranca). i VI LLAHOZ (Bar
celona) . 

Fins a 114 classificats. 

8'1: 
ay, 

8 

llI, 
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Marzà, Pagès i Travesset a mig 
punt dels anterio rs. 

9.0 ronda. En primer lloc Be· 
chini, Grau i O liver amb 7 punts 
I mig. seguits d 'Alfara , Canal , 
Gonell i Ibero, amb 7 punts , i de 
Fernàndez Diaz i Sayrol amb 6 
punts i mig. 

Com de costum, els re sultats 
cie la darrera ronda foren detel ' 
minants, am b la particularitat que 
les victòries respectives que es 
donaren en els primers taulers. 
les de Grau i O liver foren les úni · 
ques aconseguides amb blan· 
ques, mentre Bechino , Canals I 

Gonell ho feren amb les negres 
De la pro mera meitat dels clas· 

slf,cats remarquem que Bofill 
fou el 39è. del campionat ante· 
roor, Castlllo el 20è .. Marchador 
el 68è., Catalan E. el 53è .. Fer· 
nàndez Diaz el 43è , Marin el 
57è , Marzà el 46è ., Molina el 
7C.è , I Planell el 47è, entre els 
que enguany han obtingut una 
classificacIó pOSi tiva 

En canVI, han tingut una clas· 
Slfl cacló desmereixedora, Saba· 
nes. que l'a ny antenor havia es· 
tat el 9è , Ba lcell s, que hav ia es· 
tat el ICè., I el veterà A. Ribera , 
que l'haviem Vist en el 17è. lloc. 

Pel que fa als Jugadors de 1.0 
categona que Jugaven InVi tats , 
és a dir, condiCiona ts a obtenir 
un minim de 5 punts I mig a Preo 
ferent per a obtenir defini t iva 
ment aquesta categona, hi han 
reeixit Mensa i V,ña ls amb es· 
creiX , I Ro sich, Sabadell I Tébar 
amb la puntuació Justa. 

PRIMERA CATEGORIA 

Campió : Emili BLASCO (Sant Josep), 8 punts (I \I, ). 
Sots·campió : Josep BELL~S (L 'Hospitalet) , 8 punts (I) . 
3er. d3Ssificat: Pere TOLEDANO (Vilafranca) . 8 punts (\I, ). 

4rt. a 15e. amb 7 punts i mig 
ALBERÓ (Cornellà) , J BALLESTER (Vilafranca) , CAMP· 
MAr\iY (Olesa), DELGADO (Cornellà) . FERRET (Si tges), 
FREIXAS (Catalónla) , GARCIA MENCHON (Olesa). J. GAR· 
CIA MARTiNEZ (Rubonenc) . HUESO (Sant Adrià) , PEDRA· 
JAS (Barcelonès) , SANCHEZ (Esplugues) I VIAPLANA (El 
Rusc) . 

16é. a 24e. amb 7 pun ts 
BONAY (Gavà), CAMPRUBi (Centelles) , CARDEN AS (La 
Peira), GRADOS (Igualada) . HUERTAS (Olesa) , LÓPEZ (El 
Prat) , MAJORAL (Sant FeliU) , SOTO (Sant Feliu) I TEJERO 
(Congrés) . 

25e. a 30e. amb 6 punts i mig 
ARIS (Rubonenc) , ESCRIVA (Sant Josep), MARIMON (Igua· 
lada). MENGUAL (Coll blanc) , ROCAMORA (Foment Mar· 
t inenc) I TARRAGó (Sant Adnà) . 

31 e, ,a 3ge, amb 6 punts 
BARRACHINA (Jake), CASAS (Tres Peons), FABREGAS 
(Igualada), GÓMEZ (La Pe "a), MARTiNEZ (La Salle/Horta), 
MOLINA (Badia) , RAURELL (V IC) , SAENZ (Barcinona) I 
SANCHEZ (Sabadell ) 

40e. a 45e, amb 5 punts i mig 
ARMET (Gr3nollers) , GISBERT (Sant FeliU) , SAULEDA 
(Sant Pol), SAURi (Català) , TORRIJOS (Gavà) I VILARRA· 
SA (Canet) 

46è. amb 4 punts 
BALDRICH (Barcf'lon,,) 

Resultats parcials dels tres primers classificats de Primera categoria 

BLASCO BELLES TOLEDANO 
Ronda 

1.0 Ibarguren (Barclnona) \I, Albera (Cornellà) Serra (Badalona) 
2.0 Casca les (El Pra t) 1 Guimerà (Lleidatà) TeJero (Congrés) 
3.0 Gómez (La Pe"a) Julià (Rubinenc) Cardenas (La Peira) 
4,0 Ferron (Aurora) Aranda (At . Colom) I Sot O (Sant Feliu) 
5,0 Toledana (Vilafranca) López (E l Prat) e Blasco (Sant Josep) 
6.0 \I, Morimon (Igualada) Sànchez (Esplugues) Borràs (Hortenc) 
7,0 '/, Bellés (L' Hospitalet) \I, Blasco (Sant Josep) Sànchez (Esplugues) 
8.0 I Aris (Rubinenc) 1 Teje ro (Congrés) Pedralas (Barcelonès) 
9.0 \I, Vlaplana (El Rusc) \12 Toledana (Vllafrano) \I, Belle, (L' Hospltalet) 

10.0 \I, Freixes (Sant Josep) \I, Ferret (Sitges) '12 Vi . plana (El Ru sc) 

NOTA En neg reta les part ides en les quals por lava les blanqlles el Jugador de la capcalera de la columna 
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PRIMERA CATEGORIA 

Aquesta i restants categories 
tenen la particularitat que els ju 
gadors que aspiren a classificar
se i deixen de tenir possibilitats 
a mesura que els seus resultats 
esdevenen negatius, poden re
tirar-se de la competició, si es 
que el seu únic objectiu era pre
cisament aquest. L'actitud no es 
precisament molt esportiva de 
part dels que es retiren, peró 
la mesura es encertada perquè 
a efectes pràctics s'eviten mol 
tes dubtoses incompareixences. 
De tota manera el qui vol se
guir jugant i completar les 10 
rondes establertes està facultat 
per a fer-ho, i aixi veiem que 
sempre hi ha jugadors que sa
ben complir el seu deure. 

La profusió de jugadors no 
deixa entreveure qui seran els 
elegits fins que s'atansa el final 
de la competició. 

En la 6.° ronda comanava la 
classi ficacIó un grup de Jugadors 
compost de Belles, Blasco. Ma
rlmon , PedraJas, Tejero , Toleda 
no I Viaplana, que temen 6 punts . 
Els resultats obtinguts entre SI 
esbargiren la classificació car 
Belles guanyà Tejero ; Toledano 
a PedraJas ; Blasco a Aris ; i Ma
rlmon i Vlaplana feren taule s. 

En COrl'ençar ia 9.° ronda ha
vien quedat al capdavant Belles, 
Blasco i Toledano, amb 7 punts. 
pOSICiÓ que Ja no abandonarien 
fins acabar el campionat. car fe
ren els mateixos resultats a ca 
rla ronda fins al final 

Aixi en aquesta ronda Belles 
I Toledano feren taules entre SI. 
mentre Blasco entaulava per la 
seva part amb Viaplana . ~s a dir, 
que sumaren mig punt cadascun 
d'ells sense haver-se deixa t atra
par per ningú . 

Aquesta tónica es mantingue a 
la 10.° ronda car es donà un bon 
nombre de taules entre els pri 
mers classificats , i així es man
tingueren les posicions. 

Com sia que els resulta ts en
tre els tres primers classificats 
donaren avantatge a Blasco 
perquè havia guanyat Toledano 
mentre les altres partides havien 
estat taules, fou el bada Ioni qui 
es proclamà campió de la cate
goria . Veiem aquí una solucIó 
bastant mes harmònica que en 
la categori a precedent. encara 
que no deixaria d'ésser ¡nteres 

SEGONA CATEGORIA 

Campió: Miquel SANCHEZ (Sabadell), 6 punts i mig. 
Sots-campió: Isaac RESNIK (Sant Feliu), 8 punts. 

3er. i 4rt. amb 7 punts i mig 
J. GARCIA GONZALEZ (L'Hospitalet) i J. GÓMEZ GARCIA 
(El Rusc) . 

5é. a 40è. amb 7 punts 
ALCOY (Cerdanyola), ALFONSO (Barcelonès), AMIGÓ 
(Familiar) , ARBOIX (Tres Peons), AZNAR (El Rusc) , BAL· 
DOMA (Català) , BARAHONA (Cerdanyola), BARRERO 
(Cerdanyola), BOSCH (Sant Feliu), CASTELL TORT (E l 
Prat) . CUBILLO (Hortenc) , CUXART (Cornellà), ESCOBAR 
(El Rusc), S. FERNANDEZ (Hortenc), FERNANDEZ (Llei
datà-Ruy López), FERNANDEZ (Cerdanyola), FERNANDEZ 
(Tres Peons), GALCERAN (Tres Peons) , GUEVARA (Pine
da), HERRANZ (Cornellà) , LAYOLA (L'Hospitalet), LERCH 
(Viladecans) , MINGUELL (Comtal) . MIR (Amistat), MO
LINS (Sant Feliu), NOVO (Català), ONNA (Calella), OR
TEGA (Santboià) , PEREDA (Hortenc), RAMIREZ (La Lira) 
ROCA (Vilanova) , RODRíGUEZ BECERRO (Vilafranca) . 
SAENZ (Barcinona), VICENTE (La Pelra), VI DAL (Sant Fe
liu) i VILLA (La Lira) . 

41 è. i 42è. amb 6 punts i mig 
CABRERA (Hortenc) i DIAZ (La Lira) . 

43è. a 56è. amb 6 punts 
COROMINAS (Caixa de Pensions), DELGA DO (Vilade
cans), DUCET (Torrenegra) , ESPARZ (Congres), FABRE
GA (Hortenc) , GALlMANY (Vilanova) ,J. GÓMEZ (La Lira), 
GONZALEZ (Sabadell). ILLAN (Viladecans) , LLORENS 
(Sant Andreu) , PRAT (Igualada) , ROCA (Vulcà) , SI MON 
(UGA) i TURULL (Foment Martinenc). 

57è. 01 60è. amb 5 punts i mig 
FERNANDEZ (Catalunya) , GANDULLO (Cerdanyola) , MAR
TíNEZ (Hortenc) i SAIZ (La Lira) . 

61 è. a 64è. amb 5 punts 
CIURANA (Ideal Clave) . JlMÉNEZ (La Salle/Horta). LARA 
(Congrés) I SIMON (Vilanova) . 

65è. a 68è. amb 4 punts i mig 
COLL (Ideal Clave), MARZO (La Salle/Horta). MOYANO 
(Vulcà) i RIERA (Sant Mart i) . 

69è. amb 3 punts i mig 
SUAREZ (El Cèrvol) 

10è. amb 2 punts 
NOMEN (Santiago Apòsto l) 

sant una nova confrontació de 
desempat entre els mateixos 
protagonistes. 

Publiquem la trajectòria de les 
tres actuacions , que són prou en
tenedores. 

Els Jugadors que han obtingu t 
un minim de 7 punts i mig -, 
en són 15- se'ls concedeix la 
categoria Preferent. Els que no-

mes han obtingut 7 punts tindran 
dret a esser invitats l'any vinent 
amb el sistema condicionat de 
participació per aspirar a la ca 
tegoria superior. 

Per la seva condició d'invi
tats I haver reeixit en la seva 
comesa, han obtingut definitiva
ment la 1.° categoria els jugadors 
Fàbregas, Raurell, Gisbert i VI 
larrasa. 
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SEGONA CATEGORIA 

Tot i que Miquel Sànchez (t 7) 
estigué sempre al front de la 
classificació, no fou clar fins el 
darrer moment el guanyador, car 
SI bé Resn ik anava controlat per 
part de Sanchez degut a l'avan
tatge obtingut de sortida, no aixi 
pel que feia a Garcia Gonzalez 
I Gómez Garcia , que l'estalona
ven contínuament sense deixar
Ia de petja . 

Encara que a la 6 .0 ronda 
velem Sanchez sol per primera 
veqada al cap de la classifica
CiÓ desorés de guanyar el . lIe l
data- Fernandez, tot segui t és 
atrapat i a la 7.0 esta acompa
nyat de Garcia , quan ambdós te
nen 6 punts : a la 8.n Sànchez es 
desprèn de Garcia però se " 
afegeixen Gómez, Ortega 
Saenz, tots amb 6 punts I mig 
ca r Sanchez porta dues taule, 
seguides I no avança prou. Es a 
partir d'aqui que estira dues VIC 
tònes , però tot I amb això ha 
de mantenir la companyonia de 
Gómez, en els 7 punts I mig, se
gUits a mig punt de GarCia , Mir 
I Resnlk . 

A l'última ronda s'ac lareiX de
finitivament , car la victÒria de 
Sanchez sobre Mir es combina 
amb la de Resnlk sobre Gómez 
-ambdós tnomfs aconsegUits 
amb les negres 1- I Garcia I 
Saenz fan taules . 

Seguint les normes de cos
tum, pugen a 1.0 categona el, 
jugadors que han obtingut Ull 

minim de 7 punts (és a dir, el 
70 % de la puntuació possible) 
I que sòn 40 jugadors en total 
norm a que va l també pel la 3 
t.:a tegorta 

TERCERA CATEGORIA 

Aquesta és la porta d'entrad" 
als escac s, ca r és per al là on es 
comença a participar en les com
peticIons alxi que se sap moure 
les peces. 

La sagnia que representa l'as
cens a 2.0 ca tegona pel mate ix 
procediment 1 proporcions Ind i

cats per a l'antenor categona , 
es compensa per l'allau de nous 
jugadors que s'incorporen als 
escacs, la qual cosa és l'au tèn
tica mesura del progrés nume
nc del nostre cens . 

TERCERA CATEGORIA 

Campió: Jordi PANTOJA (Barcelona), 9 punts i mig. 
Sals-campió: Jaume RULLAN (Espanyol) , g punts , 

3er. i 4rt. amb B punls i mig 
J. R. MARTINEZ SANTAMARIA (Vilanova) I Antoni TORRE
CILLAS (Congrés) . 

5e. a ge, amb 9 punts 
MELCHOR (UGA), MONTAGUT (UGA), MORANCHO 
(Barcelona), SERRANO (Barcinona) I TEBAR (Cornella) 

10e. a 12e. amb 7 punts i mig 
CANTERO (Santbola). GIL (Foment Martinenc) I M MOR
CHON (Cornella) . 

13e. a 106è. amb 7 punts 
ACUÑA (Ateneu Colom), ALMUNIA (Collblanc), ALVAREZ 
(Catalunya), AMORES (Mollet), G. ARIAS (Vulca), AUGE 
(Igualada), AZCON (La Salle/Horta), BALLESTER (Sant 
Josep), BAÑON (Santboia) , BAN QUE (Sabadell) BONIL 
(Congrés) , BOSQUE (Sant Josep), BOTER (Sant P~I) , BRE
TON (Castelldefels) , J. CALVET (Tres Peons), CALLAU 
(Amposta), CANILLO (Gava) , CAPDEVILA (Sitges), CA
SAS (El Rusc), CAUDET (Aurora), COLET (Vilafranca), 
COLAGO (Gava), COLOM (UGA), CRESPO (Granollers), 
DiAZ (Viladecans), J. ESCANES (Sabadell) , ESCRIBAI\'O 
(El Rusc) , ESPINOSA (Barcelona) , ESTEBAN (Besós), FER
NANDEZ (Catalònia), FERNANDEZ (El Rusc) , FERRER (Ar
gentona) , FUSTER (Comtal) , GARCIA (Barcelona), GAR
CIA (Viladecans) , GIRALT (ONCE), GÓMEZ (Vilanova) , 
GORDON (Distncte Cinquè), GUILLEM (Sabadell), GUTIER
REZ (Cerdanyola), HERRERIAS (Esplugues) , JUAN (Vul 
ca), LAFOZ (Badia) , LEAL (L 'Hospitalet), LÓPEZ (AVAM), 
LORENZO (Sabadell) , LUNA (Vilanova) , LLAÓ (Vilanova), 
MARTi (Santbola) , L. MARTI (UGA), MARTiN (Hortenc) , 
MARTiNEZ (Sant Josep), MARTINEZ (Santa Eulalia) , MA
TEO (Ideal Clavé), MEDINA (Sant Adna) , MENA (Badia) 
MERCADO (Barcinona), MOLES (UGA), MONSECH (Es 
plugues), MONTERO (Castelldefels), NOGUERA (AVAM) 
OLLE (Sitges) , E. PAGES (Esplugues) , J PAGES (Esplu-

Aquesta vegada, i degut al fet 
que no hi ha hagut equip dlrec· 
tori en la confecció de ronde s 
-car tot el treball de totes les 
categories ha recaigut integra
ment en el Secretari General de 
la Federació Catalana-, mal
gra t la nombrosa inscripció s'ha 
jugat en un sol cos de compe
ti ció, és a dir, sense fraccionar
Ia en grans grups com en tem
porades anteriors. 

Tot i aixi foren pocs els juga
dors que seguiren una trajectò 
na victoriosa . 

El campió Jordi Panlo;a (21 ) 

ana guanyant partida rera par
t ida. Després d'imposar-se a Ru 
Ilan, que resulta el seu més di 
lecte rival. a la 6 o ronda es 
queda al cap de la classificaCIÓ 
2companyat només de Melchor 
Guanya aquest a la ronda se
guent, i agafa mig punt d'avan
tatge sobre Gómez. A la 8,0 ron
da li tocà el torn de rebre a 
Gómez, I l'avantatge ja fou d'un 
punt. A la 9 .0 rond a guanya Preo 
seguer, i cedi taules a la darre 
ra ronda a Torrecil las, car ja en 
tema prou per a proclamar-se 
campió. 
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gues), PEIRON (Barceloneta), C PEÑARROYA (Joventut), 
PIGEM (Congres) , PLAYA (El Cérvol), PLAZA (Ideal Cla
ve), L, PRAT (Igualada) , PRESSEGUER (Centelles) , PRIN
CIPAL (Barceloneta), QUEROL (Terrassa), REMON (Vulcà) , 
RIBA (La Pelra) , ROJAS (Vulcà) , ROVIRA (Sant Josep), 
SAENZ (Barcinona), SALA (Vic), SANAHUJA (Sabadell) , 
SANCHEZ (Esplugues), SANCHEZ (Ideal Clave) , SAYOL 
(Cornellà), SERVITJA (Comtal), SETO (Terrassa) , SOLA 
(VIC) , SOLER (Famili ar), TOMAS (Vilafranca) , VALLES
PiN (Familiar) , M, VAZQUEZ (Sant Feliu), VENTÓS (El 
Ru sc), V ICENTE (VIC) , WERNER (La Salle/Comtal) i J, M, 
ZALDIVAR (Comtal) , 

107;', amb 6 punts i mig 
SALA (Sant Andreu), 

108i!. a 131 è, 3mb 6 punts 
BENEDICTO (La Pelra) , F CALVET (Tres Peons) , CAMPS 
(Cerdanyola) , CARBONELL (Badia), COMALLONGA (Cer
danyola), DOMENECH (Argentona) , ESCAT (Foment Mar
tinenc), J, GIL (La Salle/ Horta), LORENZO (SEAT), LUDE
VID (UGA), LLADÓ (Rublnenc) , MARTINEZ (Vulcà), ME
RINO (Rubinenc), MORENO (Comtal) , A, Muratet (Barci 
nona), NAVARRO (El Rusc), NEGRE (Centelles), PI (Vic) , 
ROCABERT (Castell ar) , RODRiGUEZ (Comtal) , J, SAN
CHEZ (Hortenc) , SERRACARBASA (Mollet) , SIERRA (Ru
bmenc) I SORIANO (Comtal), 

132e. a 138;', amb 5 punts i mig 
CANAS (San t FeliU) , COMPTE (Congres), LAURI (Comtal) , 
ORTIZ (Cornellà) , PIQUERES (Sant Josep), ROJ ANO (El 
Rusc) I TORRA (UGA), 

139è, a 141i!, amb 5 punts 
CAÑIZARES (Cornella) , DiAZ (Ideal Clave) I RUIZ (Vu lcà) 

142è. p 143;', amb 4 punts i mig 
NEBOT (Colom) I SARABIA (El Rusc) 

144è. a 147;'. amb 4 punts 
DE GREGORI O (Séntlago Apòstol) , MARCO (Vulcil) , PU
LlDO (Cornellà) I ROMERO (El Rusc) 

PARTIDES DEL CAMPiÓ DE 
PREFERENT 

N.n 131 o 41 /a 

FERNANDEZ DIAZ - GRAU 

Defensa nlmzoind.a 

1 c 4 C16 . 2 d4 e6. 3 Ce3 Ab4 . 4 Ag5 
eS. 5 dS e X dS. 6 e X dS h6. 7 Ah4 g5 
8 Ag3 d6. 9 e3 Ce4. 10 Oe2 AlS. 11 
Ad3 C X g3. 12 h X g3 A X d3. 13 O X d :: 
016 14 Ce2 Cd7. 15 a3 A X e3 + . 1 ~ 

C X e3 CeS 17 DbS + Ria 18 o X b 7 
Rg7. 19 Ce4 Cd3 + . 20 Re2 DeS 2 
C X d6 O X d6. 22 R X d3 Taba. 23 DeS 
DeS. 24 Tadl O X b2. 2S O X eS Tb3 +. 

26 Re4 0(6. 27 Oc6 o X 12. 28 Th t· 
15+ . 29 ReS O X e3 +. 

O - 1 

N. 132 R 59 'a 

PLANELL - GRAU 

Obertura PD 

1 CI3 d5, 2 d4 g6, 3 e3 C16, 4 Ad3 
Ag7, 5 Cbd2 O-O, 6 0·0 Cbd7, 7 c3 b6, 
8 Tel Ab7. 9 Oe2 eS. 10 C x e5 C X eS . 
11 d x eS Cg4 . 12 CI3 Tel! . 13 e4 
C x eS. 14 e X eS A x eS. 15 g3 Ag7. 
16 AI4 Te6. 17 Tadl De7. 18 Te2 95. 
19 Ae3 d x e4. 20 Ae4 TeS. 21 Tdel 
b S. 22 Ab3 eS . 23 a3 e4 . 24 Aa2 Ae6 
25 Ab1 Te8, 26 Ad4 Te6, 27 A x g7 
R x g7. 28 Dd2 15 , 29 Dd4 + Rg8, 30 

Aa2 Td8, 31 De3 Td3, 32 Del Dd8, 33 
Abl h6, 34 Te3 14, 35 T3e2 Dd5, 36 
Tf1 13, 37 A x d3 D15 , 38 A X e4 Dh3 
39 A x 13 A x 13 

0 - 1 

~ ,' 133 R 80 / c 

BECHINI - GRAU 

Defensa Robatsch 

1 e4 96. 2 h4 ... (Evitant les variant s 
norm als que es deriven de 2 d4 Ag7 ) 
2 ... Ag7. 3 h5 eS. (Con trola la casella 
dS, que Impedeix el normal desenvo
lupament de tes blanques) 4 h x g6 
h x g6. 5 T x ha A x ha. 6 et3 Cc6. 
(Per evitar d4 que alllberarta el 100 
blanc) 7 e3 dS. (Obrint ràpidament 
el IOC per a prendre la InICtallva) 8 
Oa4 .. (Inleni de complicar el JOc. ) 
8... d X e4. 9 O x e4 AlS. 10 De3 DdS. 
\ L"avanta tge de desenvolupament del 
negre és eVident) 11 Ca3 e6. ( Era 
necessari cont rolar la casella b5) 1:: 
Ac4 ... (Una bona possib il itat sembl <l 
f'sser 12 Cc4 Td8. 13 Cb6 Oe4. 14 
CgS O xe3+ . 15 d x e3. L 'alternall\fd 
14 O x e4 A Xe4 15 Ca4 es delensavz 
amb 15 TdS amb bona pOSICiÓ I no 
amb 15 c4 per 16 Cb6 que perd un 
peó,) 12." Dd6, 13 Cg5 Ch6, I Mes ac
IIva que e6) 14 Ce4 Oh2. ( Defensa 
el cavall I crea senoses amenaces en 
el flanc de rel No és possible 15 C x cS 
a causa de 15 Og l + 16 AI' Cg4. 
17 Oe2 Ad4 18 cxd4 C X d4 . 19 Oc4 
O x f2 +. 20 Rdl bS guanyan!.) 15 All 
Cg4. 16 Oe2 Td8. ( Per a dominar el 
punt d3) 17 Cc4 C6eS. 18 C X eS 
C x eS, 19 De3 Dg1. 20 13 Cd3 +, 21 
Re2 Dh2. 22 C x eS AeS. (Posant l'al 
'.1 negre en JOc alhora que eVlla 23 
C X d3 o C x b6 que porlarla a la per 
dua de la parllda) 23 Ce4 Af4 ! 24 
Cb6 A x e4 . 

O • 1 

ISIDRE GRAU 

INDEX DE PARTICIPACIÓ 

Classl· 
Inscrits ficats 

Semifinalistes 40 39 

Preferents 134 114 

Primeres 184 46 

Segones 229 70 

Terceres 608 147 

TOTAL 1.195 416 
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XLVII CAMPIONATS INDIVIDUALS DE CATALUNYA 

DELEGACiÓ DE GIRONA 

Jordi CUADRAS, del Royal, campió de Preferent 
Josep ISERN, del Sant Jordi, campió de 1.' categoria 
Jaume BORRÀS, del Girona, campió de 2.' categoria 

Ricard GUBAU, del Girona, campió de 3.' categoria 
Jordi CASELLAS, del Dr. Pascual, campió Juvenil 

Novament, I va el quart any, 
ha estat el Club d'Escacs Doc
tor Domènec Pascual Carbó, de 
L/agostera, el que ha acomplert 
el compro mis d'organitzar els 
campionats Individuals de la de
marcaCIÓ en el marc del Casino 
L/agosterenc, 

Val a dlf també que, una ve
gada més, l'ànima d'aquesta OI 

ganltzacló, de la seva part ma· 
lef/al, ha estat el Sr. Roberl 
Pascual -fl/l del fmat de qUi 
porla el nom el club local-, el 
qual tocà a sometent I va obte
mf una magnifica resposta, CB! 

obtingué una participacIó rècord , 
que especialment es concretà en 
el nombre de Jugadors de 3." 
Ga tegona , eJ qual galfebé va 
esser el doble de l'any anterior 

D'altra banda , I taJ com esta
ven reclamant eJs escacs glfo
nins en el seu més alt nlve/l , 
s'ha estrenat la categof/a de Pre
feren t , això SI, amb una tlmlde 
sa que va provocar que la com
peticIó esdevmgués un hibf/d de 
,,¡{,cII catalogació. 

Tornem a detectar una gene
IaI absènCia defs lugadors d'O
lo t que , per la seva denSitat I la 
SE va significació, donaf/en un 
mes gran refieu en aquesta com 
petició en totes les categories 
Ifl/eelant-hl nova saba. S, els 
pocs que hi participen la es lan 
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notar, què no SEria amb una mes 
abundosa , , representatIva, par
ticipacIó! No és pas tan lluny 
L/agostera Oe Glfona -I força 
bEn comunicada avUI dla- si 
consIDerem la capital gironina 
el centre geogràfic de la contra
da, cem ho palesen prou els IU
gadors de Figueres! 

A l'esplèndida activitat loca l 
dels escacs olotrns els hi man
ca la proJecció que correspon a 
la seva Intensa promoció . per
que Ja seva mtegracló els dona
/18 una nova oportunitat de ml 
/lo ra en el fet de medlf-se amL 
altres adversaris . 

Potser hi fa també , pel qUf 

lespecta a la Joventut, que el 
campionat juvenlJ de Girona que 
es luga a Olot s'acabi immedla 
tament abans del campionat In
diVidual absolut , i pot conSide
rar-se que tot pfegat és massa 
segUit. Si aquest és el vef/table 
problema -o almenys un dels 
pf/nclpals- cal que s'estructuf/ 
cenvenlentment el cafendaf/ de 
competicions per a deixar els 
periodes de descans necessaf/S 
entre competicIÓ I competicIÓ, 
la qual cosa requereix Indefugl
blement una mllfor coordinaCió. 

Com a cloenda de la tempo
rada glfonina, el 19 de maig tm
gué /Ioc al Restaurant · EI Car
f/I., de L/agostera mateix, l'apal 
de germanor que aplega un gran 

1973 

nembre de Jugadors I familiars , 
els quals se senten solidaf/S, I 

particips, de Ja tasca de ls seus 
dlfectius, alhora que serveix per 
a rebre efs trofeus guanyats du
rant la temporada , 

A més de les autOf/tats locafs , 
representades per la senyora 
Alcaldessa, hi aSSistí ef Sr. Jor
di PUig en nom del PreSident de 
la Federació Catalana d'Escacs 
Aquest exhorta els glfonlns a 
participar plenament defs escacs 
catalans Intensificant les mos
tres que s'han donat frns ara en 
els darrers temps -Campionat 
Juvenil de Catalunya a Ripoll , 
I Festa Catalana a Llagostera , 
Matx Catalunya-Llenguadoc a 
Sant FeliU ae GuixoJs- : a aug
mentar el nombre de clubs I IU
ç¡adors federats , que és eJ pf/n
clpal capita l escaqUista : I a pre
parar I aprofundlf l'estudi deJ 
JOC I la seva organitzacIó d 'una 
faiSÓ raCIOnal 

• EJs clubs no solament estan 
per a guanyar campionats -dl
gue el Sr. PUlg- , Sinó tambe 
per a contf/bulf a la tasca de 
r/¡{USIÓ dels escacs. En això SI 

que hi ha d'haver competfmclíI 
entle els clubs l • 

La Jesta resultà IIUlda , com di' 
ccs tum , amb obseqUIS per a tot ~ 
F:fs ccmensals. / tothom es sent, 
disposat a reprendre l'BCI/Vi tal 

Aquests campionats es Juga
ren del 25 de març al 6 de malç¡ 



CATEGORIA PREFERENT 

En aquest grup nou nat es pre 
senta una situacIÓ ccnflictlva que 
es resolgué d'una faisó molt 
~ sui generis .. . A la seva convo
catória respongueren 10 juga
dors, i per aquest motiu es de
c ldi , en principi , jugar la com
pe tició per sistema lliga a una 
sola vol ta, 

Ara bé, en el moment de co
mençar es comprovà que no hi 
havia temps per a desenrotllar 
la competició en tota la seva in
teg ritat car, seguint el calenda
ri de la Federació Catalana i te
nint en compte la convocatória 
del Torneig Obert de Calella de 
Palafruge ll , no donava per a ju
gar les nou rodes necessaries , 

Es rebutjà jugar el campionat 
per sistema suis a sis rodes, i 
els jugadors arribaren a l'acord, 
al peu del tauler de la primera 
roda , de seguir el calendari que 
marqués el sorteig per sistema 
lliga eliminant la darrera roda , 
amb la particularita t que si el 
primer i segon classifica ts no 
haguessin jugat entre si i la di
ferència de punts fos , com a mà
xim d'un punt, es jugaria una 
partida suplementària entre ells , 
Si en resultava un empat a punts 
es desempataria pel resultat d-a
questa partida o, en segon ter
me, aplicant el sistema Son ne
born-Berger, 

La si tuació es complicà quan 
Ribas va ésser eliminat després 
d'haver jugat dues partides 
- perdent la primera amb Paye l 

guanyant la segona a Vaz-

CIIS NOM Av~. CLUB 

, J. CUAORAS 1980i Rovai , Floueres ) 

, VAZaUez '900 Guona 

] 1 PAVET Gun olenc 

• aARTRINA 181 5 Roval ( FIgueres ) • I 
5 RAMOS ' 000 

Or p-.sc.;al-
Lla OSI"_ 

• FERRAN 1910 Olot O • 

, C RUAf¡AS ".0 , IIScull , O 
l.!!il0s ll! f. 

• J. FONS QUI. olene O 

9 1~ 1850 1 Palal' uge ll O 

quez- i no poder continua r la 
competició, Aleshores s'acorda 
adjudicar un punt a tots els ad
ve rsa ris virtuals de Ribas -en 
reali tat al desaparel lat de cada 
roda-, I així rúnic perjud ica t 
fou aparentment Cuadras, que 
resultà haver jugat una part ida 
més que els altres part icipants, 
però com que havia tret un punt 
I mio d'avantatqe al final de la 
correguda , co repercutia a fa
vor ni en cont ra de nin~u . 

En aquestes circumstancies es 
fa difícil de fer cap comentari i 
creiem que la classificacIó amb 
els seus resultats parcials s'ex
plica suficientment. 

Pod ri em afegir , però , de cara a 
l'any vi nent, que s'ha d'estudia r 
l'estructura d'aquest campiona t. 
si s'ha de jugar per sistema lli
ga o bé per sistema suís , tenint 
en compte que enguany r,o hi 
han parti Cipat jugadors com P,
juan, Oli va , Balagué o Casac ll 
berta , I en definitiva tampoc R,
bas, entre els més destacats, I 
que creiem mereixen , ara que 

ESTADISTlCA DE JUGADORS CLASSIFICATS I INSCRITS 

Preferents I 
Anys Primeres Segones Tercere s TOTAL 

1974 15 ( 1 5) 5 (5 ) 19 (19 ) 39 (39) 
1975 18 (2 1 ) 10 ( 12) 35 (38) 63 (71 ) 
1976 22 (28) 17 ( 18 ) 31 (34) 70 (81 ) 
1977 25 (28 ) 15 ( 17) 30 (36) 70 (8 1 ) 
1978 18 (22) 18 (24) 29 (43 ) 65 (89) 

Preferents Primeres Segones Terceres 

1979 9 (10) 13 (16 ' 16 (24 , 51 (83) 99 (1331 

En negreta : Jugadors classificats . 
Ent re parèntesI : Jugadors inscrits . 
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són pocs els Jugadcrs de Pre
fe rent, s'estableixI un sistema 
raonable per a reso ldre la com
peti ció per sistema lliga , que és 
mes racional que el sistema suís 

AI capdavall la categoria Pre 
feren t ha d'ésser una categona 
de selecció, no una allau de ju 
gadors_ Per això cal preveure 
també que el sistema d'ascen
sos de la categoria immedia ta
ment inferior no provoqui una 
exagerada inflació, O bé resol 
dre la competició per grups clas
sifica toris previs i una f inal re
duïda a senzilla o doble volta , 

El que convé és donar alicient 
esportiu als jugadors de màxi
ma categoria -que són la mà
xima representació- per a ml · 
llorar el seu joc, i aixó només 
es pot aconseguir jugant U ll 

campionat suficientment qualifi
cat. 

Marcel Payer. assegut ¡ 

Jord, Cuadras dempp¡¡, 

5Y, -! 

4 Y2 

4 Y2 

rl 
3% 

1% 
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PRIMERA CATEGORIA 

Campió: Josep ISERN (Sant Jordi) , 6 punts i mig. 

Sots·campió: Josep M ,o LlLLO (GUlxolenc), 6 punts i mig , 

3. I
·
r i 4.r1 amb 5 punts i mig 
ESTÉVEZ (Gu ixolenc) (32,5) i CICRES (La Cellera) (32) 
M, PADROSA (Sant Jordi) 

6é, i 7é, amb 4 punts 
SERRA (Olot) I CALVET (Dr, Pascual) , 

Bé. a 10é. amb 3 punts i mig 
LI . FONS (Guixolenc) , PADROSA (Royal) i SUREDA (Dr 
Pascual) . 

11 é. i 12é. amb 3 punts 
TRIOLA (Banyoles) I LLACH (Dr, Pascual). 

13é. amb 2 punts i mig 
VILA (Dr. Pascual) , 

SEGONA CATEGORIA 

Campió: Jaume BORRAS (Girona), 6 punts mig, 
Sots·ca mpió: Miquel RIBAS (Olot) (36) , 5 punts i mig. 

3.'" a 6é. amb 5 punts i mig 
BASART (Guixolenc) (35,5), SOLER (Banyoles) (34), CO· 
MAMALA (Sant Jordi) (27 ,5) i VILME (La Bisbal) (25) . 

7é. a 11 é. amb 4 punts i mig 
BRAMON (Banyoles) , VIÑAS (Royal), BERM()DEZ (Cal 
des), VILA (Banyoles) i RIBOT (Guixo lenc), 

12é. i 13é. amb 4 punts 
PRAT (Dr, Pascual) i MAClA (Banyoles) , 

14é. i 15è, amb 3 punts i mig 
JOU (Banyoles) I BLASCO (Girona), 

16,é. amb 3 punts 
TRIAS (Sant Jordi) , 

TERCERA CATECORIA 

Campió: Ricard GUBAU (Girona), 7 punts. 
Sots·campió: G31età ALONSO (Sant JordI) (33), 6 punts i mig, 
Tercer class ificat: Joan Ramon MENAC (Girona) (23) , 6 punts 

i mig. 

4"'. i 5é, ,amb 6 punts 
PERACAULA (La Cellera) I TRILLA (Salt) , 

6é. a 20é. amb 5 punts i mig 
BURSET (Cassa) , BELLAVISTA (Farners), TURON (La Bis· 
bai) , SELL~S (La Bisbal) , C , MARTINEZ (Palafrugell), CA· 
ÑIGUERAL (Cassà), COLOMER (Caldes), AMARGANT 
(Caldes) , LOZANO (Sant Jordi) , CORONADa (Palafrugell) , 
POU (Salt), FERRER (Palafrugell), J, M, CASAS (L 'Escala), 
SANCHEZ (Salt) I BARNADAS (Olot) . 
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PRIMERA CATEGORIA 

Aquesta categoria es ressen· 
teix momentaniament del passi 
d'alguns jugadors a la nova ca · 
tegeria de Preferent i això ha 
fe t que s'hagi reduït el nombre 
dels seus participants , 

Malgrat això, forçats d'una 
banda per l'escassedat de da· 
tes, i de l'altra perquè la convo
ca tòri a ja es féu per sistema 
suis, es jugà per aquest mitjà a 
vuit rodes , 

Com a norma general d'aquest 
campionat per a totes les cate· 
gories, es corregi parcialment la 
facultat d'accés a categories su
periors augmentant la proporció 
de puntuació necessària per a 
fer-ho -5 punts i mig en lloc 
de 5-, co sa que sembla s'aca· 
barà de situar co rrectament l'any 
vinent -que ha d'ésser de 6 
punts per a vuit rodes- , per
què els campionats parcials que 
es juguen a Catalunya siguin al· 
menys homogenis en les seves 
caracteristiques i condicions. 
Per aquest cami creiem caldria 
reivindicar també que es jur¡ues
Sl n 10 redes , almenys en les ca
tegories més nodrides de juga· 
dors (aleshores la puntuació ne
cessària és de 7 punts I mir¡) , 

La resolUCIÓ del t itol fou aqul 
accidentada, esportivament par· 
lan t, car acabaren empatats 
Isem (16) i Ldlo (25) , Es Jugà 
una sola partida de desempat 
(quan normalment s'ha de fer 
amb dues partides) portant Ldlo 
les blanques, i f ini en tau les 
Aleshores es Jugà una partida 
llampec i el guanyador fou Isern, 
proc lamant· se alxi campió de la 
ca tegori a, 

Ambdós jur¡adors acabaren 
,mb3tuts, Isern r¡uanyà a TriO' 
la, Sureda, Clcres, Estévez I 
Calvet, i entaulà amb Serra (3,0 
roda), Ullo (4 ,0) i Fons (8.0) , 
L¡/Io guanyà Triola, Serra, C,
cres, Padrosa i Sureda, i féu 
taules amb Estévez (1.0), Hereu 
(2 ,°) i Isern (4 ,°), Encara que amb 
sèries dobles, ambdós jugadors 
feren el mate ix nombre de par
tides amb blanques que amb ne· 
gres, 

A destacar la ràp ida ascensIó 
de Josep Isern, que l'any passat 
fou tercer en el campionat de 
2,0 categoria i ara ja és Prefe· 
rent. El seu company de club , 
Marià Padrosa, porta també bo-



na tra jectòria, ja que aleshores 
fou sots-campió de 2.0 catego
ria i ara s'ha consolidat a la no
va categoria, amb l'esperança 
de fer el salt definitiu l'any vi
nent. Són dos xicots figuerencs 
que prometen i esperem que 
compleixin . 

Estévez i Cicres es benefi cia
ren de l'escapçada que sofri la 
ca tegoria I aixi han pogut pas
sar la barrera per esdevenir nous 
jugadors de Preferent. En les 
mateixe s circumstàncies , però , 
per aquesta vegada han perdut 
r oportunita t d'abastar-Ia juga
dors veterans com Calve t, LI . 
Fons I Triola , que normalment 
obtenien més puntuació i que. 
d'haver-la repetit ara , s'haurlen 
col ·lcca t bé. Probablemen t els 
ha perjudicat ésser tan pocs 
participants. 

A remarcar que deixa de par· 
tlclpar el campió de 1.0 de l'any 
anterior Joan Gironella. 

SEGONA CATEGORIA 

Jaume Borras ( 19) ha esdevln
~u t campió d'aquesta cate~orla 
en rapida ascensió , SI ten im en 
compte que l'any anterior ho fou 
de la cate~orla Inferior. 

Comença guanyant Trias I N 
V lñas. I a cont inuació s'enca llà 
una mica amb tres taules con· 
sec lltlves (RI bas. Basart IBer
Oludez). En aquest moment, 5 
roda , comparti a el primer lloc 
dmb Rlbas I Basart . Tmç¡ué U ll 

Josep Isem 

Grup de partIcIpants , organitzadors dels campIonats md/vIC/uals de GIrona d(' 
tot es les calegoncs davant la facana del Casino L1agosterenc 

brillant final de ca mpionat gua
nyant les tres partides restants 
Blasco. J. Vlñas I Braman. que 
II donaren el titol sense diSCUS
SiÓ . 

La franja dels 5 punts i Ol iq 
dona un múlt iple empat per al 
segon lloc. que per millor pun
tuació de desempat fou per a 
l'olot i Ribas. A remarcar que 
Scler, Basart i Comamala són 
els consolidats de 2.0 (que l'any 
oassat es cla ssifica ren en 6è 
ge. i 12e llocs, respecti vament) 

JaU/oe 80110<; 

que han aconseguit I·ascens. 
però que això mateix és encara 
més remarcable en Vilme, que 
l'any anterior fou ge. de 3.0 ca
tegoria . 

Esperem que tots ells vagin 
justificant amb nous ascensos 
el progrés que manifesten en la 
millora de les seves classifica
cions . 

En canvi s'ha quedat per a una 
nova fornada , tenint en compte 
que n'e ra consolidat abans, Ber 
múdez. 

R ICArd Gubau 
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TERCERA CATEGORIA 

Ja hem comentat en el preàm
bul l'increment de jugadors en 
aquesta categoria . ~s precisa
ment aqui on es coneix millor 
que de cap altra manera el pro
grés d'una comunitat escaquis
ta, car és l'increment autèntic 
de practicants que comencen, i 
és a partir d'aqui també com 
s'hi integren, bé per anar pro
gressant, bé sigui per militar-hi 
pràcticament. 

Per aixa normalment en re
sulta foc nou cada vegada , i tant 
és aixi que el campia ho ha es
tat un xicot totalment inèdit: Ri
card Gubau , de 16 anys, 

Tingué cinc vic tarie s segui 
des : Company, Tauler, Seisde
dos, Barnadas i Torras , amb tres 
negres i dues blanques. A con
tinuacla entaulà amb negres con
tra el seu més directe rival Alon
so, i feu el mateix a la 7.0 roda , 
portant les blanques, contra Pe
racaula . A la darrera roda , altra 
volta amb blanques -equilibrant 
oportunament el nombre de co
lors- guanyà Coll. 

Com sia que Alonso entaulà 
amb Barnadas a l'última roda , el 
glroni obtingué la puntuació ne
cessària per esdevenir campió 
Menac arribà al 3". lloc per ha
ver guanyat Blanco en la darre
ra roda , pera sense haver estat 

cap perdi per al futur campió 
D 'altra bar.da tant Peracaula com 
T nlla només feren taules en el 
darrer moment, contra Sànchez 
I Alabau , respectivament. 

En definiti va, I mercès a la ge
nerosa norma d'ascens, 20 JU
gadors s'han integra t a 2.° cate
gona per l'any vinent . Esperem 
veure!s substituïts amb escreix 
l'any vinent per la incorporació 
de nous jugadors, com corres
pon, SI realment els escacs gl ~ 
rc nlnS van endavant. 

CAMPIONAT JUVENIL 

Del 3 de febrer al 18 de març 
s'ha jugat aquest campionat , 
que ha t ingu t per seu l'estatge 
del Club d'Escacs Olot. 

Com en els darrers anys, s'ha 
aconseguit una considerable par
t icipació, que és la millor de
mostració que es pot fer per 
saber que els escacs de la de
marcació no solament van en· 
davant, sinó que tenen futur. 

S'ha jugat per sistema suis a 
la distància de 7 rondes. La inS
cripció fou de 68 jugadors pero 
finalment només se 'n classifica
ren 56. Dels part icipants 2 eren 
de 1.0 categoria absoluta , I 4 de 

CAMPIONAT JUVENIL 

Campió: Jordi CASELLAS (Dr. Pascual), 6 punts i mig. 
Sots-campió: Josep M.o CASAS (L'Escala), G punts , 
3er, a 6è, amb 5 punts i mig 

BASART (Gu ixolenc) (28) , ISERN (Sant Jordi) (27), ANGLA
DA (Olot) (24,S) i NOGU~ (Cassà) (22) 

7è, a 12è, amb 5 punts 
BARNADAS (Olot) (23,5), GONZALEZ (Sant Jordi) (22,5) , 
V. J. CASAS (L 'Escala) (22) , PRAT M. (Dr. Pascual) (22) , 
MENAC (Girona) (21 ,S) i PRAT E. (Olot) (20,S) . 

13è, a 19è, amb 4 punts i mig 
BORRAS (Girona) (27) , PADROSA (Sant Jordi) (23,5), A. 
ALONSO (Sant Jordi) (23), SALLERAS (Royal) (22,5) , TO
LEDO (Olot) (22), TORRA S (Olot) (22) i M . JUVANTENY 
(Olot) (19) . 

Fins a 56 classificats de 68 Inscnts. 

3() (1ge) BUTLLETI D'ESCACS/JULIOL 197. 

Jordi Caselles 

2 0, essent els restants de 3 
categoria . 

Guanyà amb tota autontal 
Jordi Casellas , que a partir df' 
la 5.0 ronda es quedà sol en cap 
Successivament guanyà V Ca
sas, Romero . Lozano. Anglada 
Basart i Borràs, per a fer taule" 
a la darrera ronda amb Isern , 
quan ja tenia el titol pràcti ca
ment assegurat. Vol dir que, a 
excepció de J. M. Casas, Jugà 
contra els que es classifi ca ren 
a continuació d'ell . 

N.' 134 R 5 1 / ç 

CRUAÑAS - CUAORAS 

Oberlufa PD 

1 d4 C16. 2 CI3 b6. 3 Ags e6. 4 e 4 h6 
5 A x 16 o x 16, 6 Ad3 Ab7 , 7 Cbd2 d6. 
8 De2 Cd7. 9 o-o 95. 10 eS Oda. 11 
e x d6 cxd6. 12 Ce4 Ae7. 13 Tlel g4 . 
14 Cld2 dS . 15 Cg3 hs . 16 e4 C16. 17 
14 h4. 18 eX d5 h X g3. 19 h x g3 O x dS. 
20 012 TdB. 21 Cb3 Ohs, 22 RI1 Ohl +. 
23 Re 2 O X g2. 24 O X g2 A X g2. 25 
Rt 2 A13. 26 Tabl Td5. 27 TeS T X eS. 
28 d x e5 Th2 + . 29 Re3 CdS + . JO Rd4 
Cb4. 31 AbS + RIB. 32 a3 Ce2 +. 33 
Rc3 A x a3. 34 Ad3 Ab4 +. 35 Rc.t 
Ods +. 36 Rbs A X b3. 

0 -1 
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CUAORAS · BARTRINA 

Defensa holandesa 

1 el3 15. ( La defensa holandesa no 
1s lan forta SI el blanc no ha lugal 
d4, car sempre podrà aquest bàndol 
controlar l'escac e4 mitjançant el mo
vlmenl d3. ) 2 g3 C16. 3 Ag2 06. 4 e4 
Cc6. (Renunciant el negre a plantejar 
el "mur de pedra" amb d5 i c6. contra 
el que el blanc podria jugar b3 j Aa3 
amb l'avantatJós canvi d 'a lfils. Una al 
Ira idea interessant és jugar Cc3. d3 . 
0·0. Tel I e4 .) 5 ().O Ae7. 6 d4 d6 . 7 
dS e x dS. 8 e x dS CeS. 9 C X eS 
d x e5. 10 Db3 ... (Evitant momentània
ment l'enroc degut a l'amenaça '1 
d6 + . ) 10 ... Ad6. 11 Ce3 0·0. ( 11 
a67 12 e4 1 x e4. 13 e Xe4 o-o '6 
AgS I . ) 12. CbS b6. 13 Ad2 Ab7. 14 
Tldl Rh8. 15 C x d6 e x d6. 16 a4 e4? 
(Debilita la gran diagonal negra. 16 
Aa6! 17 All Ce4. 18 Ab4 = . ) 17 Ae3 
Aa6. 18 All ... (Per eliminar l'alfil del 
negre després de 19 ea i lambé pel 
pressionar sobre el peó de b5 en cas 
que el negre contesli a a5 amb b5 ) 
18 ... Te8. 19 Td4 Od7?1 (19 o e7' 
20 e3 A x fl . 21 T x ll + ) 20 aS bS. 
21 e3 Tle8? 22 Tb4 Tb8. 23 A x !fi 
9 X 16. 24 Tel '¡' TecS. (Amb la ldeél 
de 25 T x cS O x c8. 26 AbS? Db7 gUil 

nyanl el negre. ) 25 Te61 T X e6. 2S 
d X e6 O x e6. 27 Ot7 dS . 28 O x a1 
Tb7. 29 Od4 Rg7. 30 Tb3 Od6. 31 Te3 
R17 . 32 b4 Re7 . 33 TeS Re6 . 34 Ah3 
Td7. 35 Dc3 DeS. 36 Te6 + Td6. 37 OcS 
T x e6. 38 O X d6 + Dd6. 39 Oe8 Oe7. 40 
A x IS + Rd6 . 41 Ob8 + Oe7. 42 O X e7 + 
R X e7. 43 A x h7 Rd6. 44 h4 ReS. 45 
hS Ab7. 46 h6 . 

1 • O 
JORDI CUAORAE 
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CRUAÑAS · FERRAN 

Defensa Indla de Ret 

1 e4 C16 . 2 CI3 g6. 3 g3 Ag7. 4 Ag2 
0·0. 5 0·0 d6 . 6 Ce3 Ce6. 7 d4 Ag4 . 8 
Tol ?I. .. (8 dS I CaS. 9 Cd2 eS. 10 Oc2 
a6 " b3 Tb8. 12 Ab2+ . ) 8 ... Cd7 9 
e3 eS. 10 d5 Ce7. 11 De2 A X f3 . 12 
A X 13 IS . 13 Ag2 g5 . 14 Ce2 ... (14 f4 !?) 
14 ... Cg6. 15 Ah3c .. (15 14) 15 ... g4 . 16 
Ag20gS. 17 Ce3 ... (SI 170414.) 17 ... e4. 
18 Ce2 CdeS. 19 CI4 CI3 +. 20 A x l3 
g X 13. 21 h3 ... (2 1 Ce6' Og4 .) 21 ... 
Ce5 ?1 (¡;s mIllor 21.. . e x 14! 22 e X 14 
OhS 23 Rh2 Tl6. 24 Thl O X h31) 22 
Rh2 Cg4 +. 23 h x g4 Oh6 + . 24 ChS ... 
(24 Rgl I X g4 . 25 o x e4 T X I4. 26 
Oe6 + D X e6 27 d x e6 T X C4.) 24 ... 
I X g4. 25 Thl TlS. 26 Rgl T x hS. 

o . 1 

ROBERT FERRAN 
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VAZOUEZ · CUAORAS 

Obertura anglesa 

1 e4 C16. 2 Ce3 06. 3 04 cSI (La de· 
l ensa més activa. Els traclats teòrics 
aixi ho diuen. ) 4 g3 ... (Una ¡nteres
sani alternativa és 4 eS. però a mi no 
m'agrada prou perquè el centre b lanc 
que:da despenjat després de 4, .. Cg8. ) 
4 ... Cc6. 5 Ag2 Ae7. (Polser més ac
liu és dS.) 6 Cge2 a6. 7 b3 Tb8. 8 d3 
dS. 9 Ab2 Ad7. 10 Dd2 ... (Pretenenl 
Jugar el Ce3 a e3 \l la dl , però el ne· 
gre ho evila amb ta Jugada que se
guelx) 10 .. , OaSI 11 Tdl b5, 12 Aa1.., 
I Em va semblar la manera més salis· 
factòrla de salvar el peó "a" davant de 
l'amenaca b4) 12, .. b4. 13 Cbl eS, 14 
O-O Ob6, 15 OC2,., (No hi ha perspec
tives en el lIanc de dama, pel que cal 
portar forces al costat contran.) 15 ... 
.5. 16 Cd2 0·0. 17 h3 Cd4. 18 A x d41... 
(Aquest alfil tenia un esdevenidor moll 
negre,) 18 ... c X d4. 19 t4 84. 20 Ct31? 
C X e4. 21 C x eS !... (l':s c lar que no 
es possible 21 d x e4 per 21 d3 +. ) 
21 .. . d x e5, 22 A x e4 A x h3. 23 Tt2 
a X b3. 24 8 x b3 Ag4 , (No sena bo 
24 e X f4 per 25 Th2.) 25 Tel e x t4 , 
(Una Interessant Idea per aprofitar el 
peó d 'avantatge haguera estat 25 
A x e2, 26 O x e2 ex 14 1? 27 A x h7 + 
R x h7 . 28 Th2 + Rg8 . 29 Dh5 + oh6. 
30 DIS Og6. 31 Oh3 Oh6 .etc .. perÒ S I 

30 g6
' 

les negres tenen mlUor final.) 
26 C x 14 Od6. 27 Rg2 Tbc8. 28 T.l ... 
(Es el moment d 'ocupar gratUltament 
la columna "a",) 28 ... AgS. 29 TaS 
TcS, 30 Oa2 .. , (Pe r fi la dama entra en 
JOc!) 30 ... A X t4 . 31 T x t4 Ae6, 32 Ta6 
DeS , 33 Oa1.. , ( L'oblecte d 'aquesta IU' 
gada és l'amenaca Indirecta dels peons 
" b" l "d ", Per exemple: 34 Tb6 Tb8 
35 T x b8 + O x b6, 36 O x d4 amb 
avantatge. ) 33 ... g51? 34 Tt2 Rg7? ( MI· 
llor haguera estat 34 15. 35 T X e6 
O x e6, 36 O x d4 TeS!!) 35 Ta71 hS. 36 
Odl Th8?? ( Important error que de· 
cldelx la part ida 8 l avor de les b lan· 
ques,) 37 Ot31 Tc7. (Unica, car S I 37 
T1B, 38 O X h5 guanyant) 38 T x e7 
O x e7. 39 016 + Rg8. 40 Ta2 h4 . 41 
Ta8 + Ae8. 42 O X gS + R18 . 43 AlS 
Ob7 + , 44 Ae4 Oc7, 45 Og4 Re7. (No 
45 .. O X g3 + perquè després de l can 
vi de dames el negre tindria un final 
perdu!. ) 46 DgS + R18. 47 Og4 Re7. 
48 DgS + Re8. (Especulant amb les 
dificultats de temps del seu adversa· 
ri.) 49 AtS? .. (Amb el contro l es tor · 
na a veure to t color de rosa. ) 49." 
Oc6. 50 Ae4 De6. 51 T x c8 + D x c8. 
S2 0eS +. 

1·0 
JOSEP LLUIS VAZOUEZ 

N. ' 138 R 59/ e 

BARTRINA - PAYET 

Obertura CoU e 

1 d4 Ct6, 2 Ct3 e6. 3 e3... (E l blanc 
pretén Jugar el tancat Slslema Colre 
apartant-se d 'altres !inles de més ac· 
tualltat, esquema de JOc que és forca 
sòlid I que coneix bé) 3.. . c5. 4 
Cbd2 Ce6. 5 e3 b6. 6 Ad3 g6. 7 0· 0 
Ag7. 8 CC4." (Aquesta jugada sem· 
bla dubtosa, car només perseguetx el 
canvI de peces amb pèrdua de temps. 
cosa que únicament alavoretx el ne· 
gre) 8 .. . Oe7. 9 C4eS C X .S. 10 C X eS 
O-O, 11 b4? ... (Només serveix per afe . 
bllr l'estructura de peons en el !lanc 
de dama. De tota manera crec que el 
blanc no troba un pla concrel per a 
treure 'n avantatge. ) 11... d6, 12 Ct3 
Ab7. ( Et negre complela el seu des· 
envolupament sense complicacions r 

per això s' ha de conSiderar Que la 
seva pOSició és estratègicament una 
mica millor) 13 b X c5 b x c5. 14 De2 
Ce4 , 15 A X e4? .. . ( Amb aquest canvI 
r lmlca cosa que aconsegueix el blanc 
e., abandonar les diago nals blanque,> 
• a parllr d 'alxò la parella d 'alflts s' i'! 
n!fa imposant ) 15 .. . A X e4. 16 CAS 
Ae6. 17 Ad2 Tab8. 18 TIbI h6 . 19 CI3 
Ae41 (El negre ha pres la iniciatIva 
I la no la de ixarà lins Imposa r·se to . 
talment.) 20 T X b8? .. , (El canvI no 
pot afavom més que at negre que 
augmenta aixi el seu avantatge POSI
clonal.) 20 ... T X b8. 21 Cel Tb2. 22 
t3.. . (Potser hagués estat millor 22 
Cd3, però el negre conservaba el seu 
avantatge amb 22. A X d3, 23 O X d3 
Db6 ) 22 ... Ae6! 23 OdI ... (SI 23 Cd3 
AbS:) 23 ... DaS. 24 a4 e X d41 25 Cd3 ... 
25 .. , T X d2!! 26 O x d2 d x e3. 27 O X e3 
A X c3, (El negre té sobrada com pen 
<> aCló per la qualitat lliurada. les 
properes jugades ho demostra ran.) 28 
Tbl Rg7 . 29 014 OdS. 30 Tdl? .. (Una 
altra dubtosa jugada blanca. que s'au
loclava una peça. Però la té poques 
coses que escollir) 30 ... eS. 31 De4 
Ob3t (Crec que era sullclent el canvI 
de dames seguit det guany d'un altre 
peó. Però la textual també és moll 
lorta I va més d 'acord amb el meu es· 
tll de IOC de conservar peces per a 
ralac. ) 32 Oe2 Ad4 + . 33 Rhl ... (PII· 
Jor hagués estaI el rel a lI , car Vindria 
Aa4 seguit de AbS .) 33 ... A x a4, ( El 
guany d 'aquest peó decideiX delinltl
vament el JOc en lavor de l negre ) 
34 Tll AbS. 35 Tdl aS. 36 Od2 a4. 37 
Cel Oe4. 38 C.2 Ob3. 39 14 a3 . 40 
f x eS d x eS, 41 Ccl Db2 , 42 Ca2 Ac4. 
43 Cb4 Ae3. 44 O X b2 a X b2. 45 Tbl ... 
I El blanc s'oblida d 'abandonar Ja, co· 
sa Que farà en la Jugada 55.'1 ) 

o . 1 
MARCEL PAYET 
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XLVII CAMPIONATS INDIVIDUALS DE CATALUNYA 

DELEGAClO DE TARRAGONA 

Josep M." CALBET, del Vila-seca-Salou, campió de Preferent 
Antoni BENET, del Reus Deportiu, campió de 1." categoria 

Josep Albert HUGUET, del Reus Deportiu, campió de 2·" categoria 
Per. MARTí, del Tarragona, campió de 3." categoria 

Anna M." MILLAN, del Valls, campiona femenina 
Josep ALIÓ, del Tarragona, campió Juvenil 

Carles TORRES, del Vila-seca-Salou, campió infantil 

CATEGORIA PREFERENT 

La inSCripCIÓ inicial fou de 14 
Jugadors. Aleshores es prengué 
una decisió prou discutida com 
fou la de dividir els participants 
;11 dos grups de VUit Jugador~ 
dels que se 'n classificarien els 
dos primers de cada grup per a 
disputar unes semifinals I la fi 
nal 

Per completar el nombre ne
cessari de participants es comp
la amb els dos millors classifi 
cats que quedaven fora del 
r arnPlonat de 1 o ca teqona dp 

AntonI Benet 

l 'any passat. Renun ciant-hi Cam
DOS, aquests varen esser Re· 
gué I Alió , els quals participa 
ren en qualitat d ',nv,tats 

Grup .. A · 

Aqui es trobava el que· a PriO
rI· semblava el màxim asplranl 
al titol : e l reusenc Descarrega 
que en els dos últims campio
nats havia quedat segon en un 
fort mà a mà amb l'anterior cam
pió, Jordi Comas, que enguany 
va decidir no prendre-hi part. 

Peró els resultats vingueren 
a palesar que no hi havia pro-

Jcsep Albert Huguet 
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nòstic segur, i alxi velem com el 
primer classificat d 'aquest grup 
fou Aureli Tubi lla (22), que va JU 
gar un molt bon campionat tOl 
I tenint en compte que tornava 
del servei m,l,tar, Els seus re
sultats varen ésser molt con 
vincents, car nomes cedi dues 
taules I s'apuntà bones VlctÒ 
ries, entre les que destaca I" 
partida amb Falcó, Tublll a s'a 
punta, doncs, com un ferm valo, 
dels escacs tarragonins , la qual 
cosa confirma la trajectòria que 
des de ben jove se li havia pro 
nosticat. 

Pere M atll 



Miquel Descarrega (42) es 
c lass ificà a mig punt de Tubill a, 
palesant t ambé la seva superio · 
ntat sobre els altres participantE 
del grup, que quedaren a un 
punt i mig d'ell . 

A remarcar tot i amb això les 
bones actuacions de Torres, an
terior campió de 1,° categoria; 
de Pepita Ferrer, que féu cinc 
taules, una victória i una derro
ta , precisament amb Falcó; i Re
gué que, anant a totes en les 
seves partides féu el 50 % d'e
fectivitat. si bé no li serveix per 
assolir la categoria on havia es
tat invitat. 

Revertè es mantingué a l'altu
ra de la contesa, mentre que 
Falcó i Moro van estar molt per 
sota del que cabia esperar. 

Grup - B-

El favorit d'aquest grup va 
complir el que s'esperava d 'ell , 
I aixi Josep M.a Calbet (31) en 
va resultar guanyador, havent 
dominat la competició amb fa
cilitat. S'imposà a tots els con
tr incants d 'una manera convin
cent , i només cedí al segon clas
Sificat. 

Josep Borrellas ( ) fou la re
ve lació d'aquest grup. El seu 
progrés és evident comparant 
la seva c lassi ficació amb la de 
l'any passat en què quedà el de
sè. Fins i tot fou l'únic que acon
segui de treure mig punt al ven
cedor del grup. 

Terreu i Camell estigueren bé, 
I també el juvenil Alió obtingué 
la mateixa puntuació . 

La participació de Borrell I 

Rodon , que havien estat selec
Clon2ts per aquest grup, fou gai
rebé simbò lica, perquè el primer 
només jugà una part ida mentre el 
segon en Jugà tres. Alxi aconse
gUi ren d'esguerrar el grup, car 
prou redUlt que era de bon co
mençament. quedà sense la suo 
f,c, en t força . 

Fi nal 

La prlmer3 elimina tòria en 
fro nta ' 

C21bet - Descarrega 
T ub"la - Borrellas 

és a dir, el pnmer d'un grup con
tra el segon de l'altre. El matx 
era a dues partides. 

Tubilla s'im posà a Borrellas 
amb ce rta facilita t, malgrat que 

CAMPIONAT DE PREFERENT 

GRUP . A. 

t' .. ~. Aval. CLUB 

1 TUBILLA 1845 Tarragona 

2 DESCARREG A 1980 Reus 

3 p . FERRER 1825 Vila· seca 

4 TORRES Tarragona 

Escacs Reus 

Tarragona 

1925 10nosa 

1885 Vila-seca 

GRUP .. B .. 

CIM. NOM Avaf, CLUB 

CALBET 1960 Vila-seca 

2 BORRELLAS Tarragona 

3 ALIO Tarragona 

4 TERREU 1870 Valls 

5 CAMelL 1845 El Vendrell 

6 TAFALLA Tortosa 

la primera partida fou molt alea
tòria degut als destrets de 
temps. 

Calbet s'imposà a Descarre
ga. El primer aprofità de jugar 
amb blanques la primera partida 
i guanyà. En la segona Descar
rega hagué d'arriscar massa i 
m21grat bones possibilitats aca
bà perdent. 

El matx final corresponia ju
gar-lo , per tant , entre Calbet i 
Tubilla . Encara que el favorit era 
el primer s'esperava una forta 
resistència del segon. Tubilla 
portà les blanques en la prime
ra, i un error estratègic posà la 
p2rtida en safata a Calbet que, 
mitjanç2nt un fort atac contra 
l'enroc creuat, aconsegui de gua
nyar. En la segona Calbet jugà 
posicionalment i l'envestida de 
Tubilla no fou suficient. acabant 
en taules. 

PRIMERA CATEGORIA 

Aquesta categoria va regis
trar un fluix index de participa
ci ó havent-se inscrit 14 jugadors . 
Es disputà per sistema suis a sis 
rondes. 

O 

O 

O 

O 

O 

5 6 7 8 TOTAL S I R 

9 

8,25 

SI B 

2 7 

El fet més remarcable fou que 
només un d'ells aconseguis l'ob
jectiu d'atènyer la categoria su
perior. Antoni Benet (18) només 
cedi taules a Balsells i Pellicer. 
acabant amb un punt d'avantatge 
sobre la resta de classificats . 

D'aquests seguidors sembla
va que Gonzàlez o Pàmies acon
seguirien els 4 punts i mig que 
es necessiten per a pujar de ca 
tegoria, car s'enfrontaven entre 
si a l'última ronda . Després de 
molts alts i baixos la partida 
acabà en taules . 

INDEX DE PARTICIPACIÓ 

Inscrits CI.lssificats 

Preferents 
Primeres 
Segones 
Terceres 

Femenines 
Juvenils 
Infantils 

Gran Total 

16 
14 
33 
89 

152 

36 
42 
41 

271 

16 
11 
25 
59 

111 

36 
34 
41 

222 
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Tot i amb això s'evidencia el 
Qren progrés que està fent Al 
bert Gonzalez, campió de 2 " 
cateooria de l'any passat. 

Fellicer. Que en fou sots-cam
piÓ, també tingué oportunitat dE 
fer la puntuació necessàna. però 
nemés va fer taules amb Benet 
a I"ultima ronda , 

Els altres jugadors es desmo
r3htzaren aViat perquè en un tor
nei~ tan curt una sola ensope
oacla val per desfer les il.lusions 
rl'aconseguir l'ascens A més 
per la poca participació que hi 
hagué, es notaren prou les ab 
sències d'Alió i Regué, que ju
garen a la categoria superior, 
aixi com la de Campos, transitò
riament apartat. 

SEGONA CATEGORIA 

Aquesta prova comptabilitza 
33 inscrits dels quals set acon
seguiren pujar de ca tegoria . Es 
juga per sistema suis a 8 rondes . 

Josep Albert Huguet (20) co
mença molt discretament amb 
tres taules, mentre fou Machado 
el que comanava la classificació . 
Es trobaren a l'última ronda i la 
victòria d'Huguet li dona el 
triomf a la categoria . L'any pas
sat no hi havia participat i la 
represa li ha anat bé. 

Fou molt rel.levant l'actuacIó 
de l sots-campió de 3.° catego
ria de l 'any passa t Bella , que 
aqui aconsegui també el sots
campionat, si bé amb la mateixa 
puntuació que la forta promesa 
dels escacs reusencs Macaya. 

Els eltres ascendits : Ballart , 
Herrero, Adserias i l'abans es
mentat Machado feren també 
una bona competició, eViden
ciant la força de la joventut que 
s'imposa en aquesta categoria , 
i que és la més gran esperança 
dels escacs tarragonins . 

En aquest sentit cal remarcar 
sobre manera Herrero i Adserias 
com a molt bones promeses, car 
a la seva curta edat -16 i 13 
anys, respectivament- han pro
gressat molt a hores d'ara. I s'es
pera que continuín progressant. 

TERCERA CATEGORIA 

Aquesta fou verament la cate 
gona monstre que palesa la gran 
empenta Que tenen els escacs 
tarragonins . 89 foren els parti cI
pants iniCials , nombre que decl -

PRIMERA CATEGORIA 

Campió : Anlon BENET (Reus Departiu), S punts , 
Sots-campió: Josep M.o PELLlCER (El Vendrell) , 4 punts_ 
3er, i 4rt. amb 4 punts 

PAMIES (El Vendrell) i A. GONZALEZ (Tarragona). 
Sè, amb 3 punts i mig 

BALSELLS (Valls) , 
6é, a Bè, amb 3 punts 

CID (Tortosa), HIJCS (Vtia-seca) I NADAL (Tarragona) 
9é. amb 2 punts i mig 

JOAN PERE (Les Borges) . 
10è, amb 2 punts 

SERRET (Amposta) . 
11 é, amb I punt i mig 

COLOMER (Tortosa) . 

di de jugar per sistema suis a 
10 rondes , per la qual cosa ca 
lien 6 punts i mig per a l'ascene 
de categona. 

Aquesta puntuació l'assoliren 
24 jugadors, que d'aquesta ma
nera arriben a la primera escala 
de la seva vida escaquista, car 
la major part d'e lls són joves i 
fins I tot en edat infantil. 

Pere Marti ( ), que en resu l
tà campió , ho fou de faisó poc 
espectacular però prou conVln 
cent. El seu 80 % és un bon pro 
mig, si bé no sorprengué a nin
gú perquè ja abans de comen
ça r era el teòric numero 1. 

Bon torneig de Domènech I Ma
rin, i fins i tot de Rodriguez, qu~ 
lluitaren pel titol , mentre que el,· 
altres es limitaren d'anar pels E 
punts i mig. 

Cal tornar a remarcar el fe t 
dels 89 inscrits que, enfront dels 
37 de l'any passat, significa un 
progrés enorme. Això fa que tots 
els que juguen i treballen pels 
escacs tarragonins estiguin molt 
orgullosos d'aquests campia
naIs, malgrat que hi hagin hagut 
algunes falles d'organització que 
confien superar en properes edi 
cians, la propera de les qual f 
r era tot just la desena. 

SEGONA CATEGORIA 

Campió: Josep Antoni HUGUET (Reus Departiu), 6 punts i mig . 
Sots-campió: Jordi BELLA (Tarragona) (33,5), S punts i mig. 
3er. a 7è, amb 5 punts i mig 

MACAVA (Reus Departiu) (33,5), MACHADO (Amposta) 
(32), BALLART (Reus Departiu) (30,5), HERRERO (Escacs 
Reus) (27) i ADSERIAS (Vila-seca) (23) . 

Bé, a IOè_ amb 5 punts 
MESTRES (Cambrils) (29,5), ROMEU (El Vendrell) (26 ,5) I 
SUBIRATS (Tortosa) (20,5). 

Il é_ a 14è, amb 4 punts i mig 
FERNANDEZ (Reus DepartiU) (31,5), GILABERT (Tarrago
na) (31), RADA (Tortosa) (27,5) i TOLCS (Tortosa) (16,5) 

ISé, a 19è_ amb 4 punts 
BADIA (Vila-seca) (28,5) , ROSALES (Vtla-seca) (28,5) , 
MAS DEU (Reus DepartiU) (27,5) , FERNANDEZ (Vtla -seca) 
(23) i CASANOVAS (Escacs Reus) (2e) 

20é, a 24è, amb 3 punts i mig 
URQUIZU (Amposta) (26,5), LLORACH (Reus Departiu ) 
26,5), LLAVERIA (Cambrils) (24,5), BELLON (Cambrtis) (24) 
I VICENTE (H ifrensa) (19) 

2Sé. amb 2 punts i mig 
MORELL (Vtla-seca) 
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TERCERA CATEGORIA 

Campió: Pere MARTI (Tarragona) , 8 punts. 
Sots-campió: Josep DOMÈNECH (Tarragona) . 7 punts i mig. 
3er. i 4r!. amb 7 punts i mig 

MARiN (Cambrils) i GÓMEZ (Vila -seca) . 
5é. amb 7 punts 

RODRIGUEZ (Tortosa) . 
6é. a 24é. amb 6 punts i mig 

ALUCHA (Amposta) , CAMPS (Tarragona) , CLIMENT (Ta
rragona) , COROMI NA (Hitrensa), ESCUTÈ (Reus Depar
tiu) , GUTIÉRREZ (Tarragona) , JOVÉ (Tarragona), LEDO 
(Tarragona) , LLORACH (Reus Departiu) , MIRÓ (Escacs 
Reus), MOLINA (Tarragona), MORENO (1 arragona) , MU
ÑOZ (1arragona), PALLARÈS (1arragona), RAMOS (Tarra
gona), SALAS (Gramcesa), SALVADÓ (Vila-seca), SERRA
NO (Caml::r;l s) i TORRES (Amposta) . 

2Sè. a 28è. amb 6 punts 
FALCÓ (Tarragona) , FERRÉ (Reus Departiu) , FERRER (Tar
ragona) I MORESO (Tortosa) . 

29é. a 31 é. amb 5 punts i mig 
PARDO (Hosta l dels Alls), RODRiGUEZ (Vil a-seca) I TO
RRES (Vila-seca) . 

32è. a 44é. amb 5 punts 
ALONSO (El Vendrel l) , BADIA (Reus Departiu), BERGA
DA (Escacs Reus), CANALDES (Cambrils), CAPELLA 
(Cambrils) , CODERA (Tarragona) , DUART (Tortosa), FE
RRANDO (Cambrils) , MICÓ (Ceml::rils) , MIQUEL (Valls) . 
MUÑOZ (Reus Departiu) . PIÑOL (Reus Departiu) i SACA
NELL (Gramcesa). 

4Sé. a SOé. amb 4 punts i mig 
GUASCH (Reus Departiu) , FUNEZ (Vila-seca) , LACUEVA 
(Tarragona) . LLORT (Escacs Reus), PAMIES (Reus Depar
tiu) i SOLA (Cambrils) . 

51 é_ a 54è. amb 4 punts 
BIETO (Safa) , FENOLL (Escacs Reus), MARTORELL (ReuE 
Departiu) i RAMOS (Escacs Reus) . 

55é_ a 57é. amb 3 punts i mig 
BAHAMONDE (Gremcesa) . ERRO (Safa) i LA TRE (Hifren
sa) . 

S8é. amb 3 punts 
BARRALDES (Escacs Reus) 

S9é. amb 2 punts i mig 
ROFiN (Safa) 

tingué en les germanes Desca" 
rega , les seves més altes repre
sentants. Bona fou també l'ac
tuació de Codera. 

La densitat d'aquesta branca 
fa que els escacs femenins tar
ragonins tinguin dret a dues re
presentants a la final del Cam
pionat Femeni d'Espanya . 

CATEGORIA JUVENIL 

Jugant-se apart de les dates 
dels campionats individuals ge
nerals, els jugadors juvenils es 
poden desglossar en la seva 
participació , D 'una part el cam
pionat juvenil i de l'altra el cam
pionat individual general. Aixi la 
seva participació és doble i, per 
tant, fruitosa per a la ràpida pràc
tica oficial que els permet. 

Amb 42 participants s'ha ju
gat per sistema suis a 8 ron
des. 

En resultà digne i merescut 
guanyador Josep Alió (18). El seu 
tr iomf ha estat fàcil car guanyà 
les cinc primeres partides a Llort, 
Muñoz, Fernàndez, Jové i Benet, 
per entaular amb Herrero en la 
penúltima ronda , i fer taules l'úl
tima amb Gilabert. 

Benet era, junt amb Alió , un 
dels dos princ ipals favorits . Des
prés de perdre amb Alió enso
pegà de nou amb la reve lac ió 
del campionat que fou Herrero , 
i prou féu Benet de classi fi ca r
se en quart lloc i accedir al cam
pionat de Catalunya. 

Herrero anà agafant confian
ça a mida que el campionat avan
çava i en resultà sots-campió la 
qual cosa unida a l'ascens a 1.0 
categoria li dóna un bon saldo 
a la present temporada. 

Gilabert començà passant de-

CATEGORIA FEMENINA als escacs tarragonins i que ve sapercebut però finalment es 

Taml::é aqui es palesa amb cla 
redat la puja dels escacs tarra
gonins en tots els aspectes. Ni 
més ni menys que 36 participants 
prengueren part en aquest cam
pionat on queda clar que és el 
principal focus dels escacs fe
menins a la peninsula, car la par
ticipació ultrapassa de llarg al
tres campionats d 'aquest caire . 
Es jugà per sistema suis a 8 ron 
des. 

La campiona n'ha estat Anna 
M,O Millan incorporada de nou 

de l'Aragó en qualitat de mestre llançà a fons i es plantà al ter-
d'escola . La seva presencia ha cer lloc merces al sistema de 
servit, per tant, no solament per desempat que li fou favorable. 
augmentar la quantitat sinó pe, Una al tra revelació fou Jové, 
aportar qualitat. que aconsegui la darrera plaça 

Ara bé, qui comanà la classi- per la final del campionat de Ca-
ficació durant gran part del cam- talunya. Aquest xicot evidencia 
pionat fou la sots-campiona, Pà- un joc molt particular. Altres ju-
mies, que per la seva joventut gadors es classificaren bé : Be-
fa preveure un bon esdevenidor . lla, Macaya -que es mereixia 

Llorach, l'anterior campiona, alguna cosa més amb el joc ex-
estigué també a l'alçada i no- hil::it-, Coca, etc. AI final man-
més el Bucholz la va desplaça, ca ren Toldrà i Rodriguez, ante-
del titol. nors campió i tercer classificat. 

Destaca la gran participacl o respecti vament, que es retira -
de noies del Reus Depart iu, que ren , I que junt amb Coca (sots-
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CAMPIONAT FEMENI 

Campiona: Anna Maria MILLAN (Valls), amb 6 punts i mig (38) 
Sots-campiona: Rosa Mana PAM lES (Reus Departiu) , amb 6 

punts i mig (37 ,5) . 
3,0 class ificada: Mana Teresa LLORACH (Reus Departiu) , amb 

6 punts i mig (36). 
4,0 amb 6 punts 

M. DESCARREGA (Reus Deportlu) . 
5.0 i 6. 0 amb 5 punts i mig 

CODERA (Tarragona) (37) i C . DESCARREGA (Reus De· 
portiu) (33,5). 

7.0 a 10.0 amb 5 punts 
COLOMER (HI/rensa), DUCH (Hi/rensa), R. ADSERIAS 
(Vila-seca) i ROSE (Hi/rensa) . 

11.0 a 14,0 amb 4 punts i mig 
T. ADSERIAS (Vila-seca), PADRELL (Tarragona) , MORANT 
(Reus Deportiu) i ROMA (Reus Deportiu) . 

15,0 a 2 1.0 amb 4 punts 
FALCO (Tarragona), GUASCH (Reus Departiu) , MUÑOZ 
(Reus Departiu) , VEGA (Valls), A. SALTO (Reus Departiu) , 
FARREGUT (Reus Deportlu) I J. NAVARRO (Reus Depar
tiu) . 

22.0 a 26,0 amb 3 punts i mig 
RIERA (Tarragona) , RAMON (Cambrils), PASCUAL (Tarra
gona), P. SALTO (Reus Departiu) I P. ADSERIAS (Vlla 
seca). 

27.0 a 30,0 amb 3 punts 
ESCOTE (Cambrils) , MIRO (Reus Departiu), M . NAVARRO 
(Reus Deportlu) I SANS (Reus Departiu) . 

31.0 i 32,0 amb 2 punts i mig 
COLLADO (Tarragona) I MARTi (Cambrils). 

33,0 amb 2 punts 
PUENTE (Tarragona, 

34.0 a 36.0 amb 1 punt i mig 
C. ACSENSI (Tortosa), R. ACSENSI (Tortosa) I MASSA
GUIO (Cambrils) . 

josep A I/( 
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campió l'any passat) van repre 
sentar Tarragona en el campio 
nat Jugat a Ripoll . 

Alió ha de participar a la fi 
nal del Campionat d'Espanya I 
estem segurs que fara quedar 
bé Catalunya malgrat no haver 
fet més que el 25é. a la final del 
de Catalunya, on Gilabert obtin
gué el 6é. lloc, Herrero el 18e I 
Benet el 24é, 

CATEGORIA INFANTIL 

La participació fou també molt 
nombrosa, especia lment deguda 
a la incorporació del club Safa, 
que de la ma del Sr. Llorach 
esta esdevenint un gran focus 
de jugadors. 

El campionat estigué sempre 
en dansa entre els que al final 
es classificarien en el tres pri
mers llocs, o, a tot estirar, dels 
cinc primers. 

Finalment s'imposa Torres en 
bona forma i evidenciant la pos
sibilitat que esdevingui, com els 
seus companys més sobresor
tints, jugadors amb fusta de 
campions per poc que hom se'n 
preocupi d'ells. 

Val a remarcar que tots els 
participants mostraren gran es
portivitat -no se'n retirà cap
I una seriositat que cal que con
servin en el seu quefer futur. 

Comentaris de J P 
a partir dels de T B.C . 

(. arles Torre ., 



TUB ILLA - CALDET CAMPIONAT JUVENIL 

Obertura Bird 

1 14 dS_ 2 1>3 eS. 3 Ab2 Cc6. 4 e3 Cf6. 
5 CI3 Ag4. 6 AbS ObS. 7 AXc6 O x c6. 
8 h3 AXl3. 9 Ox l3 e6. 10 d3 Ae7. 11 
Cd2 0·0. 12 g411... (El blanc cau 
en el parany i obre el flanc de rei. 
Però era millor O-O.) 12 ... Cd7. (J u
gada definItiva. El negre ha acom
plert el seu desenvolupament i es tro
ba en condicions de contraatacar lant 
en el cenlre com en el lIanc de dama, 
segons convinguI . ) 13 h4 16. 14 O-()"O? .. 
(Era millor l'enroc curt) 14 ... bS . 15 
gS... (Les blanques estan encegades 
en l'alac. Calia 15 c4. ) 15 ... c41 16 
d X c4 ... (SI 16 g X f6 segUIria 16 .. 
c x d3.) 16 ... Tlc8. 1715 ... (Caha Dg2.) 
17 ... b X c4. lS b X c4 ... (SI 18 C X c4 
seguiria 18 ... Ce5; i SI 18 I x e6 segui
na 18 c x b3. ) 18 .. . Tab8. 19 f x e6 
CeSI 20 og2... (Clar que ara no es 
pot ler 20 O X d5 per 20 O x d5 21 
c X d5 Cd6 +. elc. 20... T x b2?1 MI
llor era 20 . Db6 que guanyava sen· 
se complicacions.) 21 R x b2 0014. 22 
O x dS ob4 + . 23 Ral .... (Era millor 
Rc1.) 23 ... Oc3 +. 24 Rbl Tb8 + . 25 
Cb3 C x c4. 

O- 1 
JOSEP M.' CALBET 

N." 140 R 57 / 8 

TUB ILLA . FALCÓ 

Obertura PO 

1 CI3 C16. 2 b3 g6. 3 Ab2 Ag7. 4 d4 
dS . 5 g3 O-O. 6 Ag2 AQ4. 7 CeS ... (AI 
meu entendre la Jugada del negre es 
un error car dóna millor desenvolupa
meni al blanc) 7 ... AlS . S 0·0 c6 . 9 
Cd2 Ca6. ( NO sembla Ilngul cap ob
Jectiu sa tisfactori) 10 Tel Cc7. 11 
13.. . (Donant a entendre que es vot 
tugar e4. però en reallla t es prepara 
la lugada que segueix l 11 ... Oc8. 12 
g4 Ad7. 13 CIl C6e8. 14 Cg3 16. 15 
Cd3 Cd6. 16 Dd2 C17. 17 e4 Te8 . le 
eS I x eS. 19 d x eS b6. (El peó blanc 
a ClOQuena hnla restringeix el JOc del 
negre que Inlenta reaCCionar pel 
lIanc ) 20 h4 TfS. 21 Rh1.. (Arrecera 
et rel abans d 'emprendre l'atac defl· 
nltlu) 21 ... eS. 22 Tad1 OdS. 23 g5 
e6? 24 e12 .. (Anant ve l s un altre fo· 

ral propI per a "pol tres desbocats" 
com aquest I que ha de contribuir al 
desenllaç final.) 24 ... h6. 25 f4 Ae6. 2f 
Cg4 Oe7. 27 Od3 Rh7. 28 hS AbS. 
(Tampoc c4 salva .... a els greus pro· 
blemes que té el negre 1 29 e4 d x e4. 
30 b X e4 TadS. 31 oe2 T x d1. 32 
T x d1 AeS. 33 Cg3 h x g5. 34 O x g6 + ! 
Rh8. 35 Ae4. 

1 · O 
AURELI TUBILLA 

Campió: Josep AliO (Tarragona), 7 punts. 
Sots-campió: Joan HERRERO (C. E. Reus), 6 pun ts i mig. 
3er. a 6e. amb 6 punts 

GILABERT (Tarragona) (25,5), BENET (Reus Deportlu) (22) , 
JOVt: (Tarragona) (20) i BELLA (Tarragona). 

7e. amb S punts i mig 
MACAYA (Reus Deport iu) . 

8e. a 11 e, amb S punts 
COCA (Tarragona), LEDO (Tarragona) , RAMOS (Tarrago
na) i MORENO (Tarragona) . 

12è_ a 14e. amb 4 punts i mig 
MONJE (C. E. Reus), MOliNA (Tarragona) I LLORT (C. E. 
Reus). 

ISe. a 22e. amb 4 punts 
MARTi (Catalunya), FERNANDEZ (Reus Deportlu) , FERRER 
(Catalunya) , BELLON (Cambrils), GOMEZ (Vila-seca), Cli
MENT (Tarragona) , PIÑOL (Reus Deportlu) I MADICO (C. 
E. Reus). 

23e. i 24e. amb 3 punts i mig 
RODRíGUEZ (Vila-seca) I MUÑOZ (Tarragona) . 

2Se. a 2ge. amb 3 punts 
MIRO (Reus Deportlu) , BADIA (Reus Deportlu) , GUTlE
RREZ (Tarragona), PUJOL (Valls) I PUBILL (C. E. Reus). 

31e. a 34e. amb 2 punts 
FERRANDO (Cambnls). CAPELLA (Cambrils) , AZNAR 
(Valls) i LLAURADO (Reus Deportiu) . 

CAMPIONAT INFANTIL 

Campió: Carles TORRES (Vila-seca) , 7 punts. 
Sots-campió: Jordi SALVADO (Vila-seca) (38,5) , 6 punts i mig. 
Tercer classificat : Francesc LLORACH (Reus Deportlu) (37). 

6 punts i mig. 
4rt. a 6e. amb 6 punts 

CAMPS (Tarragona) (43,5) , CAVALLt: (SAFA) (33) i FUNt:S 
(Vila-seca) (39) . 

7e. a 9é. amb S punts i mig 
VILLA (Reus Deportiu) . LLORENS (SAFA) I ROFIN (Reus 
Deportlu) . 

10e. a 1Sé. amb 5 punts 
FENOLL (C. E. Reus), MARTORELL (Reus Deportlu) , CA
SADO (SAFA). VILLA (SAFA). VELLiDO (SAFA) I BIETO 
(SAFA). 

16e. a 18é. amb 4 punts i mig 
CARTAÑA (SAFA), ERRO (SAFA) I ROFIN (SAFA). 

1ge. a 26é. amb 4 punts 
GUTIt:RREZ (Vila-seca) , BALSELLS (SAFA). FELlZ (SAFA). 
VILLA (SAFA), ACSENSI (Tortosa) , J. ZURITA (SAFA), BA
RALDES (C E. Reus) i ESCOLA (SAFA) 

27e. a 32é. amb 3 punts i mig 
VIDAL (SAFA), SALGUERO (Cambnls). FONT (SAFA). 
MAS (Cambrils), RODRIGUEZ (Cambnls) I JUNCOSA 
(Cambrils) . 

FinS a 41 claSSificats 
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XLVII CAMPIONATS INDIVIDUALS DE CATALUNYA 

DELEGACiÓ DE LLEIDA 

Ignasi GORNÉ. del Vilanova, campió de Preferent 
Joan PURGIMON, de la Seu d'Urgell, campió de t." categoria 

Joan GEN SANA, del Lleida, campió de 2·" categoria 
Jordi RIAZA, del Lleida, campió de 3." categoria 

Josep CODINA, del Lleida, campió Juvenil 

Els campionats individuals de 
Lleida s'han jugat aquesta ve
gada sota la press ió de la limi
tació de dates i això ha fet que 
totes les categories es subjec
tessin a disputar set rondes, fos 
quina fos la seva composició. 

Naturalment, això ha compor
tat cert distorsionament, per
què d'entrada trobem que la ca
tegoria Preferent ha pogut jugar 
per sistema lliga, si bé a una sola 
vol ta, quan a Lleida s 'acostuma
va a jugar-ne dues, mentre les 
al tres categories s'han jugat per 
sistema suís sense tenir en 

Joan Purg¡mon 

compte les proporcions de ron
des respecte el nombre de par
ticipants. Deixant de banda la 
problemàtica del temps disponi 
ble, que és una qüestió de pla
nificació de la temporada i que 
s'ha de poder tenir resolta per 
endavant, creiem que valdria la 
pena fer un comentari general 
sobre aquesta matèria que fos 
vàlid per a tothom. 

S'hauria de tenir present que 
les competicions han de tenir 
unes característíques esportives 
mínimes per a ésser homologa
bles. I aquest criteri està prou 

Joan Gensana 
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definit a nivell internacional quan 
la FIDE reglamenta que tota ac
tuació podrà ésser ava luadt:t si 
té un minim de 9 partides juga
des, 

Sota aquesta premissa s'hau
rien de revisar totes les compe
ti cions de casa nostra perquè, 
com a mínim, atenyessin aques
ta mesura , sigui quin sigui el SI S 

tema esportiu pel qual es dis
putI. 

Tot el campionat es desenvo
lupa a l'estatge social del Club 
d'Escacs Lleida. 

JordI R¡8Za 



Categori;, Preferent 

Gorné va començar perdent 
la primera partida amb Roca, 
que esdevingué el seu rival més 
perillós . Ja a la 2.0 ronda Roca 
es deixà sorprendre per Béjar i 
feren taules. Unes noves taules 
de Roca amb Codina a la 3.° 
ronda , deixà emparel lats Roca i 

Gorné. 
A la 4.° ronda Gorné només 

entaulà amb Roselló i l'avantat

ge tornà a passar a Roca. Però 
aquest perdé amb Pascual por
tant les blanques a la 5.° rond a. 
I fou Gorné el qui comanà la 
classi ficació ja fins al final , car 
ambdós guanyaren les partides 
que restaven. 

Primera categoria 

La superioritat de Purgimon 
fou tan rotunda que no hi ha
gué co lor. Anà guanyant conse
cutivament Padulles , Navarro, 
Curria, Tudela i Gatnau, i es li
mità a entaular amb Farré 11 i 
Dominguez a les dues darreres 
rondes . 

El campió d'aquesta categoria 
passa a Preferent. 

JUVENIL 

Aquest campionat es va ju 
gar solament a cinc rondes i 
com que el campió va ésser rú
niC que guanyà totes les parti
des, fou vencedor en solitari i 
brillant. 

Peró no donà prou marge per
què s'enfrontés amb tots els teó
riCS rivals més directes, car el ~ 
seus adversaris varen ésser 

Oliva, Puigpelat, Plana, Viñua 
les i Argerich. 

INDEX DE 
PARTICIPACiÓ 

Preferents 8 

Primeres 10 

Segones 14 

Terceres 44 

TOTAL 76 

Juvenil 36 

GRAN TOTAL 112 

CATEGORIA PREFERENT 

Clas. NOM CLUB 1. ' 2." 3.' '.' 5. ' 6 . ' 7 .' S .. TOTAL 

1 GORNt VIlanova O t t '12 t t t 5'/, 

2 ROCA ll e id a t O V, t t '12 t 5 

3 PASCUAl Vil anova O t t t O 'Iz t 4'/, 

• CODINA lle ida O V2 O t t V2 t 4 

5 ROSEllÒ BellpUig V, O O O V, t t 3 

6 GENSANA 11 lleida O O t O V2 'Iz V, 2V, 

7 atJAR lleid a O '12 '12 V2 O V, O 2 

S GUALLAR ll e id a O O O O O V, 1 t V, 

PRIMERA CATEGORIA 
_. 

Clas NOM CLUB 1. ,. l .' '.' S .. '.' 7 :' 
TOTAL 

PUNTS 

-
I PURGIMQ N Seu d 'Ur gell 1 1 1 1 1 y, ';' • 
, I CURRIA Tàrrega 1 1 O O 1 y, 1 4112 

l NAVARRO Lletda 1 O 1 1 y, y, O 4 

I-
4 I DO MINGUEZ lleida O O 1 1 'I, 1 y, 4 

S FARRe 11 Tornabous 1 O 1 O ';' ';' y, 3Y2 

6 I GATNAU Tora 1 
, 

O O 1 O 1 y, 3'12 
-

7 I FAOUllES I Torà O I O O I y, I 3Y2 

, TUDELA I Vllanovenc O I 1 O ';' O y, 3 

9 I FARRE I Tornabous O I O I O y, y, 3 

" MIQUEL VllanOlle .. c J O O O 0-.1 O O O O 
~ . 

SEGONA CATEGORIA 

Campió: Ramon GENSANA (III) (Lleida), 6 punts, 

Sots-campió: Josep HERRERA (Puigvert) (26,5), S punts. 

Tercer classificat: Miquel TUDELA (11) (Vilanova) (25,5), 5 

punts, 
4rt, amb 4 punts i mig 

ARGERICH (Torà) . 

Se. amb 4 punts 
LAVAQUIOL (Torà). 

6e. a 9è. amb 3 punts i mig 
SANTOS (Vilanova) (26) , VILA (Torrefarrera) (22,5), FAR

R~ III (Tornabous) (22) i RULLO (Vilanova) (13). 

10è. a 12è. amb 3 punts 
ROCO (Torrefarrera) (24,5), VIÑUELAS (Lleida) (19,5) i 

ARNAU (Lleida) (18,5) 

13è. amb 2 punts 
ANDR~S (Vilanova) . 

t 4è. amb 1 punt i mig 
MOLlN~ (Lleida) . 

5' 8 

-
-

-

-
-

-
-

-

Bucholz 

-

-

2' 

235 

25 

2<.5 

235 

2' 

22 

-
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TERCERA CATEGORIA 

Campió : Josep RIAZA (29) (Lleida) , amb 5 punts i mig. 

Sots-campió : Miquel PUIGPELAT (Balaguer) (28) , amb 5 punts 
i mig, 

3er, a 12è, amb 5 punts 
SOLÉ PERA (Vilanova) (29,5), ARAGONCILLO (Bellpuig) 
(27,5), VILA (Torrefarrera) (27 ,5), OLIVA (Bellpuig) (27 ,5) , 
Xavier VIDAL (Torrefarrera) (26,5) , SEGOVIA (Lleida) (26) , 
GI L (Lleida) (25,5) , DIAZ DE CORCUERA (Lleida) (24). 
HERNAN DEZ (Lleida) (22) i SALAMERO (Vilanova) (20,5). 

13è. a 19è. amb 4 punts 
BORRAS (Torrefarrera) (26) , PELLI SÉ ESQUERDA (Puig 
vert) (23,5), LAVAQUIOL (Tora) (23,5), TOMAS (Vilanova) 
(23,5) , Josep Ramon VIDAL (Tora) (23) , RIERA (Tora) (21 ,5) 
I Immaculada MIQUEL (Vilanova) (20,5) 

20è. a 23è . amb 3 punts i mig 
SATORRA (Torrefarrera) (26,5), NADAL (Bellpuig) (26,5) , 
Francesc ROFES (Lleida) (22,5) i MARSAL (Tora) (19). 

24è. a 31 è. amb 3 punts 
SIURANA (Torrefarrera) (28) , SOLDEVILLA (Vilanova) 
(23,5), LLOVERA GUIM (Bellpuig) (23,5) , TEIXIDO (Bell
puig) (22,5) , TORRENT (Lleida) (21), PLANA (Lleida) (21) , 
PADULLES II (Tora) (18) i PELLI SÉ CAPELL (Lleida) (16,5) 

32è. a 34è. amb 2 punts i mig 
Robert ROFES (Lleida) (19), RIVADULLA (Lleida) (16) I 

PUYOL (Lleida) (16) . 

35è. a 39è. amb 2 punts 
SOLÉ GIRIBET (Bellpu ig) (23), FARRuS (lleida) (23), BAL
SELLS (Lleida) (21), SERO (lleida) (20) i CASTELLO 
(Tora) (15,5) . 

40è. amb 1 punt i mig 
VILALTA (Vilanova) . 

41 è. a 44è. amb 1 punt 
RIBA (Tarrega) (19.5) , Miquel LLOVERA (Torrefarrera) (16) . 
PARRA (BellpUig) (14 ,5) I SALA (BellpUig) (9 ,5). 

CAMPIONAT JUVENIL 

Campió: Josep CODINA (lleida), 5 punts. 
Sots -campió : Ramon NADAL (Bellpuig) , 4 punts i mig. 
3er. a 6è. amb 4 punts 

ARGERICH (Tora) , PUIGPELAT (Balaguer) . PADULLES 
(Tora) i TUDELA (Vilanova) . 

7è. amb 3 punts i mig 
SOLÉ PERA (Vilanova) . 

Bè. a 15è. amb 3 punts 
VIÑUALES (Lleida), LAVAQUIOL (Tora) , DEL MORAL 
(Tora), ARAGONCILLO (BellpUig). GIL (lleida), PRIO (Ba
laguer), Carles SEGOVIA (Lleida) I LARA (lleida) 

Fins a 36 participants. 
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N/' 141 E 97 / b 

GOAN~ · AOCA 

Defensa sici liana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 e x d4 . 4 
C X d4 C16. 5 Ce3 06. 6 AgS e6. 7 14 
Ob6 . 8 Od2 O x b2. 9 Cb3 Oa3. 10 
A X I6 g X16. 11 Ae2 hS. 12 O-O Ce6. 
13 Ahl Ad7. 14 Cbl Ob2. 15 a4 dS. 
16 e X dS Cb4. 17 Ca3 C x dS. 18 AI3 
Am4. 19 012 Te8. 20 TIbi Oe3. 21 Tel 
A18. 22 Tdl A x a3. 23 T x a3 O x e2. 
24 O X e2 T X e2. 25 Cd4 Tb2. 26 15 
To8. 27 h3 h4, 28 aS Tg3. 29 Tad3 
Ae7. 30 I x e6 I x e6. 31 CIS + e x lS. 
32 T x dS Ae6. 33 Tel + A17. 34 T X IS 
AX I3. 35 T Xl3 T3 x g2 . 36 Tle3 Tg3. 
37 Te7+ Ag6. 38 Tgl T X gl + . 39 
A x gl AlS. 40 Tg7 A14 . 41 Tg4 + AI3 
42 T X h4 Ag3. 43 Tg4 + AX h3. 44 
Tg6 15. 45 All Ah4. 46 Tg7 AhS. 47 
Ael Ah6, 48 Tg3 TbS. 49 Ta3 RgS. 50 
RI2 Rg4 . 

O· 1 

N. ' 142 R 60 l a 

GENSANA Il · PASCUAL 

Defensa Owen 

í e4 b6 . 2 d4 Abr. 3 Ce3 e6 . 4 a3 C16. 
5 Ad3 eS. 6 CI3 Ae7. 7 0·0 0·0. 8 dS 
h6 . 9 d6 A x d6. 10 eS A x eS. 11 e x eS 
dS . 12 Ee, a6 . 13 Cg4 Ch7. '4 AX h7 + 
R X h7. 15 Od3 + Rh8 . 16 Oh3 Cd7. 17 
e X h6 9 x h6. 18 o x h6 + Rg8. 19 AgS 
OcT. 20 Ael d4 . 21 Ce 4 A X e4. 22 
T x e4 15 . 23 006 + Rh8. 24 Th4 +"T . 

I · o 

losep CodIna 



N .... 143 

GORN~ (V llanovenc) 

ROSELLO (Bellpuig I 

POSICIÓ després de la Jugada 35" 
de les blanques. 

35... De3 + . 36 Rh2 012 + . 37 Rh3 
DIS + .38 g4 013 +. 39 Rh4 014. 40 
Rh3 h5 . 41 g5? ... ( Per evilar que el 
rei fugi per h6, però si 41 Oe8 + Ag7 
42 De7 + Rh6. 43 g5 + D x g5. 44 
016 + i taules per xec continu .) 41.. . 
Rg8. 42 De8 + Rg7 . 43 De7+ DI7. 44 
D x e5 + Rh7. 45 Rg3 ... (I no 45 D X e 4 
Ja Que 45 ... DIS + guanya.) 45 ... h4 +. 
(Sacrifici que no es POl acceptar Ja 
Que seg uiri a 46 ... 012+ i Of5+ .) 46 
Rh2 012 +. 47 Rhl 013 +. 48 Rh2 
012 + . 49 Rhl Del +. 50 Rh2 Db4. 51 
of4 .. .. (Així es guanya el peó de h4. 
però Oe7 + sembla Que guanya el peó 
de e5. o porta a laules per xec con· 
tinu.) 51 ... oe7. 52 O X h4 + Rg8 . 53 
Rg2 Oe6, 54 RI2 Da2 +. 55 Rll Dc4 +. 
56 Rg2 Dd4. 57 Rll Dd3 + . 58 Rg2 e3. 
59 Og3... (Posic ió altament interes
sant, ,a que SI 59 e2, no 60 O x d3 
el = C+ . sinó 60 Db6 + i 6 1 AI2 con
dueix a laules. i si 59. De2 + . 60 Ah3 
016 + . 61 Rg4 e2 la continuació 62 
Db8 + 63 Dc7 + Re6 64 Dc6 + ReS 
65 Dc5 + Ae4 66 Dc4 Re3 67 Dc3 + 

dóna taules per xec con tinl/ , car a 67 
Rf2 ?? segueix Dg3 + +. ) 59... Od2 + . 
60 Rf3 Od4. 61 Del.. . (Aquesta Jugada 
assegura les laules) 61 ... Od5 +. 62 
R x e3 O x gS +. 6J Rf3 Or5 +. 64 Rg3 
Rrn 65 Ol2! O X 12 +. 66 R x 12 Rf6. 67 
Rg21 Rg5. 68 Rg3 RIS. 69 R13 . 

1/ 2·1 / 2 JOSEP M." ROSELLO 

N.' 144 E DA ,1 

ROSELLO · CODINA 

Defensa Irancesa 

1 e4 86. 2 d4 dS . 3 Cc3 Ae7. 4 eS b6 
5 Dg4 06 . 6 h4 h5 . 7 Oh3 Ch6. 8 t4 
CtS . 9 Ct3 Aa6 . 10 A x a6 C x a6 . 11 
Ad2 e5. 12 d x c5 b X eS. 13 0·0-0 Tb8. 
14 g4 h X g4. 15 O x g4 Ob6. 16 b3 ThS 
17 Cp6 c4. 18 C x t7 R x f7 . 19 Tdg l 
Tg8. 20 Tg2 e X b3. 21 e X b3 CeS. 22 
Oe2 e X b3 +. 23 a X b3 O X b3. 24 
T x g6 Tb8. 
0 · 1 

INTENSA ACTIVITAT A FIGUERES 
(Alt Empordà) 

III TORNEIG OBERT DE 
PARTIDES RÀPIDES 

Fires i Festes de la s'3nta Creu 
a Figueres (Alt Empordà) 

El Club d 'Escacs Royal orga
nitzà aquesta competició, que es 
regi pel Sistema Masnou, però 
amb la particularitat que les par
tides duraven 10 minuts. El tor
neig s'estengué per espai de 
quatre hores efectives de joc. 

Com l'any anterior, la victò
ria fou pel campió local Jordi 
Cuadras , que de bell antuvi es 
coLlocà primer. encara que se
guit de prop per Jaume Borràs. 
No fou fins a la darrera m.itja 
hora que el figuerenc pogué aga
¡eH avantatge suficientment tran
quiLlitzador. 

Isern i Menac també tingue· 
ren una bona actuació, no així 
Balagué. que va començar ma· 
lament. però anà millorant a ml · 
da que avançava la sessió. 

El resultat final fou : 1"., Jordi 
CUAORAS (Royal), amb 37 
punts ; 2on 

.. Jaume BORRAS (Gi
rona) . 29; 3 .. · .. Josep ISERN (Sant 
Jord i). 28 i m.ig ; 4''', BALAGUE 
(Royal), 18 i mig ; Sé. MENAC 
(Girona) . 17 ; 6é .. MARULL (Ro
ya l) . 15 i mig; 7é ., J. M .o CASAS 
(L·Escala) . 15 ; 8é .. STOLZ (Ro
yal), 14 ; 9é ., BARTRINA (Royal) . 
12; 10é .. CRUAÑAS (Dr. Pa s
cua I) , 11 i mig. Fins a 35 classi 
ficats en tota l. 

El primer infantil del club fou 
MAYOLAS. 

III CAMPIONAT INDIVIDUAL 
DE FIGUERES 1978-79 

Es va jugar per sistema suis 
a vuit rondes. La inscri pció fou 
més nodrida r el joc superior 
respecte I" any anterior. 

A destacar la participació de 
l'ex -campió Juvenil de Castell a. 
Ignac io Barraza. que està fent 
el servei militar a Figueres , en
ca ra que no va sa t isfer p rou, 
essent el rellotge el seu prinCI 
pal enemic . 

Jordi Cuadras renova per ter 
ce ra vegada el titol si bé va ha 
ver de sofrir la derrota enfront 
de Bartrina , guanyant totes les 
altres partides. 

Classi ficació fin al : 1" .. CUA
ORAS. 7 punts; 2°".. i 3" .. BA
LAGUE (31 ,5) . i MERE LO (27,5) . 
5 i mig ; 4 "1. a 6é .. BARRAZA 
(32 ,5) . MARULL (27) i PUIG 
(24.5). amb 5 punts ; 7é. a 10é .. 
ROORIGUEZ (32 ,5) , CAMOS 
(31), V IÑAS (28) i PAOROSA 
(26.5), amb 4 punts i mig. Fins a 
20 classificats. tots del C lub 
d'Escacs Royal. 

11 TORNEIG OBERT DE 
PARTIDES RAPIDES 

ANGEL MARTlN, GUANYADOR 

Organitzat per la Penya d'Es
cacs Sant Jordi. de Figueres , i 
d intre de les festes populars del 
carrer de Perelada. es celeb rà 
la segona edIció d 'aques t tor
neig el dia 8 de juliol. 

Enguany la InscripCIÓ no fou 
tan nombrosa com la de l'edició 
an terio r. però la p resència de 
bons jugadors va homologar la 
prova. Enguany es canvia de 
sistema de JOC. ca r els jugadors 
es distriblllren en grups elimi
na tons tanca ts. I cadascun d'ells 
classificava el guanyador per a 
la final. 

O'aquesta manera no sola 
ment es simplifica la tasca - que 
,'any ante rior va resultar ben 
feixug3 i sense ree ixir-hi- SInó 
que també va ésser més lluïda. 

En la primera fase van que
dar eliminats jugadors de la ca
tegona de Paredes i Garriga . La 
fin 31. però . va ten Ir un bon nivell 
de joc. car els claSSifIcats s'h, 
esmerçaren . 

La classificac Ió final fou ' ler .. 
Angel Martin (Vulca) amb 8 
punts i mIg (havent fet tau les 
només amb el seqon claSS ifi 
cat); 20n .. Hans Besser. un ale
meny que. tot fent -se passar per 
tu r ista , va esdevenir la sorpre
sa de la competIcIÓ pel seu bon 
fer. obtenint 7 punts ; 3e r .. JordI 
Cuadras (Royal) . 6; 4rt. I 5é .. 
Roma Bordell (Espanyol) I Lln
col n Malz tegUl (San t Jordi). 5 . 
6é .. Jord i Ayza (Vulca). 4 I mIg . 
7é.. Coquard (Barcelona). 3 I 
1111g ;8é .. Ortega (Malg rat) . 3. 
ge .. Fal con (Vulca) 2; I 10é .. 
Ferron (Aurora). mig punt. 
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XVII CAMPIONAT FEMENr DE CATALUNYA 
18 febrer - 28 abril 1979 

CONCEPCiÓ CANELA RECUPERA EL TíTOL 
Però Carme Palomo i Mo a Rosa Ribes l'empataren 

Més que parlar del campio
nat pròpiament dit potser con
vé començar per parlar dels es
cacs femenins en general. 

Perquè s'ha de considerar que 
els escacs femenins estan en 
crisi , Aquesta crisi es manifes
ta d'una part per l'escassedat 
de participants en el campionat 
de Catalunya. 

Ara bé, hem de distingir per 
zones perquè estan desigual
ment repartides pel país. Així te
nim que a Lleida i Girona no 
n'hi ha pràcticament cap. Bé, en 
el campionat de Lleida de 3.0 
categoria hi ha pres part una 
jugadora . 

A la zona barcelonina on tra
dicionalment n'hi havia un gran 
esplet, el cens ha minvat molt 
aquests darrers anys, però és 
el cas que les que prenen part 
en el campionat són molt po
ques, amb la qual cosa s'agreu
ja el panorama. 

On hi ha veritablement un 
cens notable és a Tarragona, en 
el campionat del qual hi han 
pres part prop d'una quarantena 
de jugadores. I s'ha acabat de 
veure el desnivell Quan a la 11 
Festa Catalana jugada a Reus la 
pretensió dels organitzadors fou 
la d'incorporar 20 taulers feme
nins i la resta de Catalunya no
més en forni sis . Per acabar-ho 
d 'adobar els reusencs van ins
tituir un matx suplementari de 
30 taulers femenins d'una se
lecció de Reus contra una altra 
de Tarragona. 

Això vol dir que en la major 
part de Catalunya cal una polí
tica de captació de noies, prin
cipalment a les escoles, i no 
solament a les escoles mixtes, 
sinó molt especialment a les es
coles de noies. La tasca que es 
porta a terme en l'ensenyament 
a les escoles s'ha de diversifi 
car entre nois ¡ noies per a inte
grar-ne un major nombre. 

L'a ltra part de la crisi ve do
nada per la poca representativi
tat del campionat. L'únic alicient 
actual és el de classificar-se per 
al campionat d'Espanya d'on se'n 
pot treure una classificació per 
al campionat del món (Torneig 
Zonal) . Peró manquen alicients 
Interns a casa nostra . I un d 'ells 
podria ésser que la campiona 
tingués dret a jugar la fase d'ac
cés a les semifinals del campio
nat absolu t, és a dir, la catego
ria Preferent amb caràcter d'in
vi tada especial. 

Una altra qüestió a resoldre 
és la forma de disputar el cam
pionat. Bé està el torneig siste
ma lliga, però no sembla que 
les satisfaci jugar el dissabte a 
la tarda el campionat femeni , i 
tornar a jugar diumenge al mati, 
si volen jugar el campionat ab
solut de la seva categoria, que 
és la millor opció que tenen per 
a progressar. 

Una manera de resoldre aixó 
seria fer la ronda a mitja setma
na (dimecres, per exemple), si 
s'ha de seguir jugant una parti
da a la setmana , o fins millor i 
tot proposar de jugar per siste
ma magistral per Setmana San
ta , com ja ha estat un bon exem
ple el campionat juvenil. 
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Un altre aspecte a tenir en 
compte són les condicions es
portives de la competició i l'es
portivitat de les participants. Pel 
que fa al primer cas, i tenint en 
compte el caràcter oficial del 
campionat, no s'han fet les nou 
partides que s'han de considera r 
necessàries per a un campionat 
representatiu . I d'altra banda, cal 
vetllar per l'esportivitat individual 
-més feina per al Comité de 
Competició- per les retirades 
que no queden prou justifica
des, com fou enguany la de Ca
brera quan veiè que no ten ia 
una opció clara per als primers 
llocs, perjudicant aixi les que 
havien jugat amb ella . 

Com que el campionat s'aca 
bà amb un empat entre tres ju
gadores, això féu bastant alea
tòria l'aplicació del sistema de 
desempat, que hauria d'haver 
estat un matx triangular a do
ble o senzilla vol ta . Tot menys 
deixar-ho com estava tal com 
havien anat les coses . 

Després del regnat de Mal 
donada -que un cop inscrita 
no va poder jugar per enferme
tat aquesta vegada- vingué el 
regnat de M.o Rosa Ribes, i des 
prés el de les germanes Cane
la, entre les quals s'ha esta -



blert una renyida pugna. Però 
ara ha entrat en escena una 
nova jugadora amb empenta . 
Carme Palomo, que en la seva 
segona aparició ja ha abastat 
el primer lloc de la puntuació. 
Això fa que siguin ja quatre ju
gadores que puguin tenir les 
màximes aspi ra cions i que re
presentin les puntals dels escacs 
femen ins. 

Però tampoc es poden ban
dejar les altres jugadores, car, 
tant Fortuny com Cabrera sem
blen apuntar més amunt, i les al
tres estan com aquell qui diu co
mençant, perqué Sentinella i les 
dues Diaz són encara molt jove
netes. 

Vol dir que, sense fer-nos en
cara massa il.lusions, podem 
creure que tenim una base sufi
cient a part ir de la qual es po
den tornar a refer els escacs fe
menins si es té cura de la seva 
organització . Aixi no solament 
consoli dariem les jugadores ha
bituals sinó que es pot preten
dre recuperar les altres que es
poràdicament hi han pres part 
aquests darrers anys i que no ho 
han fet enguany, com són Sàn
chez, Nuñez, L. Fernàndez, Pas
tor, Grandes i Estorach, per 
exemple, mentre esperem que se 
n'incorporin de noves un cop 
fructifiqui la nova polit ica de 
promoció. 

Les germanes Canela van co
mençar el campionat entaulant 
entre si, com de costum. A la 
2.0 les dues guanyaven, obtenint 
Teresa un bon punt contra una 
de les més perilloses rivals , Ri
bes. Teresa Canela es començà 
a destacar i a la 5.0 ronda la 
veiem solitària en el primer lloc, 
seguida a mig punt de la seva 
germana i de Paloma. 

A la 6.0 ronda salta la sorpre 
sa i T. Canela perd portant les 
blanques contra Fortuny. En 
aquest moment sorgeix Cabre -

ra , que es situa a l 'alçada de 
T. Cane la, mentre C. Canela aga
fa la capdavan tera . 

A la 7.0 ronda C. Canela gua
nya Cabrera, apartant-la del pn 
mer lloc, i l'a trapen Paloma I 

Ribes , si tuació que es manté a 
l'ul t ima ronda per victò ria de les 
tres, segons aquestes confron 
tacion s: C. Canela i Paloma. 
ambdues amb blanques, gua
nyen sobre el tauler Fortuny i 
Paloma, mentre Ribes es quedà 
el punt en no presentar-se a ju
gar Cabrera , que es desentén 

N." 145 E BO l c 

C. PALOMO - FORTUNY 

Defensa sici liana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 AbS + Ad7. 4 a4 
CI6. S Ce3 96. 6 d4 e x d4 . 7 C x d4 
Ag7. 8 O-O O-O. 9 h3 a6 . 10 Ae4 Ce6. 
11 Cf3 TeS. 12 Ae2 Oc7. 13 Ags e6. 
14 Od2 Ce8. 15 AI4 IS . 16 e X IS T x IS. 
17 Tad1 A X c3. 18 b x c3 eS. 19 Ac4 + 
Rg7. 20 Ah6 + R16. 21 AgS + Rg7 . 22 
Ch4 caS. 23 C X IS + A X IS. 24 Ah6 + 
Rh8 . 25 Aa2 O x e3. 26 OdS Ce7. 27 
017 e4 . 28 T X d6. 

I - O 
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C. CANELA - M." R. RIBES 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d3 dS . 3 Cd2 Cd7. 4 Cgfl 
Cg16. S eS Cg8. 6 g3 Ce7. 7 Ag2 eS. f 
O-O Cc6. 9 Tel De7. 10 Oe2 Ae7. 11 
CI1 0·0. 12 AI4 b6. 13 h4 Ab7. 14 C1h2 
OdS. 15 hS Oe8. 16 h6 96 . 17 Cg4 16. 
18 e x f6 A x 16. 19 C x 16 + C x f6 . 20 
O x e6 + O x e6. 21 T x eS ChS. 22 Ad6 
Tfd8 . 23 Tael Cb4. 24 Tle2 d4. 2 ~ 
a3 CdS. 26 Cg5 Te8. 27 T2eS Chl6 ' 
28 T x '6 C x 16. 29 A X b7 Ted8. 30 
A X a8 T X d6 . 31 Te7 Td8. 32 AdS + . 

1 - O 

del campionat a les portes d 'una 
possible millora de la classifica
CiÓ, cas d 'haver reeixit en la par
tida no jugada 

I.,es dues primeres classifica
des, és a dir, Concepció Cane
la i Teresa Pa loma, han adqui
rit el dret d'anar al Campionat 
d'Espanya. 

Les acompanyaran com a re
presentants dE! Catalunya la M I 
Pepita ferrer i una representam 
del club organitzador , que és 
el Vic. 
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C. PALOMO - CABRERA 

Obertura anglesa 

c4 eS. 2 Ccl IS. J d 3 CIS. 4 g3 d6 . 
5 Ag2 Ae7 . 6 e ~1 e6. 7 Cge2 Ae6 . 8 
b3 O-O. 9 14 Ca6. 10 O-O Cg4 . 11 e4 
CeS. 12 d4 Cd7. 13 dS A17 . 14 e x IS 
Ob6 + . 15 Rh1 CI2 + . 16 T x l2 O X I2. 
17 Ce4 Ob6. 18 C2e3 C16. 19 Oe2 
e x dS. 20 e x 16 + A X 16. 21 A x d5 
e x f4. 22A X 17 + T X f7. 23Cd50d4. 24 
Tbl f X g3. 25 h x g3 AeS. 26 Ab2 OcS 
27 A X eS d x e5 . 28 O X e5 Oe6 . 29 
Tel AfS . 30 Dcl Td7. 31 TeG Td6 . 32 
013 Te8. 33 Rh2 Ag8. 34 T x d6 O x d6 
35 16 Oa3. 

1 - O 
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ARANZAZU - C. CANELA 

Defensa sicil Iana 

1 e4 eS . 2 CI3 Cc6 . 3 Ae2 g6. 4 Cc2 
Ag7 . S d3 d6 . 6 O-O C16. 7 Ae3 0·0. I 
Ch4 Ad7. 9 14 l'b8. 10 IS bS. 11 Oe1 
b4. 12 Cd1 Cd4. 13 Dd2 Aa4 . 14 b~ 
Ad7. 15 Te1 Tbfi . 16 l x g6 h x g6. 17 
CI3 C x e2 . 18 O x e2 Cg4. 19 Ad 2 Ta6 
20 a4 b X a3 . 21 d4 Ob6. 22 Ae3 AbS. 

0 - 1 

Avís A TOTS ELS CLUBS 
Estem pendents de publicar la relació actualitzada de tots els clubs afiliats a la Federació Catalana d'Escacs, 
Com sia que s'estan produint canvis en els noms de carrers de molts indrets, agrairE!m a tots els clubs 
l'adreça dels quals hagi sofert canvi, be per modificac ió del nom o per qualsevo l al tre motiu . ens ho not i
fiquin expressament per a no incórrer en falses referències. 
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XVIII CAMPIONAT JUVENIL DE CATALUNYA 
Barce lona, del 7 al 14 d 'abril de 1979 (Fase final) 

.JOSEP ANTONI MIRALLES, DEL VULCÀ, NOU CAMPiÓ 
Marín i Vehi I"acompanyaran al campionat d"Espanya 

HISTORIAL DElS CAMPIONATS JUVENILS DE CATALUNYA 

CA MPI O 

I" 1961 / 62 I. GRAU 
C.E. Terrassa 

li" 1962/ 63 J. DOMINGUEZ 
XEC 

II I" " 1963/ 64 L. GONZALEZ 
SanI Antoni 

IV"""1964/ 65 J. GARRIGA 
SanI Antoni 

V 1965/ 66 J . GARRIGA 
8arcinona 

VI 1966/ 67 E. SIRVENT 

VII 

V III 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

UGA 

1967/ 68 R. CLOTET 
Igualada 

1968 / 69 M . PUJO L 
C.E Espanyol 

1969/70 M . NIETO 
C. E. Espanyol 

1970/71 M . MARTIN 
Barcelona 

1971 / 72 R. GONZALEZ 
Fo ment Mart inenc 

1972/73 PISA 
Comlal 

1973/74 SANCHEZ 
Amistat 

X IV 1974/75 PISA 
SEAT 

XV 1975/76 V . VEHI 
Barcelona· UGA Vulcà 

XV I 1976/ 77 V . VEHI 
Barcelona - Vulcà Vulca 

XVII 1977/78 J . ALBERT 
RIPOLL C.E. Amistat 

XVI II 1978/ 7q J A MIRALLES 
Barcelona - Vul c.! Vulcà 

SOTS-CAMPIO 

E. Bayarri 
C.E. Espanyor 

F. Tejero 
Congrés 

M . C. Aracil 
Calaf 

R. Batlle 
Calaf 

R. Clotet 
Igualada 

J . Vilarrasa 
Arenys de M. 

M . Pujol 
Sant Feliu 

M . Nieto 
"La Carmena" 

Armengol 
CatalÒnia 

M . Nie to 
C.E . Espanyol 

Collada 
XEC 

Collada 
XEC 

J Pomés 
Terrassa 

Ortín 
Barcelona 

Piqueres 
Sani Josep 

Piqueres 
Sant Josep 

Vehi 
Vulcà 

I M ann 
SanI Josep 

. Sistema lliga a un a vo lIa . . Sistema S U1S 6 rondes 

. •. S,stema SUIS 8 rondes des del 1965 / 66 . 
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TERCER 

V . Serrana 
P. Nou 

E. Bayarri 
C.E. Espanyor 

E. Simon 
C.E. Terrassa 

J . Puja I 
" La Carmena " 

J . Pujal 
" La Carmena" 

J . Navarro 
Salvat 

R. Vélez 
"Aurora" 

Pericé 
Berga 

Collada 
XEC 

Pericé 
Manresa 

Parés 
Barc lnona 

Parés 
Barcinona 

R. Gonzàlez 
Foment M 

Ponce 
SanI Josep 

Pedra 
" La Col mena" 

Prat 
Igualada 

Mateu 
Terrassa 

Vehl 
Vulca 

Per quarta vegada consecuti 
va s'ha jugat aquesta final tol a 
seguida aprofitant les fest ivitats 
dB Setm ana Santa. 

Enguany no ha estat possible 
Irobar localitat que se n'encar
requés , I ha estat novament el 
C .· E. Vulca, de la barriada de 
GràCia, de Barcelona, el que una 
vegada més estatgés la compe
tició , assegurant el seu funcIO
nament . 

Apart la convenièn cia que hi 
hagi una rotació en la si tuació 
d'aquesta final -sembla que 
l'any v inent es Jugarà a Platj a 
d 'Aro (Costa Brava)- és tambe 
molt Important acostumar els xi
cots que s'i niCien seriosament 
e ~ els escacs a jugar cada dia 
que és la faiSÓ correcta de parti 
cipa r en una competi cIÓ ofiCia l 

De les fases prèVies de cada 
demarc ació, en les que mtervln
gueren prop de 400 Jugadors, es 
class ificaren 47 finalistes, que 
Jugaren VUIt rondes per sistema 
suís 

Des del punt de v ista de la 
composició geogràfica dels par
Ilclpants hi ve lem cada vegada 
més Integrats els Jugadors de 
les comarq ues allunyades. Pera 
no deixa de sorprendre la man
ca de partiCipaCIó dels Jugadors 
olotin S, que tanla activi tat des· 
pleguen en aquest camp i quI" 
quan es tracta de donar-li pro 
¡ecc ló exterior no es de ixen veu
re . 

Per la seva categoria absolt, 
ta sobresorl ien Miral les i Veh , 
que es cla SSIficaren per a la fi 
nal del campiona t indiVidual de 
Catalunya ; i també Prat I Ma
yano, semifinalistes d'aquell 
campionat. encara que sense 
reeixir a claSSificar-se . Calia 
comptar també , teninl en camp
le les caracteristlques de la com
petició, amb M arin , Padreny, 
Mart inez, etc. 



Una vegada més s'ha entau
lat la lluita entre Vehi i Miralles , 
ambdós del Vu lcà, el primer ha
vent estat campió en 1976 i 1977, 
i sots-campió l'any passat, men
tre Miral les no passava del 4rt, 
lloc de 1977. 

Peró els t res anys que es 
duen de diferència en edat s'es
tan tornant en favor del més 
jove, car mentre Vehí no acaba 
d'obtenir una autori tat en la ca
tegoria, Miralles ha sabut tro
bar-li el desllorigador i enguany 
s'ha proclamat campió. Aixó ha 
estat possible perquè aquesta 
vegada Míralles ha jugat amb 
més segureta t després d'haver
se preparat convenientment, i 
s'ha concentrat en el campionat. 

Aquesta actitud li ha valgut 
haver cedit només dues taules : 
amb Vehi, a la 4.0 ronda, que 
era el principal escull , i després 
amb Padreny, a la 6.° ronda . 
Com que el campionat és molt 
cur t, aleshores es trobava en
cara atrapa t per Marín i Vehí 

A la penultlma ronda es de
sempallegà de Vehí perquè 
aquest perdé una avantatjosa 
partida amb Marin, mentre M i
ralles tornava a guanyar. A l'ul 
tima ronda Miralles s'imposà a 
Marín i aixi reblà la seva supe· 
non tat. 

Val a dir que d 'un Xicot que 
té una norma de MI s'han d'es
perar èXits , sobretot en aquest 
nivell. Però tampoc s'ha d'exa 
gerar perquè, al capdava ll , s'ha 
de conSiderar que encara està 
en formaCió " per tant , pot so
frir entrebancs en el seu carni 
ascendent que no han de repre
sentar més que això ; entreba ncs 
per a arn bar ben avia t a la Pri
mera fita InternaCional. Per 
aquest motiu d'a ra endavant el 
seu principal enemiC pot ésser 
e ll mateiX, SI vol arribar-hi massa 
de pressa. 

Per a Vehi la comesa era Im 
nartant perque. si tuat en aques
t,1 fase en què no acaba de con 
..; oltda r-s e, 11 calla classlfrcar-s·.:. 

I volia anar al campionat d 'E -
panya, on l'a ny passat no reeix í 
a aconseguir-ho. 

SI bé passà airosament la par
tida amb Miralles, en la que por
tà les negres, s'estavellà contra 
Marín per una deixada de peça. 
I això iI rep resen ta deixar pas
se r un adversari perillós . Final
ment, merces a la victòria contra 
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CLASSIFICACió FINAL 

". CoIg. ClU8 , .. ... , .. 
" " TOTAl 

Dn_" 

.~-
MIRALLES, J""O'P .... Vuld y, y, JS.5 
"AIIIN, I ..... S. n, _~ 

O 37.5 
VE",. VIcia< , 

,~. 'I, y, O lS' 
DElGADa. J.,..." COI.' .... y, y, y, 5% lS 
MOVANO . h' .... v\¡'d '¡' y, y, 'I, y, 5~h '" GllA8ERT. E ......... w , TOf'_. O y, 5'h 3J 
M.RT ' NEl. ",,"01 Arn,,,., O V, 5'h :;05 
PADREN'. _.p 

l. "or' y, y, y, y, 37 

JUA "'PEAA, ..... _1 O •• y, O y, '" lA CASU .. .Iuq"'''' ,. Fome,." """li.,.... O y, 'h " PtREl. J ..... AnlOnl , Cor>g'", O O O ,. 
SANC"". lanl'.go ts¡>lIlQ_LI O y, y, O 29 

PAAl. lIuI. I(/O.''"''~ O O " 

14è. a 21 è. amb 4 punts i míg 
SAYROL (Barcelona) (38), CODINA (Lleida) (33.5) . BOFILL 
(Barcelona) i LLOPIS (Seat) (31.5) , HERRERO (Reus) (30 ,S 
DiAZ (Vulcà) , L6PEZ (Vulcà) (30). i MENSA (lgualadrJ 
(29) . 

22è. a 26è. amb 4 punts 
BASART (Guixolenc) (3C,5), FORNÉS (Fomen t Ma rtinenc 
(30). BENET (Reus Departiu) (29). ALIO (Tarragona) (28 5' 
I DOMiNGUEZ (Amistat) (26). 

27è. a 36è. amb 3 punts í míg 
VILASECA (Santpedor) (32 ,5), 1. BALLESTER (Vllatranca' 
(32), ISERN (Sant Jordi) (31), GARCIA (Arrístat) I TACON 
(Ideal Clavé) (29.5). PASCAL (Sant Josep) (28.5) , J. JIME 
NEZ (Vi lafranca) (27) , F. BALLESTER (Vilafranca) (265 
MERCHAN (Cornellà LI.) (25.5) , I NADAL (13ellpUlg) (25) 

37è. í 38è. amb 3 punts 
ESTREMERA (Olesa) (27.5). I PADULES (Torà) (2 1,S) 

39è. a 44è. amb 2 punts i mig 
GARCIA (Olesa) (28,5). CASELLAS (Dr. Pascual) (27). AR 
GERICH (Torà) (24). JOVÉ (Tarragona) (nS). ANGLAD¡ 
(Olot) (22), i CASAS (L'Escala) (18,5) . 

45;' amb 1 punt 
GRAU (Casino Terrassa) . 

tC/I1,151 Mafll1 V'CIOt Ve/li 
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Padreny de la darrera ronda, ob
tingué el tercer lloc que li asse
gurava el passi . 

Així com Vehí ja fa anys que 
es passeja pels primers llocs 
d'aquest campionat, que li toca 
abandonar per edat, Miralles i 
Marin -lé, i Sé" respectiva
ment, de l 'any anterior- han 
consolidat la seva trajectòria 
quan encara estan lluny d'exhau
rir la seva presència per aquest 
motiu , ~s de creure, doncs, que 
tindrem un parell de campionats 
més de dura pugna entre ell s 
dos. com a mínim. 

Mancats de Mateu, el campió 
espanyol que ha renunciat a ju
gar aquest campionat, els tres 
primers class ifi cats no tingue
ren pràcticament oposició en els 
que els segui ren ,sense deixar 
de comprovar que són va lors 
que, encara que siguin de lenta 
ascensió, s 'ha d'anar comptant 
amb ells . 

Moyano (10é.), R. M,,,tinez 
( 14é.) I Delgada (llè.) han m" 
lIorat considerablemen t respecte 
la seva actua cI Ó antenor en 
aquest campiona t, SI bé no po
gueren fer front als que els an-

tecediren, En el seu nivell cal 
remarcar l'actuació del tarragon l 
Gilabert, que ha pogut integrar
se en els va lors generals de Ca
talunya sortint airosament d'a
questa confrontació . 

Juanpera (4rt.) i Padreny (Sé.), 
i enca ra més Bofill (6é ,), han es
tat lluny de la seva actuació an
terior, havent rebaixat classifi
cació . Amb aquest cri teri enca
ra trobem més avall Llapis (12é.), 
Fornés (16è.) I Isern (19è.) , per 
haver dl smlnUlt en mig punt e l 
seu rendiment d ' aleshore s, 

En la IntegracIó que pretén tot 
campionat de Catalunya , al cos
tat de la valorac ió barcelon ina , 
més acceslble per la més gran 
pràctlc3 que hi fan , podem co
nèixer la valoraCIÓ real de la 
resta de Jugadors catal ans. 

Aixi ara podem saber què va
len , en termes comparatius amb 
els valors barcelonins , però con
Si derats en r àmbit genera l cata 
là, un Codina , de Lleida ; un He
rrero . de Reus ; un Basart , del 
Guixolenc, un AliÓ , de Tarrago 
na ,i així successivament. A par
tir d'aqui podem començar a sa 
ber on som a nive ll català , 

En termes generals, i tal com 
correspon a la mena de jugadors 
d'una competició juvenil, el cam
pionat fou molt disputat, volem 
dir, amb ganes d'excel.lir a cada 
partida. Hauríem d'excloure d 'a
questa va loració a Lafuente (Vi
lanova) i Ramera eUGA), que es 
van retirar sense massa justifi 
cació. 

També fou correcta l 'esport i
vi tat mostrada sobre el tauler. 
Però apart ci nc jugadors -Juan
pera , Prat, Isern, Casas i Case
lIas- degut a greus incidents 
provocats en l'hotel barce loní on 
s'allotjaven per compte de l'or
ganització , van esser severa
ment cast igats per la Federació 
Catalana . 

Amb la visi ta del President de 
la FIDE, Sr, Fridrik Olafsson, 
aquest va proposar una amnis 
t ia general I les sancions impo
sades quedaren sense efecte, 

La direcció del campionat es
t igué a càrrec del Sr. Joan Tor
quet. i l'arbi tratge s'encomanà 
als senyors Jornet i Ortiz , que 
pràcticament no van haver d'in 
tervenir en elogi del comporta
ment dels participants. 

SELECCiÓ DE PARTIDES DEL CAMPIONAT 

N ." 149 R 70 / c 

DELGADa · MIAALLES 

Defensa Indobenonl 

, d4 C16. 2 e4 eS. 3 dS g6. 4 Ce3 d6 
5 e4 Ag7. 6 14 O-O. 7 Ae2 e6. 8 el3 
e X d5. 9 c x d5 TeS. 10 eS d X e5. 11 
I X eS Cg4. 12 Ag5 f6 . 13 e X t6 A x 16. 
'4 od2 CeS . 'S 0·0·0 AlS . '6 A X I6 
O x 16. 17 e x eS O x eS. 18 Ac4 Cd7 . 
'9 The, 016, 20 d6 + Ag7. 2' CdS 
D )( dS . 22 Oc3 + CeS , 23 Ce3 016 . 24 
g4 Ae4. 25 TI1 DgS. 26 h4 O x h4 . 27 
Td7 + Ah6. 28 od2 gS. 29 Tl6 + Cg6, 
30 T617 Th8. 3' CIS + A )( 15. 32 9 x 15 
o x c4+ . 33 Ab' o e4+ . 34 Ac' Ch4. 
35 Tl6 + AhS . 36 od' + 013. 37 od6 
TaeS. 38 Th6 + Rg4 . 39 Te7 Df4 + . 40 
O x f4 + R X I4. 41 T X b7 C x t5 . 4=: 
Te6 TeS. 

O · 1 

N," '50 R 74 / " 

oELGAoO - lo FOANES 

Conlragambl t Volga / Benko 

1 d4 ctS. 2 e4 eS. 3 d5 b5. 4 e x bS 
Mi. S b X a6 g6. 6 Ce3 Ag7. 7 e4 d6 
8 CI3 A x a6. 9 A x a6 C x a6. 10 O-C 
Cd7. 11 oe2 0·0 . '2 AI4 ob6. '3 T.b' 
Taba. 14 eS d X e5 . 15 e X e5 e x e5. 
16 A X e5 A x e5. 17 D X e5 Od6. 18 
Tle' Tb7. '9 DgS Td8. 20 oh6 016. 2' 
De3 Tbd7. 22 Tbd' ob6. 23 Td2 ob4 , 
24 Tedl Ce7. 25 a3 DaS. 26 h4 e4. 27 
013 Ce8. 28 hS Cd6. 29 014 oc7. 30 
h x g6 h x g6. 31 Td4 Ta8. 32 T1d2 Rg7. 
33 DeS + 16. 34 DeG ThS. 35 g3 C17. 
36 T X c4 O X c4. 37 0 )( d7 15. 38 0.4 
o g4 . 39 O x g4 l x 94. 40 Te2 Cg5. 4' 
T X e7+ A16 . 42 Te3 CI3+ . 43 All 
Th' +. 44 Ae2 Cd4 +. 45 Ad3 CIS , 

, • O 
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N. ' 151 R 77 / b 

VEHI - BASART 

Defensa Indo Benom 

1 d4 el6 . 2 e4 eS . 3 dS e6 . 4 Ce3 
e x dS . 5 e X d5 d6. 6 e4 g6. 7 CI3 Ag7. 
8 Ae2 O-O. 9 O-O Ag4?! ( La Idea d·a· 
questa Jugada deu ésser can vi ar l'a lfil 
de caselles blanques, que, norm alment, 
en la Benonl no té un paper massa 
destaca t. però crec qu e el preu de 
lli urar la parella d'aHlls és moll car. ) 
10 h3L .. ( Mil lor que 10 Cd2 A x e2. 11 
O x e2, la que l'alfil "dolent" blanc pOl 
converti r-se en moll bo despres de 14 
I e5. A més, la presènCia de I"al l ll blanc 
augmentarà com:lderablement la leble· 
sa de les caselles blanques del ne· 
qre) 10 .. . A x l3. 11 A x f3 Te8. (Una 
pa rtid a Polugalevskl -Vilelfl . de l'Ohm . 
plada dp Buenos Alres-7S, va segulI 
11 a6 12 AI4 CeS 13 a4 Cd7 14 
Ae2 Oc7 15 Oc2 Cc7 16 Tlel Ta bE. 



17 All TIeS. IS Dd2 Ad4. 19 Rhl DIS 
20 Ah6 Ag7. 21 A x g7 D x g7. 22 14 
CaS. 23 Tad l TbdS. 24 U2 Cab6. 25 
Ae2 RhS. 26 aS CaS. 27 Ag4 Cc7. 28 
A x d7 T x d7. 29 eS amb gran avan
tatge del blanc. que guanyà a la JU
gada 41) 12 At4 a6. 13 a4 Oc7. 14 
Tel .. (Totes les peces apunten cap 
a la trencada e5.) 14 ... Ctd7? (Evita 
radIcalment e5 . però el desenvolupa
ment queda molt endarrer.t. MIllor era 
14 Cdb7. El negre va teni r por de 
15 e5, però després de 15 . e x eS 
16 A x e5 d x e5 . 17 d6 Dd7 no té mas
sa problemes. Contra 14 ._ Cbd7 pen
sava seguIr amb el pla de Polugaievs
k. 15 Dc2 Ce5 16 Ae2 seguit de Ag3 
I f4 I preparar poc a poc la Irencada 
eS I 15 De2 h6 . 16 Ae2 CeS. 17 Ag3 
g5 ( El negre eVlla com pot '4 i e5. 
peró ara ha quedat molt afeblit el punl 
15 especIalment en no ser-hi l'alfil de 
caselles blanques. Realment. la inicia
tiva del blanc era J8 Imparable. Cont ra 
14 segull de AI3, Tadl I eS no hi havia 
cap altra solUCió. ) 18 Cd1t .. (Desti 
IS! ) 18 ... Cbd7. 19 Ce3 Tb8. 20 CIS 
CI8 21 14 1... (Amb un cavall tan mag· 
nlllc a 15 l'atac és enrotllador) 21 ... 
9 x 14. 22 A X 14 od8. (Contra 22 Rh7 
23 Dd2 guanyant també el peó h6. ) 23 
A x h6! A x h6. 24 C x h6 + Ah7. 25 
CfS ... (El cavall segueix presidint l,I 
OOSICIÓ. ) 25 .. . 016. 26 Od2 Tbd8. 27 
Ta3! Cld7. 28 Tll Tg8. 29 Tf4! 

1 - O 

No hi ha delensa S'amenaça Th4 f 

"t 29 Cg6 deCideIX 30 T94 I Dh6 

VICTOR VEHI 

N. ' 152 E 97 / 

E. MOYANO - JUA~PERA 

Defensa siCi liana 

1 e4 e5. 2 Cf3 d6 . 3 d4 eX d4. 4 C X d4 
C16. 5 Cc3 a6 . 6 AgS e6. 7 14 Ob6. (La 
més arriscada. però també la més in

dicada per aspIrar a Ja victòria. Ob· 
vlamenl també P.S posstble Ae7) 8 
od2 O x b2. 9 Tbl .. (!:s mteressant 
Cb3) 9... Oa3. 10 15... (Segons els 
"Itbres " és millor eS) 10 .. Cc6. 11 
I xe6 I X e6. 12 C xc6 b xc6. 13 eS! 
d x e5. (Sense dubte, la mIllor. ) 14 
A X 16 9 X 16 . 15 Ce4 Ae7. 16 Ae2 h5 
17 Tb3 Oa4. 18 e4 15. 19 0·0 .. (Tam· 
be es possible Cd6 +. ) 19 .. . ' xe4 
20 Odl .. (També s6., posstbles D€~ 
t Dc3 No obstan!. la miliar Jugada es 
20 Rhl! . ) 20 ... AeS + 21 Rhl Ad4. 22 
A x hS + RdS. 23 Tl7! O xa2. (Si 23 
Ad7 es pot contestar amb 28 T X d7 -+ 
seguit de Tb7! amb JOc complica!.) 

24 OIl! Oal? (S 24 ... D x b3 25 DI6 . 
ReS. 26 De7 + +; si 24 .. T x hS . 25 
DI6 + Ó. De7. 1 . O; únicament és po so 
slble la pinto re~ca jugada 24 AI2!? 
després de la qual el blanc pot Iriar 
entre l'aventurera 25 T X f2 ó. Td2, o 
per la segura 25 Ddl + Ad4 . 26 Dll 
1/ 2-1 / 2.1 2S"bl O x bl . 26 O x bl 
Ta7. (SI 26 .. T x hS . 27 Db4 ! eS 
-única-o 28 Db6 + Ó. Dc7 1 · O. ) 27 
ofll1 i les negn!s abandonaren car si 
27 . T X hS. 2S D16 + ReS 29 TlS + 
Rd7. 3~ DdS + + ;i SI 27 T X 17 . 28 
D x 17 i les negles perden la torre de 
hS. 

1 - O ESTEVE MOYANO 

N." 153 R 80/é:! 

MIRALLES - VEHI 

Defensa Owen 

1 e4 b6. 2 d4 Ab7. 3 Cd2 06. 4 Cgl3 
C16. 5 Ad3 dS . 6 Oe2 Ae7. 7 e3 eS. S 
eS Cld7. 9 a3 eS. 10 0·0 Ce 6. 11 g3 
Oe8. 12 h4 e X 114. 13 e X d4 Aa6. 14 
Cbl A x d3 . 15 D X d3 Oa6. 16 Odl a4 . 
17 Cc3 Oc4. 18 Ae3 O-O. 19 Tel TIcS . 
20 CgS A x gS . 21 h x gS Db3. 22 O X b3 
a x b3. 23 CbS CaS. 24 Cd6 T x cl . 25 
T X el b5. 26 Te7 Cb6. 27 C x bS Cae5. 
28 Acl CM. 29 Cd6 Ca X b2. 30 A x b2 
C X b2. 31 Tb7 CeS. 32 T x b3 C x a3. 
33 Te3. 

1/ 2-1 / 2 

EL RELLOTGE DEL FUTUR: CADA SEGON COMPTA 

La M icro General Corporation . de Irvine, C aliforn ia (E .U.A .), ha fabroca t un rel lo tge especial per 
" controlar el temps de les part ides d'escacs, que consIde ren ha d 'ésser el rellotge del fu tur. 

Es tracta del model . M lcromate-180 . , rellot ge dIgital, que és més que un rellotge , car és real 
ment un mlcrocomputador. Permet visualitzar exactament el transcurs de segons I minuts amb un 
marge de O a 999 mmuts, adaptant-se al ritme que es desitgi segons la mena de partIda que es trac
Il . Per exemple, si és una part ida de competició amb 40 Jugades en 2 hores (120 mm uts) a la prime
ra sessió i les continuacions a 20 Jugades/hora; o bé una partIda rapIda de 5, 10, 15 mInuts ; o qual
sevol altre ri tme. Informa del temps que manca per acabar la sessIó o el per iode corresponen!. As
senyala també el nombre de jugades realitzades . 

El rellotge és absolutament silenciós . Per anunCIar el lemps establert pot fer sonar una alarma. 
Té la dIsposició d'un re l lotge tradICIonal . però en lloc d 'esferes lé les pantalles corresponents 

a la marcacIó dIgi tal del temps. 
Pot refer el lemps a qualsevol moment perquè emmagatzema els temps parcIals de cada JU

gada per SI se n'ha fe t cap dïl.legal. 
L'aparell és de construccIÓ robusla I sòloda. amb garantIa per un any. 
Ha estat aprovat per la FederaCIÓ dels E.U .A. per a ésser emprat en competIcIons ofICIals. SI 

e ls dos jugadors hi estan d·acord. 
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VII CAMPIONAT INFANTIL O CATALUNYA 

Francesc Xavier 
MOYANO, del Vulcà, campió 

En les fases priMes d'aques: 
c2mpionat hi han pres part més 
de 9C vailets dels quals se 'n 
classificaren 26 per a la fase fi 
nal. 

Aquesta fase final s'ha dispu
tat entre els mesos de maig i 
Juny per mitjà del sistema suis 
a la distància de sis rondes . 

Es Jugà en el local del Club 
dTscacs Congrés. de Barcelo
na , a cura del qual fou l'organl! 
ZdCIÓ 

Aquesta vegada podem dir 
que els XicotS es portaren molt 
esportivament en linies gene
rals, car es prengueren la com 
petició amb molt d',nterès, no 
so lament per a obtenir els pri 
mers llocs, sinó fins I tot per a 
Inten tar de classificar-se el mi 
liar possible . 

De fet no hi hagueren més que 
qua tre jugadors retirats : Illes 
cas (Comtal) , quan tenia 3 punb 
i mig i mancava una sola ronda; 
Barbarà (Vilafranca) amb un 
punt i mig ; Muratet (Barcinona) 
amb un punt; i Blanch (Vilafran
ca) amb zero punts. 

Si tota ret irada és censura
ble, encara ho és més la forma 
en què es produi la del campió 
anterior Miquel Illescas. Quan 
es quedà sense possibilitats de 
renovar el titol i a manca d'una 
sola partida anuncià la seva re
tirada . Suposem que el Comité 
de Competició hi tindrà alguna 
cosa a dir, car és un mal exem
ple que no es pot deixar passar 
sense càrrec. 

Com hem remarcat en altres 
ocasions, aquestes actituds no 
són gens afalagadores car pale
sen una esfereïdora manca d'es
portivitat, que hauria d'ésser vet
llada en primer terme pels pro
pis pares. Permetre, i fins a ve
gades, incitar a fer-ho, no és 
el millor cami educatiu . 

Moyano jugà el campionat 
amb molta facilitat havent gua
nyat IlIescas. 

Si tenim en compte que es 
tractava d'una competició de 
curta durada, encara és més re-

marcable el marge de puntua
CiÓ que obtingué. Temps enre 
ra el seu germà Esteve, avuI dia 
titular del primer equip del Vul
cà, també es va imposar en 
aquesta categoria. Cal esperar, 
per tant , que Francesc Xavier 
segueixi la petja del seu germà 

I el veiem ben aviat defensant 
un tauler important. 

Bon torneig de Joan Manuel 
Gil, jugador que se"! veu amb 
condicions. Amb els mateixos 
mèri ts es classificà Marcel 
Ubach, que Ja fou tercer l'any 
anterior. També s'ha de fer es
ment d'Arias i Saràbia, que van 
acabar imbatuts. 

Elogis mereixen els tarrago
nins que hi prengueren part , tant 
per aquest sol motiu com per
què no ho feren pas malament. 
~s qüestió que s'estengui l'exem
ple a d'altres contrades, I aix i 
podrà esdevenir un campionat 
representatiu del tot. 

Aquest campionat que fins 
ara s'ha organitzat per anar es
peronant l'eixida de nova saba, 
s'hauria d'articular a nive ll es
tatal i d 'una faisó o altra servis 
per a designar el representant 
espanyol al campionat del món 
dels menors de 17 anys. No po 
dem deixar passar més oportu 
nitats com estem fent fins ara . 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

Campió: Francesc Xavier MOYANO (Vulcà) , 5 punts i mig. 
Sots-campió: Joan Manuel GIL (Foment Martinenc) (17,5) , 4 

punts i mig. 
Tercer classificat: Marcel UBACH (Casino Terrassa) (17), 4 

punts i mig. 
4rt. i 5è. amb 4 punts 

ARIAS (Vulcà) (16,5) I SARABIA (El Rusc) (15,5) . 
6é. a li;'. amb 3 punts i mig 

ADSERIAS (Vila-seca) , BOTlFOLL (Santpedor) , BOSQUE 
(Sant Josep), LERCH (Viladecans) , F. LLORACH (Reus De
part iu) i SAYOL (Cornellà LI .). 

12;'. a 16;'. amb 3 punts 
CIURANA (Congrés). CODINA (Santpedor), JlM~NEZ (La 
Salle/Horta), LORENZC (Seat), Teresa LLORACH (Reus 
Departiu) i ROMERO (lordera) 

17;' amb 2 punts i mig 
FERNANDEZ (Cerdanyola). 

16;'. a 21;' . amb 2 punts 
GIL (La Salle/Horta) , IZQUIERDO (Joventut) , MARC~ (Vila 
franca) i ROVIRA (Sant Josep) 
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F. X. MOYANO . FERNANOEZ 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 ell d6 . 3 d4 e X d4 . 4 
C X d4 CI6. 5Ce3 a6 . 6 Ag5 ... (Ae21 
és una altra possibilitat In teressant.) 
6 .. e6 . 7 14 Ob6. (7 Ae7. 8 DI3 De7 
9 0·0·0 Cbd7. 10 Ad3 h6 . 22 M! és 
una bonica vanant que porta a un 
JOc moll complex) 8Dd2 O x b2. 9 
Tbl ... (Cb31? porl a a un JOc molt 
atractiu.) 9 .. . Oa3. 10 15 CcG. (1 0 eS 
11 A x 16 9 x 16. 12 CdS dóna avantat
ge al blanc) 11 I X e5 I X e6 . 12 C x c6 
b x e6. 13 eS! d x e5. (SI 13 ... CdS? 
14 C XdS ex dS. 15 Ae2 d X eS. 16 0·0 
Ad6. 17 e4 DaS. 18 Rhl d4 . 19 Dd3 
1 · 0) 14 A x I6 9 x l6 . 15 Ce4 Ae7. 
(lS De7. 16 Ae2 hS. 17 0·0 lS. 18 
De3! dóna avanta tge al blanc.) 16 Ae2 
h51 (SI 16 0·0 17 Tb3 Da4. 18 e4 
lI7. 19 0·0 IS . 20 Tg3 + Pg8 21 De31 
AI8 . 22 D X eS Ag7. 23 Cd6! Te7. 24 
liS 1 · 0) 17 Tb3 Oa4 . 18 e4 lS. 19 
0·01 ? eS . ( 19 f x e4 , acceptant 1'0-
fenment. es pol contestar amb 20 De3. 
OdIo Rh1!?) 20 OdI .. . (Lleuger lap
sus: millor i mes contundent era 2C 
Oe31) 20 ... Ad7. 21 Oall RI7 . (21 
f x e4 22 O x eS Th6. 23 A x h5 + 
T X hS 24 D " hS + Rd8. 25 Dh8 + Ae8 
26 Td l Rc7 27 Oe5+"·0) 22 O x e5 
Tag8. 23 Tb7 ... (Amb idea de Jugar 
Cd6) 23 .. . Td8. (S; 23 Ae6. 24 
Cd6 + RI8 - 24 Rg6 25 D x e6 + LI 
O x 15 o Oe7 1 - O - 25 016 + tl A x 16 
26 Tl7 mal. S, 23 De6, 24 Te7! c
A13: 1 O) 24 Tdl l x e 4. 25 TI1 + 
Rg6. (25 Rg8 26 Og3+ 1 · O) 26 
O X e4 + Rg7. (26 Rh6 27 De3 + ' 
Ag5 28 Tf6 + guanyant) 27 DeS + 
Rg8. 28 Og3 + . 

1 · O 

F. X. MOYANO/ E MOYANO 

CALENDARI DE COMPETICIONS OFICIALS 
DE LA FEDERACIO CATALANA D'ESCACS 

Temporada 1979/80 

XXXVII CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS 
Del 21 d ·octubre al 27 de gener. S·h, Inclouen les date s 
per a les finals regionals , que es jugaran en dIven dres o 
dissabtes. Només serà d ia de descans el 6 de gener (Fes· 
tivitat de Rei s) . 
Totes les partides ajornades els dies 23 i :10 de desembre 
es continuaran per la tarda, 

V CAMPIONAT INDIVIDUAL OBERT DE BARCELONA 
(8 rondes) 

Del li de novembre al 28 de desembre, els divendres al 
vespre . 

XIX CAMPIONATS INDIVIDUALS JUVENIL I INFANTIL 
Fase prèvia : 6 rondes. Del ler. de desembre al 16 de fe· 
brer. 
Finals : 
Juvenil (8 rondes) : Del 29 de març al 5 d·abril (Setmana 
Santa) . 
Infantil (6 rondes) : A determinar, després dels campIona ts 
Individuals generals . 

XLVIII CAMPIONATS INDIVIDUALS DE CATALUNYA 
Demarcació de Barcelona. Categories 1-". 2.". 3.0 I Feme· 
nina . De l lO de febrer al 27 d·a brll . 
La categori a Preferent . les Semifinals I la Final del Cam· 
plonat Absolut es determinaran al seu mornent. 

IV CAMPIONATS PER EQUIPS JUVENILS I INFANTILS 
Fases prèvies : del ler. al 29 de març (dissabtes tard a) . 
Final : Es jugarà a continuacIó els dIumenges al mati segons 
acabI el campIonat individual. 

II COPA CATALANA (8.0 edicIó) 
Durant els mesos de maig I juny, en dIvendres o dIumenge . 
segons sIgUin de la mateixa locali tat els contendents . 

III FESTA CATALANA DELS ESCACS 
Encara no esta conf irmada. pera sembla se'n fara carrec 
la DelegaCIÓ de lleIda . 

NOTA IMPORTANT: 

Les Delegacions de la F.C.d 'E. podran establir el calendari 
de les seves proves segons la seva conveniència , respectant , 
pErò, el termini màxim de les d3tes que aqui s 'esmenten a fi i 
efecte que puguin prendre part en les finals conjuntes. 

Feu-vas membre de l'INSTITUT D'ESCACS DE CATALUNYA 

LOCAL PROPI : Ronda San t Pere. 32, ler. pIS, lletra H . Telf. (93) 302 ï l 69· BARCELONA· 10 

Serveis en funcionament : Au la·bib lioteca amb taules d·escacs. - Consulta f, txes 
partides a r abast. . Fotocòpies de partIdes , revistes i llIbres de la nodrida bib lioteca. 

Cursets de formació de monItors ofic Iais .. I altres que es van anunciant. 
Quota: 3.000 ptes. a l'any (Inclosa s ubscripció a BUTLLETI D ·ESCACS). 



11 COPA CATALANA 
"TROFEU AGUSTI PUJOL)) 

Setena edicIó Temporada 1978/ 79 

EL VULCÀ TORNA A GUANYAR 

SETZENS DE 
FINAL 

VULCA } 
LL RUY LOPEZ " B ' 

AT COLOM 
SANT ADRIA 

ESPANYOL 
CERDANYOLA 

BARCELONA 
OLESA 

UGA 
VULCA " B" 

JAKE " B 
EL RUSC " B " 

ESPANYOL " B" 
RUBINENC 

SABADELL 
COMTAL " B ' 

BARCINONA 
TORRENEGRA 

L HOSPITALET 
SANT JOSEP 

SEAT 
SANT ANDREU 

LA PE IRA 
AT COLOM 'B" 

JAKE 
SANT FELIU 

~ 
r 
r 
~ 
~ r 
~ 
} 
} 
r 

SANT JOSEP 'B ' 1 
CORNELLA r 
FOMENT MARTINENCl 
VILAFRANCA "B " r 
VILAFRANCA 
fERRASSA r 

Vulcà "B", Cerdanyola i El Rusc, 
guanyadors a les respectives categories. 

VUITENS 
DE FINAL 

aUARTS 
DE FINAL 

SEMIFINAL FINAL 

VULCA 

5'h' 'I, 

AT COLOM 
3· - 3 

ESPANYOL 
4 ·2 

BARCELONA 
4 '/2 - l 'h 

UGA 
4 .. 1 

JAKE 'B" 
4 · 2 

ESPANYO L "B" 
4 - 2 

SABADELL 

3V,- 2Y, 

BARCINONA 

3'1? - 2'h 

L HOSPITA LE r 
6 · - o 

LA PEIRA 
4 1/;> - l'!:;, 

JAKE 
4 . 1 

SANT JOS~p 

3Y2 - 2'h 

VULC A 

ESPANYOL 
3- - 3 

~SPANYOl " B " 
3V} 21/ ... 

tlARCINON A 
6 o 

,OMeN1 MARIIN[NC 

FOMENT MARTIN ENC

r 4'!:? , IV., 

V1LAFRANCA 4 . 2 
4 - 2 

U G A. 
5· 1 

BAHCINONA 
j 1h' y, 

JAKé 
3· . 3 

VULCA 
4-2 

BARC INONA 
3'1, - 21/., 
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SEMIFIN ... LS Les alites fin als 

VULCA · U.G .... . 

, o Rodriguez - J l . Fernàndez o 
y, Vehi . Velasco 'I, , Nleto . ROJas O 
y, Miralles· Srusl 'I, , Martin - ROSlch O 
O Ayza - Buxadé 

• 2 

MATX 

VULCA 

'I, MARTIN - 1 -

O AYZA -2-
NIETO -3-
VEHI _ 4_ 

'lo COLLADO -5-
O MIRALLE S - 6 -

3 

L'edició d'enguany s'ha jugat 
del 13 de maig al 17 de juny 
amb la participació de 58 equi ps , 
CinC mes que la temporada an· 
tenor. 

Com de costum s'han admès 
els equips titulars i els filials 
respectius que s'han volgut ins· 
criu re tenint en compte que en 
les ca tegories superiors la for· 
mació dels equips s'ha basat en 
els 10 primers jugadors de les 
ll istes que a començament de 
temporada foren presentades 
federativament, pel que fa a l'e· 
quip titular, I dels vuit primers 
en els equips de tercera catego· 
ria . 

Això ha permès que la com· 
peticIó gaudis de major seriosi · 
tat i va eVitar feina al Comi té de 
Competició . 

De tota manera no era obliga· 
tOri respectar l'ordre de les llis· 
tes, la qual cosa fa completa · 
ment aleatoris els enfrontaments 
IndiViduals, fins al punt que con· 
dlclonen conSiderablement els 
resultats alhora que la força de 
JOC se'n ressenteix per les deSI' 
guai tats que es produeixen so· 
Vint entre els Jugadors 

El fet d 'al ternar els dies de 
IOC entre divendres al vespre I 
diumenges al mati, segons la 
procedènCia dels equips, ha fa · 
cilltat també una mes esponera 
sa participacIó No obstant, en · 
cara no s'ha trobat la fórmula 

B ... RCINONA . JAKE 

, Anguera . Behnsk. 
o Glez. Mestres· Nòria 
y, Garcia Conesa - Ponce , Parés - Marchador 
O 8alalla . Dominguez 

Correa . Alfara 

3 1;'2 

FINAL 

BARCINONA 

CORREA 'lo 
GARRIGA , 
GLEZ MESTRES O 
PARES O 
ANGUERA '/, 
GARCIA CONESA I 

3 

o 

y, 
O , 
O 

2 ,/, 

Les fases de repesca pel d 
donar un guanyador de cada ca· 
tego ria part int dels equips que 
foren eliminats per altres de suo 
penar categorr a, varen donar els 
resultats seguents ' 

l ,O categoria : Guanyador el 
VULCA - B - per la seva victÒria 
per 4 I mig a 1 I mlÇl contra l'A· 
leneu Colom. 

2,0 categori a: Guanyador el 
CERDANYOLA per la seva VIC· 
tOrla per 3 I mig a 2 I mig con· 
l' ,' el Lle ldata . Ruy López .. B. 

3.0 categoria: Guanyador EL 
RUSC .. B - per la seva victÒria 
per 3 I mig a 2 I mig contra el 
C('¡nlre Aragonl=S 

per a integrar·hi els equips de d'una primera victÒria del Vul· 
comarques, que potser haUrien ca, ara fa dos anys, I de la vic· 
de celebrar elim inatòries comar· tòria del Barcrnona l'any passat 
cals prèvies abans d 'a rribar al es repetia la SituaCió, que aques· 
temps dels setzens de final. Per la vegada es d-i!canta per l'equip 
exemple, com a complement dels graclenc no 3ense dificultats, 
respectius campionats Ind,v" finS a l'extrem d 'haver hagut d'a· 
duals. tendre el desempat per sistema 

Enguany s'ha observat un ma· holandès . 
Ior Interès per part dels equips El Vulca havia tingut dlflcul· 
participants que, llevat d 'a lguna tats per eliminar un U .G.A . afe· 
excepcIó -per exemple, la blit, tot I que el resultat fou prou 
U .G.A " que no presenta mal I·e· clar, mentre que contra l'Espa. 
quip tltular- s'han preocupat de nyol, un cop t\yza i Mart in van 
tenir el concurs dels seus ml ' guanyar I Pisa va fer taules , amb 
llors elements . I, no cal dir, els la perspectiva d'una victÒria 
equips que han ambat més en· d 'Orestes Ro origuez, que dUia 
davant s'h i han preocupat for· qualitat d'avantatge, es deixa. 
ça ren per taules la resta de partl' 

Potser per aques' motiU , prec ! des. 
Sdment perquè Vulca I BarCino· La f inal fou molt disputada . 
na són els c lubs que es prenen Despres de la primera sessió de 
mes seriosament aquesta com· JOC el resultat era d 'empat a dos 
petiCiÓ, es pel que han ambal punts I rornamen Inacabades les 
ambdós a la final tres vegades partides dels taulers 1 I 5, amb· 
segUides. Caldria , però , revisar dues en posiCions lleugerament 
la fórmula de JOC o l'época en favorables al Vulca . Degut a que 
què es disputa per a desvetlla' dquesta prova es disputa al rIt· 
un més gran Interès a d 'a ltres me de 50 Jugódes moltes partl' 
clubs des es decidiren en destrets de 

El camplo de Catalunya ha temps, la qual cosa fa que les 
renovat el t itol en aquesta com· partides -en general les parti· 
petiCiÓ , havent·se donat la Cir des de la Copa Ca talana- SI' 
cumstancla que la final d'en· qUin de poca qualitat. 
guanyes repeteIX per tercer any En la continuaCIÓ de les dues 
consecutiu . lOs a dir que la n· pa rtides ajornades el Vulca en 
va litat del Vulca I el Barclnona lema prou d'aguantar el -statu 
en aquesta competicIó esta quo - perquè el desempat per 
constitUint tota una fita . Després sistema holandès li era favara· 
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ble . Els conductors de les res-
pectives partides, Martin i Co
lIado, no tingueren problemes 
per entaular i assegurar la vic
tòria de l'equip. 

Bona actuació del Jake i de 
l' Espanyol . B ., aquest darrer 
havent estat l'únic equip de ca 
tegoria inferior que arribà als 
quarts de final en guanyar el pri 
mer equip del Sabadell a la 3.° 
eliminatòria . 

No s'han donat gaire sorpre
ses aquesta vegada entenent per 
tals l 'eliminació d'equ ips de su
perior categoria . A més de l'es
",entada del Sabadell, cal re
marcar la del Terrassa per part 
del Vilafranca alxi que s'hi po- · 
("a ren els terrassencs, es a dir, 
a la segona eliminatòria, on en-
traren a la competició junt amb 
els equips del Vulcà, U.G.A. , Es-
panyol, Barcinona i Jake. 

Sense tant de relleu s'ha de 
comptar també l'eliminació de 
l'equip titular del Cornellà per 
part del segon eqUip del Sant 
Josep. 

N." 155 o OB/ d 

VEHt - PARts 

G o Defensa Tarrasch 

1 c4 e6. 2 d4 dS. 3 Cc3 eS. 4 e x d5 
e X dS. 5 et3 Cc6. 6 e3 et6 7 Ae2 
Ae711 (També s'ha Jugat 7 .. Ag4 . Se
gurament la millor continuació és 7 ... 
c X d4 . 8 ex d4 Ad6 amb petit avan
tatge blanc.) 8 0·0 O-O. 9 b3 Ce4. 10 
Ab2 e X d4. (Elimina la tensió cent ral. 
De no produir-se aquest canvi el blanc 
pot prendre a eS o bé Jugar Tel 
Ca4 .) 11 C X e41 d x e4. 12 C x d4 
Cx d4 (No és bo 12 .. A16. 13 Cxe6 
OXdl . 14 Ta Xdl AXb2. 15 Ce7 + 
Rh6 16 e x cS Ta x cB. 17 Td7. etc) 
13 A x d4 ... (El blanc té millor posiclc 
degut a ta feblesa del peó e4 i 8 la 
possibilitat d 'ocupar ràpidament lef. 
columnes centrals amb les torres.) 13 ... 
At6? (Facili ta el JOc del blanc que 
tindrà ara forta pressIÓ i. a més 21 
més. l'a lfil " bo". Sembla millor 13 
AlS segui t de Tc8.) 14 A x I6 D X I6. 15 
Dd5! ... ( Ara es veu clar l'avantatge 
de les blanques. La dama des de d5 
j omina la co lumna "d " I ataca f7 . b7 r 
e4, Impedint el normal desenvolupamenl 
del negre ) 15 .. . Te8. 16 Tfd1 Db6. 17 
Ac4 DgS. 18 Dd6!... (El domini de I" 
columna " d" permet entrar en un final 
avanta tJós) 18 ... Ag4! (la millor Lee 
continuaCions 18 O X d6. 19 T x d6 
seguit de Tfd1. o 18 Ae6. 19 A x e6 
T X e6. 20 Dc7 són sense esperances. ) 

HISTORIAL DE LA 11 COPA CATALANA 

Edició Temporada Guanyador Finalista 

1972/73 U.G.A. Foment Martinenc 
II 1973/74 ESPANYOL Sabadell 

III 1974/75 SEAT Congrés 
IV 1975/ 76 SEAT Terrassa 
V 1976/77 VULCA Barcinona 
V I 1977/ 78 BARCINONA Vulcà 

VI I 1978/79 VULCA Barc inona 

La Copa serà propietat de l'equip que guanyi t res ediCions, 
seguides 

n 
U 

o al ternes. 

19 DX g6 h x g6. 20 Td6 R18? ( Er? 
uOlca 20 TadB! Després de 2 1 T x gl 
Ae2! 22 Tg5 A x c4 23 b x c4 Td2 ... 1 
,.nal res ullant no hagués esta t gen" 
'acil de guanyar Ara el domini blanc 
sera absolut) 21 h3 AlS. 22 g4 Ac8 
(No es pot jugar 22 .. Ae6. 23 A X e6 
T x es. 24 T x e6 f x e6. 2S Tdl seguit 
d. Td4.) 23 T.dl Tb8. 24 AbS Tes. 
( A 24 ... Te5 segueix 25 Td8 + Re7. 
26 TeB + R16. 27 Td6 + Te6. 28 
Td Xe6 + I x e6. 29 Ad7.) 25 Td8 + 
Re? 26 gSI 16. 2? Tg8 TeS. 2B Te8 + ... 
(Millor que 2B Tx g7+ RIB. 29 gX I6 
A X h3. 20 Ae4 Ae6.) 28... R17. 29 
Tx eS I X eS. 30 Td8 Re? 31 Tg8 Rd6. 
32 Ae2 Rc6. 33 Rh2 b6. 34 Ag4 A x g4. 
(A 34 ... Rb7 segueix 35 T xg7+ Ra8. 
36 A x e8 Tx eB. 37 TX g6.) 35 Tx bB 
Aes. 36 Th8 Rd6_ 37 h4 Re7. 38 Ta8 
aS. 39 TbB 04. 40 Tx b6 ax b3. 41 
a X b3 RI? 42 Tb5 RIB. 43 b4 Ad7. 44 
T x eS Ae6 . 45 b5 Ab7. 46 TeS Rg8. 
4? Te? AdS. 48 hS R18. 49 b6 Rg8. 
50 b? 

1 - O 

VICTOR VEHI 

N." 156 E BOl c 

BUXADt - AYZA 

Defensa sIciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 AbS + Cd7. 4 
d4 Cg16. 5 O-O e x d4. 6 O x d4 eS. (En 
la partida que havíem Jugat anterior. 
ment Ayza va Jugar e6, però no va 
quedar bé. la textual sembra dóna 
més activitat a les peces. En les se
mi fi nals del Campionat Individual de 
Catalunya de pocs mesos enrera, Mi· 
ralles Jugà la textual t va ig arrtbar a 
tenir miliar partida després d'un mig 
IOC aparentment igualat.) 7 Od3 .. . 
/Contra Miralles valg Jugar De3. però 
no em va convèncer Aquesla semblo 
mi liar. ) 7 ... h6. (Per eVitar Ag5, que 
sena una clavada pertllosa.) 8 c4 a6 
(C rec que és un primer error tàctic 
de l'obertura, car és una pèrd ua de 
lemps. Era millor segUIr amb Ae7 i 
O-O) 9 A x d7 + AXd7. 10 Ce3 Ae7. 
11 Ae3 0·0. 12 a4 Ae6. 13 aS Te8. 14 
Cd2 Cd7. 15 b4 15 (No serveix 15. 
Dc7 oer 16 Tac 1 car SI 16 A x c4. 
17 C x c4 D X C4 . 18 D X C4 Txc4. 19 
CdS guanya Es fa d ifrcil trobar una 
Jugada sa tisfac tò ria per al negre, si 
no és de passivitat to lal, I en aquest 
cas el blanc pren una inICiativa deli· 
ntltva) 16 e x 15 A x iS. (PrefereiX lliu
rar el peó de b7 per activar les peces. 
però OI alxi hi ha res a ler la) 17 
DdS + RhB. lB DX b7 Tb8. (Tampoc 
sembla suf icienl18 Ad3 per 19 D x a6 
A x c4. 20 T x 11 i els peons imposen 
ta seva llei. O bé senzillament 19 Tlcl 
A x c4 20 C X c4 T X c4. 21 CdS amb 
IOC mol t superior. ) 19 O x aS T x b4 
20 Cd5 Cb8. 21 Oa8... (Pot semblar 
una Jugada d 'emergència. però és moll 
lorla ) 21 ... Tb2. 22 a6! AgS. 23 a7 
A X e3. 24 f x e3 T X d2. 25 T x IS! 

1 - O 

GUILLEM BUXAD~ 
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N." 157 R 61 / b 

CATALAN E. (Barcelona) 
SEGURA ( Espanyol ) 

Gambit Staunton 

1 d4 15. 2 e4 I x e4. 3 Ce3 C16. 4 g4 
h6 . 5 h4 dS. 6 Ah3 hS. 7 gs Cg4. a 
AI4 eS. 9 d x eS Ab4. 10 a3 A x e3 + . 
11 b X e3 O-O. 12 Ag3 Ce6. 13 oe2 oe7. 
1413 DeS. 15 Rd2 e3 +. 16 Rdl CI2 + . 
17 A x l2 e x l2. 18 Oil I x gl(C) . 19 
T x gl O x e3. 

O· 1 

H." 158 

PERolGO (8arcinona 1 
GRAS (L'Hospitalet) 

Defensa Benonl 

R 75 / a 

1 d4 C16. 2 e4 e6. 3 Ce3 Ae7. 4 e4 d6. 
5 14 eS. 6 dS e x dS . 7 e x dS O-O. 8 
CI3 a6 . 9 a4 Ag4. 10 Ad3 Cbd7. 11 h3 
AX I3. 12 o Xl3 Te8. 13 0-0 e4. 14 
Ac2 bS. 15 a x bS a x bS. 16 Ae3 b4. 
17 CbS b3. 18 Abl Ta8. 19 T x a8 
O X a8 . 20 Cd4 Rh8 . 21 Ce6 Ad8. 22 
eS Ce8. 23 e6 f x e6. 24 d X e6 Ces. 25 
C x eS. 

1 · O 

N." 159 E 05 / b 

GARCIA CONESA (Bareinona) 
CALVO (l·Hospitalel) 

Defensa francesa 

1 e4 06. 2 d4 dS . 3 Ce3 C16. 4 AgS 
Ae7. 5 eS Cld7. 6 h4 16. 7 ohS + g6. 
8 e X 16 C X 16. 9 013 0·0. 10 od3 eS. 
11 d X eS Ce6. 12 Cf3 oa5. 13 obS 
A x e5, 14 o X aS C X a5. 15 Ca4 Ad6. 
16 A x l6 T XI6 . 17 Ce3 Ab4 . 18 hS 
Cc6, 19 0-0-0 A X e3. 20 b X c3 a6. 21 
e4 d X c4. 22 h X g6 h X g6. 23 A x c4 
bS . 24 Ab3 CaS. 25 Td8 + Tl8. 26 
T x 18 + R x 18. 27 Th7 C x b3+ . 28 
e X b3 Rg8. 29 Te7 Tb8. 30 CeS Ab7. 
31 Ce6 A Xc6. 32 T X c6 Ta8. 33 T X e6 
R17 . 34 Tb6 Rg7. 35 Rd2 Rh6. 36 Re3 
RgS. 37 b4 Te8 +. 38 RI3 TI8 + . 39 
Rg3 Tg8. 40 14 + RhS . 41 RI3 Te8. 

1 - O 

N." 160 E 02/a 

MIRAllES - GARCIA CONESA 

Defensa francesa 

1 e4 e6, 2 d4 dS. 3 Cd2 Ct6. 4 eS Ctd7. 
5 t4 eS. 6 c3 Ce6. 7 Cdt3 e x d4. 8 
e X d4 Cb6. (La variant Leningrad. el 
tema estratègic de la qual és com se 
gueue ler., evitar ruptures en el flanc 
de rel (Iugada 10 del negre); 20n. 

Maniobrar en el flanc de dama (I uga· 
des 11 i 12 del negre) esguardant 
I obleCtlu de la casella c4. que servi' 
rà de trampoli ; 3er. El blanc queda 
amb l'alfil dama "dolen!" . Aquests co· 
mentaris estan fets segons noies del 
GM Diez del Corral "La reiteraclón de 
esquemas en las partidas de ajedrez" .) 
9 Ad3 Ad7. 10 Ce2 hS! 11 g3.. (Una 
altra poss ibilitat per al blanc és 11 a3 
aS. 12 b3. frenant l 'expansIó del ne· 
gre per aquest costat.) 11 aS . 12 h3 ... 
(El blanc segueix amb el seu pla. que 
és lugar g4, ruptura que no preocupa 
al negre perquè a canvi obtmdrà una 
forta reacció en el flanc de dama.) 
12 a4 . 13 RI2 Ce4. 14 g4 Cb4. 15 
Abl a31 (L'avantatge del negre és ben 
palesa. ) 16 b3 Cb2. 17 ogl ... (Nalu · 
ralment , no ès possible 17 Od2? per 
h Xg4) 17 oc7. (S'amenaça Cc2 ) 
18 Cel 

18 ... Cdl+1 19 RI3 Ce3. 20 Ad2 Ce4. 
( Interessant maniobr a del cavall , que 
s'infiltra en la posició blanca. Com a 
mal menor el blanc ha de cedir el 
"bon " alfil de caselles blanques i 
també l'alfil "dolent", deixant al ne· 
gre un peó a e4 i Ja parella d'alfils. ) 
21 A X b4 A X b4. 22 A x e4 d X e4+. 
23 Re3 OaSI (AnuLlsnt totes les espe· 
rances del blanc d 'haver la columna 
"c 't, car no es pot jugar 24 Tel per 
Ad2 + . ) 24 Ce2 Ad2 +. 2 SRI2 Te8. 26 
Ce3 AbS, (Una interessant idea era 
també 26 ... Tc3! 27 C x c3 D X c3. 28 
Og3 h4 ! guanyant; o bé 27 CC4 Tf3 + . 
28 Rg2 ob4. 29 Cd6 + R18. 30 C X e4 
Te3; o bé 27 Ce4 Tl3+ . 28 Rg2 Db4. 
29 Cd2 O x d2 . 30 Del De3!) 27 Ce4 .. 
(Feta per evitar l'entrada de la dama 
per c3 un cop canviat l'allil per el 
Ce2.) 27 ... A x e4. 28 b X e4 T X e4. 29 
g X hS 03+1 30 RIl odS. (S·amenaça 
mal en 13. ) 31 og2 ... 

'( Veure diagrama que segueix. ) 

31 .. T X d411 (Forta jugada que el ne· 
gre havia previst quan jugà 26 .. 
AbS. ) 32 C X d4 o x d4 . 33 Re2 
004+. 34 RI3.. (Si 34 Rdl o d3! 3~ 

De2 DdS. 36 Rc2 O-O! guanyant, ca r e! 
rei blanc no trobaria refugi . ) 34 
T x hS. 35 Oe2 .. (No és possible 35 
O X g7 T15. 36 Dh6 o Og4 e2, guanyant.) 

35 .. odS + . 36 Rg3 Th6. 37 Rh2 bS 
38 Tab1 b4, (Dei)(ant al blanc sense 
reacció . Ara només és qüest iÓ de pas· 
sar el control de temps. ) 39 Thg1 Tg6. 
40 Tb3 T X gl. 41 R X gl g61 (Donanl 
una escapatòria el rei per si es pre
senta una persecució amb xecs.) 42 
Rh2 R18. 43 h4 Ilg7. 44 hS 0e4. 45 
Rg3 .. (AI blanc ~ie li har\ ~ acabat les 
jugades, mentre que el negre encara 
ha d'arribar a la jugada 50.- per fer 
efectiu el triomf.) 45 ... g51 46 f X 05 
O X e5+ . 47 Rh3 o X g5. 48 Tb17 . 
( Error que precip ita el final.) 48 .. 
015+ . 49 Rh2 O x bl . 

O- 1 

N." 161 

MOYANO (V uleà) 
MAJOS (Colom) 

Defensa Caro Kann 

oERE 

E 98/ a 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 Ce3 d x 04. 4 
C X e4 AlS. 5 Cg3 Ag6. 6 Cge2... (Una 
variant que Tal \la utilitzar Sovtnt en 
els seus matxs contra 80tv innik de 
1960 i 1961. Les negres han de pre
veure un pOSSible sacrifici de peça a 
e6 després de Cf4 i Ac4.) 6 ... Cd7. 
( Ai xí va jugar 8 0tv innik en una oca
sió, però després va preferir CfG, que 
és millor. ) 7 h4 .. . (Si 7 Cf4 e5 igua· 
la .) 7 ... hil. 8 CI4 Ah7. 9 Ae4 Cg16. 10 
O-O Cb6. (10 ... e6 és una attra passi· 
bilitat. però aleshores 11 A x e6 és 
forta. Interessant és l'estranya idea de 
Bronslein 10 ... Ag8. ) 11 Ab3 gS?? (Un 
disbarat. S'havia de jugar 11 Oc7 
preparant 0-0-0.) 12 h X g5 h X 05. 13 
Cfh5 C X h5? (A tres jugades perden 
el peó de gS o permeten C x f6 amb 
fort atac: però allò que segueix és 
PltIOr.) 14 o X h5 o X d4? (L'últim er· 
ror amb el qual les negres s'estalvien 
una llarga agonia. Per a resisti r, en· 
cara que sigui sense esperances. s'ha· 
via de Jugar CdS.) 15 A x 17+ Rd7.16 
Tdl . 

1 · O 
ESTEVE MOYANO 
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FEDERACIÓ 
CATALANA 
D'ESCACS 

RESTA DE 
CATALUNYA 
GUANYÀ EL 
BARCELONÈS 
PER 
53 i MIG A 
46i MIG 

Festa Catalana 
d'Escacs 
1 de juliol del 1979, REUS 

~"J ~ 

La segona edició de la Fes 
ta Catalana s'ha celebra t sota e 
signe dels escacs massius, 

Aquest ha estat el punt dt' 
mira dels seus organitzadors 
directes, la Secció d'Escacs del 
Reu s Departiu amb el suport de 
l'entitat matriu , que tingueren 
interès en estendre la confron
tac ió al màXim nombre de tau 
lers possibles a fi i efecte d 'a
traure l'atenció en una àmplia 
convocatòna . Per aquest motiu 
no es resignaren a limitar-se a 
l'encontre habitual de IOC tau 
lers entre un selecciona t del 
Barcelonès (encara que Bad"
lona fou adjudicada als cant rd
r is) i la resta de Catalunya , sinó 
que, a redós de la confrontacIó 
entre Tarragona contra la rest ó 
de Catalunya, eixamplaren I" 
contesa a 30 taulers més de 
juvenils i 20 de femenins A me's 
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d'aquest encontre oficial I en un 
al tre Indret del mateix Pave lló 
organitzaren un matx a 50 tau 
lers entre les seleCCIOns esco
la rs de Reus I Tarra ~ ona En fi , 
una autèntica demostracIó de 
potencialitat escaqUista. 

AIXÓ va fer que la magna con 
ce ntracIó fcs un Importan t 
motor propagandistlc dels es 
cacs, la qual es desenvolupa 
dintre de les Installaclons es
portives dels Reus Departi u 

La Crida fou atesa per 265 jU
gadors pe l que fa al matx de 
t CD taulers , motiu pel qual mé. 
cie mig centena r s'haguerel 
d 'excloure de bell antuvI , On fou 
defl clt àna la convoca tòria va es 
ser en rencontre femeni . on 
es reflect i la diferènc ia de den 
sl tat de les comarques ca talanes 
Alxi com Tarragona en va te nll 
de' sobra per omplir els 20 tau 

197 q 

I,'rs, la resta de Catalunya amb 
¡..l I ou fema en va poder presen 
lar la meitat, I encara aquesteti 
de Barcelona, car a lleida I a 
Girona. com de ix em di t en alt res 
pagines d 'aquest numero. els 
escacs femeninS pràcticament no 
compten . 

El matx cen tral es resolgué 
amb un nou tnomf de l'equIp 
català per 53 punts I mig a 4 ( 
, mig, El desglossament per Ci> 

tegones dóna 

Prefe rent s 
Primeres 
Segones 
Terceres 

14 - 13 
14 '12- 12 '12 
15 - 13 
10 - 8 
-----

53 '12 - 46 '12 

t:s a dir que guanyaren en to 
Ies les ca tegories I encara hi 



nauriem d'afegir els Infantils , 
que també guanyaren per 18 I 
Inlg a 11 I mig. 

La part d'encontre femeni que 
es pogué celebrar, és a dir, els 
10 taulers que va poder presen
far la resta de Catalunya, dona 
un empat a 5 punts, 

Els guanyadors de cada par
tida I eberen la medalla comme
morativa oferta per la Generall 
lat de Catalunya, I els perde
dors la medalla oferta pel Reu s 
Departiu . alxi com tots els part I· 
cl pants de les altres confronta 
Cl ons addicionals. 

Com de costum, en les parti 
des taules s'endugueren la me
dalla de la Generalitat els Juga
dors pertanyents a l'equip gua
nyador, és a dir , el de comar
ques 

L'apat de germanor es tingué 
ni Restaurant Sant Jordi del pa· 
ve lló de la Fira de Mostres de 
Reus annexa al conjunt del Reus 
Departiu , 

Alli s'h i apleç¡aren més de 500 
comensals , gernació que sem
pre costa de fer-li mantenir l'a
tenCIÓ en el moment de proce 
dir a la cloenda oficial de la 

Com de costum, en les part i
des laules s'endugueren la me 
dalla de la Generalitat els Juga 
dors pert anyents a l'equip gua 
nyador, és a dir, el de comar 
ques, 

Tot I amb alxó ho feren l'AI 
calde de Reus, Sr, Carles Mar· 

N." 163 E 09 " 

J , OUARRI - SAPERAS 

Defensa francesa 

1 e4 e6 , 2 d4 dS. 3 Ce3 Ab4. 4 eS eS. 
S a3 A Xe3+ . 6 b X e3 Ce7. 7 CfJ 
Cbe 6, B Ad3 Oe7, 9 0·0 Ad7, 10 Ae3 
e 4, 11 Ae2 0·0·0 , 12 AgS h6 . 13 Ae3 
gS, 14 04 CIS, 15 Ael TdgB, 16 g4 Cg7, 
17 Aa3 CeB, lB aS hS, 19 Cel h X g4, 
20 A x g4 IS , 21 Ae2 g4 , 22 Ael C x eS, 
23 Rg2 T x h2 +, 

0 · 1 

li ; el President del Reu s Depor· 
llU , Sr, Joan Basara ; I el Pres l' 
dent de la F. C, d'E.. Sr. Joa r 
Segura , 
etcn s en català . També s'hi ad · 
temporada per part de la Fede· 
ració Catalana d'Escacs amb el 
lliurament dels trofeus guanyals 
durant la temporada , I més quan, 
si bé aquesta vegada el recinte 
era prou espaiós I ben distribUlI. 
II mancà una millor sonoritzacIó 
per a poder atendre els parl a
ments. 

Tal I amb això feren parl a 
ments l'Alca lde de Reus , Sr 
Carles Marti ; el President del 
Reus DeportlLl , Sr , Joan Basara ; 
I el President de la F C d'E , SI 
Joan Segura . 

A més dels trofeus esportius 
per competicions guanyades, es 
concediren medalles al Mèrit 
Escaquista de la F,C,d'E" fent 
se efectiu el lliurament , entre al
tres , de la Medalla d'or a l'ex
president de la F.C ,d 'E., Sr, Joa
quim Muntaner. 

Tot Just aca bat el reparti 
ment de trofeus es produi una 
certa confuslo quan alguns com 
ponents del Club d'Escacs Vu l 
ca anaren a la Presidència a re 
lo rnar els trofeus I medalles re 
budes per no portar les InSCrlp 
clons en catala . També s'hi ad· 
heri ren a titol personal els JlI 
gadors Carme Paloma i Xavl( I 
Mateu, del C, E. Terrass3. 

La confUSIÓ provingué del fH 

Alt re s partides aspirants al prem i 
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FERNANOEZ - GALMANY 

Defensa Alekhme 

1 e4 C16. 2 eS CdS. 3 Ce3 C X eJ. 4 
b X e3 d6. 5 14 Cc6. 6 d4 d x es. 7 
I x eS AlS, B CI3 e6, 9 Ad3 A X d3, 10 
O x d3 Ae7. 11 0 · 0 0· 0 . 12 Ae3 CaS. 
13 c4 e6 , 13 Tab1 Od7. 15 Ad2 Oc7. 
16 A X aS O X aS, 17 T X b7 AdB, lB a3 
Oa6, 19 Tlbl Ab6, 20 Cgs g6 , 21 Oh3 
hS. 22 T x f7 T x 17. 23 O X e6 Ta18. 
24 TI1 A X d4 + , 25 Rhl OeB, 26 T Xf7 

1 • O 

que el portaveu del Vulca volgué 
fer publica le seva posiCió I no 
li fou permès de bel l antuvI . Des
prés d'un estira i arronsa , pere 
Ja en un ambient prou desgave
lla t, ho manifesta pel micròfon 
I les reaccions acaba ren de com· 
pllcar la SituaCIÓ fins a rextrem 
que l'acte s'acabà en diSCUSSió 

generali tz ada 
Els Cri ts de Visca Catalunya 

seguits del cant de • El s Sega
dors - per pa -t d'una bona coll a 
d 'aSSisten ts deixaren palès el 
sentiment de catalanitat de In 
fa milia escacUlsta, com Ja fou 
eV ident l 'any anterior, SI bé en 
diferents Ci rcums tanCi es . 

Trofeu President de la 
Generalitat 

a la millor partida 

N. ' 162 E OO/ b 

MORELL (Congrés) 
CAlBET I Vila-seca·Salou) 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 Ae3 d x e4. 4 Cd2 
15 . 5 13 C16 . 6 l x e4 f x e4. 7 Ch3 Cc6 
8 AbS eS , 9 d l< eS Ag4 . 10 Ae2 CdS 
11 AgS Ae7 . 12 A xe7 O Xe7. 13 
A X g4 Ce3. 14 Oe2 Cd4. 1 S O x e3 
C x c2 +. 16 Re2 C X e3 . 17 R x e3 hS. 
18 AlS 0·0. 19 A x e4 TadS. 20 Thfl 
DeS + . 21 Re i' T x d2 + . 22 R x d2 
Od4 + . 23 Ad3 O x b2 + . 24 Rel 
O x eS+ . 2S Rd;! Ob2 + . 26 Re3 Te8 +. 
27 RI 3 Od4 . 

O· 1 

N:' 165 E 07, o 

MORO · CHALMETA 

Defensa Irancesa 

1 e4 e6. 2 d4 dj. 3 Ce3 Ab4. 4 eS eS. 
5 Og4 Rf8 . 6 a:1 A x e3, 7 b x c3 DaS . 
B Ad2 e4 , 9 Ael Ad7. 10 CI3 A.4, 11 
Adl ObS , 12 CgS Ce6, 13 h4 CdB, 14 
Th3 h6 . 15 CI:; Ce7, 16 hS CIS. 17 
Ch4 C X h4 , lB O X h4 Ob2, 19 Tel 
O X a3 , 20 Tg3 Oe7, 21 Og4 ReS. 22 
O X g7 OIB. 23 016 Th7, 24 Ta l Ad7, 
25 Ael Oh8, 26 Aa3 CeS. 27 Tbl b6 
28 AI3 Tb8 , 29 TbS Tb7, 30 T X d5 
e x dS. 3t A xC:5 bs. 32 A X e6 A X e6 , 
33 O X c6 + Td7. 34 Te3 Dg8. 35 e6 
l x e6. 36 OcS + Tda. 37 T x e6 + Rf7. 
J8 Te7 + Rt6 . 3!} Oc6 + Rgs. 40 TeS +. 

1 · O 
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EL CONTRAGAMBIT 
FALKBEER 

CAMPIONAT DE LA URSS 
PER EQUIPS, 

Riga, 1958 

N." 166 

BRONSTEIN - TAL 

e4 eS. 2 f4 dS. 

E t1 / b 

Aquest contragambit cent ral es deu 
al jugador austríac Ernest Cari Falk · 
beer (1819·1885) i implica el sacri fici, 
almenys temporal , d 'un peó. Amb ai· 
xò s'impedeix el pla de les blanques 
en el gambit de rei, car la columna 
" f " queda bloquej ada definitivament 
pel propi peó blanc, i s'oposa de bon 
començament a que el primer jugadOf 
pugui establir un centre ferm i com
pacte de peons, El Falkbeer és en 
bona part responsable de la progres
siva desaparició del gambit de rei en 
la pràctica magistral , especialment 
arran de l'esclatant victòria negra en 
la partida Spielmann-Tarrasch (Miih· 
r isch·Ostrau, 1923). Spielmann, "Ca
valler de l'Orde del Gambit de Rei ", 
va restar tan profundament aclaparat 
que va escriure un article completa 
ment derrotista sobre l'obertura que Ii 
havia donat tan brillants victòries. En 
general, aquest sentiment ha estaI 
compart it -segons la meva opinió. 
sense massa raó- per la malar part 
de Mestres des de 1924 fins els nos· 
Ires dies. 

La present partida té, per tant, no 
so lament un interès teòric, sinó un 
Significat molt especial : revitalitza el 
sempre gloriós gambit de rei , ple de 
cicatrius com un ve ll guerrer, i pro· 
porciona un estimul al jugador que de· 
sitja obteni r tenses posicions romànti
ques en les seves partides, Per aquest 
motiu mereix el més atent estudi. 

3 e X dS ... 

El blanc ha de fer aquesta jugada. 
Lògicament 3 f X eS és un gravíssim 
error pel xec guanyador de la dama 
negra a h4 , L'intent de transposar a 
excèntriques formes del gambit de rel 
amb 3 Cc3 pot ésser senzillament con· 
Irarrestat amb 3 .. , d4, 4 Cce2 d3! 5 
c X d3 Cc6 i el cavall negre pot ame
naçar mat ràpidament. 

per Dr. Ricard Calvo 
Mestre Internacional de la F.I.O.E. 

De lant en tant les blanques s'acu
llen a la idea de Tartakower 3 Cf3 per 
a Jugar una mena de gambit de ca
vall A 3 d X e4. 4 e x eS s'arriba a 
la seguent posició-

A parli, d 'aqui els llibres d'obertu' 
fes donen nombroses variants i Cller ' 
molles partides. No obstant, n'hi h .... 
prou amb donar un cop d 'ull a ta po 
slció per adonar-se d'un tret fonamen 
tal : el negre té una excel.lent partida 
per la seva millor estructura de peons 
i per la possibilitat d 'augmentar el 
seu ja desfogat planteig amb pressIó 
sobre el cavall de eS. 1::1 mètode més 
senzill seria 3 .. Cbd7. No hi ha per 
què Jugar 3.. Cc6 donant la possiblli. 
tat al blanc de desfer els peons negres 
mitjançant 4 ex e6 o permetre 4 Ab5 
Les Jugades rutinarles de desenvolu· 
pament 3 . Cr6 o 3 Ad6 poden es· 
perar, A 3 . . . Cbd7 el b lanc eslà gal ' 
rebé obligat a jugar 4 d4 -car des· 
prés de 4 ex d7 A X d7. la partida 
negra es juga 501a- ¡ aleshores se
gUe1X 4.. eX d3 amb la qual cosa 
s'ha de prendre amb el cavall, puix 
que en cas contrari el negre "canviarà 
i deixarà un peó condemnat a mOri a 
eS amb la qual cosa només hauria 
d'af inar en els canvis successius per 
guanyar la partida. (Veure la partida 
Konstantinopolski-Botvinnik en el So
kolski.) Per tant cal , doncs, 4 C x d3. 
I ara , en lloc de les jugades ru tinà· 
r ies que esmenten els llibres, el ne
gre pot i ha de jugar 4... Ch6! L ·ul · 
terior desenvolupament harmònic II 
dóna un positi u avantatge d'obertura 
Exemple: 5 Ae2 ec5. 6 O-O e x d3 se· 
gui t de A x c5 + i enroc. 

3 ... e4. 

La idea que caracteritza el contra
gambit Falkbeer. El pla negre desbor· 
da baslant el desenvolupament de les 
blanques, l'estruclUra de peons de les 
quals donen la impressió d' lncon· 
gruència. Només un consol de mo
ment el blanc té un peó de més I un 
peó centrat. Aquesta SituacIÓ concre, 
ta basi ant l'est rategla a seguir per 
ambdós bàndols: les t.ranques poden 
!Otentar conservar a qualsevol preu el 
seu peó de més amb Jugades com 4 

c4 o 4 AbS + . En ambdós casos les 
negres contestanen amb 4 c6 sacri · 
ficant defin itivament un peó, 1 des· 
prés tat vegada abandonant també el 
de e4 per pOlenciar el desenvolupa . 
ment. L'experlència demostra que el 
segon Jugador obté una iniciativa du
radora extremament perillosa degut a 
l 'escàs desenvolupament del blanc La 
partida Rosanes-Anderssen (Sres lau. 
1862) és un exemple eloquent (101 I 

que encara és millor per a les negres 
Jugar 5 b x c6 en lloc de 5 C Xc': 
que va Jugar Anderssen) 4 Cc3 sena 
una mica millo r dintre d'aquest pla el ~ 

desenvolupar una peca. L'úniC (lleu · 
ger) Inconvenient en relació a les va· 
rlan ts normals és que el negre pot dnj 
posar de la clavada Ab4 quan el blanc 
luguI d3. Segons Tartakower, es po· 
!Otentar 4 g3 continuant el desenvolu · 
pament I encerclant el peó e4 negre 
En aquest cas, I en els altres d'aques 
ta variant , el negre ha d'atenlr·se es 
Iflctamenl al seu pla bàSIC: ràpid de · 
senvolupament sense preocupar·se dl. 
les pèrdues de peons I obrir Iotes tes 
línies que pugui. La Jugada c6 és, pe, 
aquesl motiu, gairebé sempre de rigor 
La bella partida P1anmc·Vaslukov e~ 

una immillorable most ra d'aquest tema 

4 d3 .. . 

Per eliminaCió. la Jugada més sen· 
sata El blanc cerca el desenvolupa
ment eliminant el peó de e4 

4 ... Cf6! 

Eviden tment, millor que canviar. car 
aleshores el blanc es quedaria amb un 
bon peó de més sense excessives es· 
!retors. Tampoc no és bo 4. D X d5 
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5 Cc3 o, millor encara, 5 Oe2 amb 
joc sense problemes. 

5 d X e4 ... 

Conseqüent, car s'elimina d'una ve
gada la molèstia. Es pot intentar 1am· 
bé 5 Oe2, però el negre queda molt 
aeliu amb 5... Ag4. 6 Oe3 C X d5. 7 
O Xe4+ Ae7. 8 15 C16. 9 O x b7 Cbd7. 

A 5 Ce3 segueix 5 ... Ab4 i a 5 Cd2 
e Xd3. 6 AXd3 CXd5 en embdós ca· 
sos amb joc fàcil per al segon jugador 
(veure partida Bronstein· Kanisokov) . 

5 ... C X e4. 

Amb això s'arriba a la posició teò· 
rica fonamental per a l'estudi i valora· 
ci6 del conlragambit Falkbeer. Val la 
pena d 'aturar·s'hi : 

les negres disposen d'amenaces tals 
com Ac5 o Oh4. les blanques s'han 
de desenvolupar urgentment. Per això 
tenen tres jugades a la seva disposició. 

A - 6 De2 Introduïda per Txaru· 
sek contra Pillsbury en una famosa 
partida del torneig de Nuremberg de 
1896. D'antuvi s 'ha de dir que el ne· 
gre disposa en aquest moment d'un 
sacrificI de peça molt interessant : 6 
Ab4 +. 7 e3 . (pilJor és 7 Ad2 0·0 
8 A X b4 Te8. 9 Rdl Ag4. 10 CI3 Ce6. 
11 Ael O X d5 + . 12 Rc1 TadS amb 
alae. ) 7 . 0·0. 8 e X b4 Te8. 9 Ae~ 

C16! 10 Ce3 Cg4. 11 0·0·0 C X e3. 1< 
Tel Ca6 amb joc confús per ambdór, 
bàndols. 

El negre també pot jugar 6 O X d~ 
¡ a 7 Cd2 f5. 8 g4!, que constitueix la 
idea original de Txarusek. S'ha de con· 
testar amb 8 . Cc61 (Pillsbury va jUt 
gar la feble 8.. Ae7 i va quedar per· 
dut, ,ncara que mercès a un error 
del blanc -31 Tel? en lloc de 31 
Te4!- va poder obtenir les taules ) 

Després de 8 .. Cc6 el blanc ha de 
Jugar 9 c3 per impedir el mortal salt 
del cavall negre. (Per exemple: 9 
g X I5 AX I5. 10 Ag2 Cd4. 11 A X e4 
A xe4. 12 O x e4+ O xe4. 13 C X e4 

CXe2+ . 14 Rdl C x al . 15 Ad2 0·0·0 I 
Però tot j aixi encara té greus pro· 
blemes: 9 .. Ae7. 10 Ag2 Oc7! 11 

Cxe4 f xe4. 12 A xe4 M4+ . 13 Rll 
O-O. 14 Rg2 Ae6 amb atac. Partida er, 
consulta Bardeleben i alt res contra 
Pillsbury i altres, Berlin. 1902. 

t:s, per tant, comprensible, que la 
jugada de Txarusek 6 Oe2 hagi estat 
totalment abandonada. 

B • 6 Ae3 Aquesta jugada porta a 
situacions de joc molt agudes. 6 .. 
0h4 +. 7 g3 C x g3. 8 h x g3. (Amb 
8 CI3 Oe7. 9 h x g3 O X e3+ . 10 Oe2 
O X e2+ . 11 Rxe2 s'arribaria a un f¡
nal de taules.) 8 ... O X hl . 9 Oe2 amb 
la idea de jugar Cf3 i enroc llarg. Tot 
I amb això aquesta línia va baixar moll 
de cotització arran de la victòria de 
Trifunovic sobre Tal en el Memorial 
Capablanca de 1963. 

e . la tercera possibilitat és l'adop
tada en la partida i és ben coneguda 
especialment per les anàlisis d'Alapin . 

6 Cf3 ... 

Evita el xec de la dama negra, però 
no arriba a temps de disputar la dia
gonal 91·a7. 

6 ... Ae5. 

El negre ha d 'aprofitar l'oportunitat 
ja que altrament el blanc juga Ae3. 
En la partida Alekhine-Tarrasch (Sant 
Petersburg, 1914) les negres van ju
gar 6 ... AI5 i després de 7 Ae3 c6. 8 
Ae4 bS. 9 Ab3 eS. 10 d6 e4 . 11 OdS 
van quedar en decisiu desavantatge. 
Un altre error és 6 ... Ag4, com ho de· 
mostra la partida Spielmann-Marshall 
del torneig de Mannheim, 1914. 

7 De2 ... 

les jugades lletges a voltes són 
necessàries. Aixi és en aquest ca~ 

concret. A la jugada natural 7 Ad3 el 
negre jugaria 7 .. 0-01 8 A X e4 Te8. 
9 CeS T x eS. 10 I xe5 0h4 + . 11 Rd2 
O X e4 amb atac guanyador. En canvi 
ara aquesta variant no és possible. 
Després de 7 Oe2 0·0. 8 O x e4 Te8 
9 Ce5 f6 . 10 Ad3 l'atac decisiu és 
blanc. 

7 ... Af5. 

A 7.. f5 seguiria senzillament 8 Ae3 
I el blanc queja moll bé. Tampoc és 
bo 7 ... O x dS per 8 Cld2 15. 9 Ce3 
Od4. 10 Cc Xa4 Ixe4. 11 Cb3 amb 
gran avantatge. I, per últim, el xec 
7 .. Af2 + és només un cop a l'aigua 
car totes les peces negres queden 
penjades, com es va demostrar a I: 
partida Reti-Breyer, inclosa en el ma· 
terial d'estudi. 

8 Ce3 ... 

També és possible Cbd2. Tota aques. 
ta línia estava en els llibres d'obertu· 
res de comenc;amenls de segle, arran 
de les anàlisis fetes per Berger en 
1867. 

l 'opinió estricta deia: "Si 7.. Af5. 
8 g4" . SpielmilOn s'ho va creure i fou 
objecte d 'una aclaparadora derrota que 
es transcriu en la partida d'estudi n." 7. 
l 'article subsegüent de Spielmann, en 
què l'inoblidable jugador austriac es 
declarava corn malparat pacient a 
l'Hospital del Gambit de Rei, deia: 
"Tot és consE:qüència de 2 14 ". Tar· 
lakower come.,ta: "¡Oue Déu el per 
doni! " . A Spielmann, està clar. 

8 ... De7. 

Pràcticament forçat , car 8 0-0. 9 
ex e4 Te8. 10 Ce5 és molt bo per al 
blanc. 

9 Ae3!... 

9 Ad2 perm(lt al negre 9 . Af2 +. 10 
Rdl Ab6. 11 ex e4 A X e4. 12 e4 e6 
amb atac sobre el desenrocat re l 
blanc. 

9 ... C x e3. 

El negre també pot jugar, però no
més aspirant a unes doloroses taules, 
9 .. A Xe3. 10 O X e3 Cxe3. 11 
O Xe7+ R x e7. 12 b X c3 Ae4! 13 c4 
A x 13. 14 g xl3 Cd7. 

10 AXe5 CXd2. 11 A Xe7 
C X f4. 

Si 11.. . R x e7. 12 A Xe2 A x e2. 13 
Tel. 

12 Aa3!... 

Mantenint el rei enemic en el centre. 

12 ... Cd7. 

Tampoc no conhorta 12 . C x d5 
13 O.(K) e6. 14 CgS Cd7. 15 Ae4 Ae6 
16 The1 amb avantatge (Kuznetsov
Pozanski, URSS. 1963) . 

13 0-0-0 Ae4. 14 CIlS A X d5. 
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15 93!!. .. 

Un sacnlici de qualitat, de forcada 
acceptació, que proporciona a Brans
leln una mlclatlva de durador abast 
De no eXlstt r aquesta Idea en aquest 
moment, to ta l'obertu ra blanca es po 
dna conSiderar neutralitzada. 

15 .. . A X h1. 16 q X I4 eS. 

S'ha de tancar la diagonal 

17 Ae4 Ae6. 18 C X 17 bS. 

L enroc perd ia peça. I a 18 T'e 
guanya 19 Tel' 

MATERIAL D-ESTUDI 

Parlida N, ' 1/ 167 E l1 t b 

Sreslau 1862 

ROSANES - ANOERSSEN 

e4 eS. 2 14 dS . 3 e x dS 04 . 4 AbS + 
e6. 5 d X eS e X c6. 6 Ccl CIS. 7 De2 
AeS. 8 e x e4 o-o. 9 A X eS b x e6. 10 
d3 Te8 . 11 Ad2 C X e4. 12 d x e4 AlS. 
13 e5 ObS. 14 0-0-0 Ad4 . 15 eJ Ta-b8 
16 b3 Te-d81 17 CI3 O x b3! 18 a X b3 
T x bl. 19 Ae1 Ae3 +. 

o - 1 

Partida N. 21 168 E 11 t'I 

Wijk-aan-Zee 1973 

PLANI NC - VASIUKOV 

1 e4 e S. 2 14 dS . 3 e x d5 e4 . 4 Ccl 
CIS . 5 De 2 Ae7. 6 C X e 4 0·0 . 7 C x 16 + 
A x 16. 8 013 Te8 +. 9 Rdl e6. 10 Ae4 
bS. 11 Ab3 Ab7. 12 Ce2 aS . 13 a3 eS. 
14 d3 a4 . 15 Aa2 Cd7_ 16 Ce3 b4 . 17 
Ce4 b3! 18 Cd6 b X a2 . 19 C x e8 
O x e8 . 20 T x a2 Cb6. 21 e4 Dd7 22 
Ta l C X dS . 23 e X dS A x d S. 24 Og3 
Ab3 + . 25 Rd2 Td8. 26 Te1 e4 . 27 Te3 
Oe 7. 28 d4 A x d4 . 29 Re2 Ae2. 30 
Oh4 h6 31 Oe 7 Ob8! 32 Ad 2 AI6 33 
Ob4 O x 14 . 34 g3 Ad 3 + . 35 Rd1 011 +. 
36 Tel 013 + . 37 Rel AlS . 38 O X a4 
A X b2 +. 39 R x b2 T x d2 +. 40 Rel 
Oe3 + . 

o . 1 
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Partida N.' 3/ 169 E 11 / b 

Nure mberg 1896 

TXARUSEK - PILLSBURY 

1 e 4 eS. 2 14 dS . 3 e X dS e4. 4 d3 
C16. S d x e4 C x e4. 6 De2 D X dS. 7 
Cbd2 15. 8 g4 Ae7 . 9 Ag2 OaS . 10 
9 x lS C16. 11 CI3 O-O. 12 O-O OcS + 
13 Rh1 Ce6 . 14 Cb3 O X IS. 15 CI ·d4 
C x d4 . 16 C X d4 DeS. 17 CeS A x e6 
t 8 O x e6 + Rh8 . 19 Ae3 Dd6. 20 Ob3 
e6 21 Ta-dl Oe7. 22 Ad21 Ta-e8. 23 
~g3 Ad6. 24 Ae3 Te7. 25 Oh4 CdS. 26 
A X dS e x dS . 27 OhS A x 14. 28 O x dS 
Tg8. 29 Td4 AeS. 30 Te4 ! Ob8. 31 Tel? 
Tg·d8 . 32 DeS Ad6. 33 T X e 7 A x eS. 34 
T x g7 Tdl + . 35 Tgl + Ad4 . 36 A X d4 + 
T x d4 . 37 T x d4 018. 38 Td3 Oe7. 39 
h3 hS 40 Td-g3 DeS + I laules a la ¡U 

¡ada 52 

l'? 1/2 

Pa rlida N. 4 / 170 E 11 t 

la Ha vana 1963 

TAL · TRIFUNOVIC 

1 e4 eS. 2 14 dS . 3 e x dS e4. 4 d~ 
C16. S d X e4 C x e4. 6 Ae3 Oh4 +. 
7 g3 C x 93. 8 h x g3 O x hl . 9 De: 
Ab4 +. 10 e3 Ad6. 11 Ag2 Oh6! 1; 
Ad4 + Rd8 . 13 CI3 Ag4 . 14 012 Te8 + 
15 RI1 Cd7. 16 Cbd2 Og6 . 17 Rgl e6 
18 Te1 b6. 19 b4 aS . 20 Ch4 Od3. 

19 Cd6 + Re 7. 20 C X bS Th18. 
21 Cd4 Aq2. 22 Ce6 TfS. 23 T91 
Ae4 . 24 Ce7? .. 

Amb 24 Te l la parllda es decidia 
en poques Jugades 

24 ... Td8. 25 T X q7 + R16. 26 
Tf7 + R~6 . 27 Te7 C16. 28 Ce6 
Te8. 29 b3 ThS. 30 CqS AdS. 31 
Ad3 + Rh6. 32 Ab2 e4. 33 AlS 
e3. 34 A X e8 e X b2 + . 35 RX b2 
T X h2 . 36 Txa7 Tf2. 37 Ta4 Rq6. 
38 Td4 hS. 39 a4 h4. 40 aS Aq2 . 
41 a6 ChS. 42 Ab7 C X I4 . 43 
T X I4. 

1 . O 

21 Cd-13. Te2. 22 011 a x b4 . 23 Tdl 
T x g2 + . 24 R x g2 T x a2 +. 25 Rgl 
O X I1 +. 26 R x f1 gS I 

O - 1 

Partida N." S/ 171 E 11 b 

Mannhel m 1914 

SPIELMANN - MARS'iALL 

1 e4 eS. 2 14 dS . 3 e x dS e 4. 4 d3 C16. 
5 d x e4 C x e4. 6 CI3 Ag4. 7 Ad3 15 
8 Oe2 O X dS . 9 Ce3 Ab4 . lO Ad2 
A X e3. 11 A x e3 Ce6. 12 A x g7 O.()·O 
13 A x h8 T x h8. 14 Oe31 A x 13. lS 
O x 13 Cd4. 16 Oe3 DeS. 17 RI1 Ob4. 
18 Tdl Te8. 19 eJ Oa4. 20 b3 C x e3. 
21 O x d4 OaS. 22 b4. 

I - O 

Pa rtida N. 6 / 172 El l h 

Budapest 1917 

RETI - BREYER 

1 e4 eS. 2 14 d S. 3 e x dS e4 . 4 d3 
C16. S d x e4 C X e4 . 6 CI3 AeS. 7 Oe2 
AI2 + . 8 Rd1 O x dS + . 9 CI -d2 15 lO 
Ce3 Od4 . 11 C xe4 I X e4 12 e3 Oe3 
13 OhS + R18. 14 Ae4 O x 14. IS OdS 
Ag4 +. 16 Re2 Re8 . 17 C X e4 015 18 
Tll e6 19 Od3. 

I . O 



Partida N." 7/ 173 E 11Ib 

Mahrisch· Ostra" 1923 

SPIELMANN - TARRASCH 

1 e4 eS. 2 14 dS . 3 e X d5 e4. 4 d3 Cl6 
S d X .4 C x e4. 6 Ct3 AeS. 7 Oe2 AtS. 
8 g4? 0·0. 9 9 x ts Te8. 10 Ag2 Ct2 , 
11 CeS C X h1. 12 A x hl Cd7. 13 Ce3 
16. 14 Ce4 I X eS. 15 C x c5 C Xc5. l S 
I x eS 0h4 + , 17 Rtl Tl8 . 18 Rg l Od4 + , 
19 Ae3 O X e5. 20 Tel Cd7. 21 Dc4 
Qh8. 22 Ae4 Tae8. 23 Ad4 Ot4 . 24 
Te2 Ct6 . 25 A x t6 9 x t6. 26 h3 Tg8 +. 

0 · 1 

Recomanem al lector l'estudi de la 
.. eguenl partida sense la qual no s"en
tendrla l'estat actual d"aquesta linla 

Els comentaris són de Francesc eall 
be .• mllla! per l'aulor aler-ho 

Pa lrida N. 8/ 174 E Il l b 

Sandomierz 1976 

BRONSTEIN - WEISSMAN 

1 e4 eS . 2 14 (El " pettl Invent " qu~ 

s atribueix al portuguès Sanla Mana 
esmenlat Ja en el /llbre de Ru)' Lópel 
( 1561) t recollides les seves prlme 

fes tinles per Paleno, després de dlle
renIs avalars -històrics- segueix 
gaudmt de bona saJut.) 2 dS. (El 

recargolat " IraClament d 'Ernest Karl 
Falkbeer ( 1819-1885) que en el sel 
moment es va considerar gairebé la 
refutacIó del Gambrt de Rer. està avuI 
dia totalment desprestigia!.) 3 e x d5! 
( " La millor manera de correspondre 
un gambit és acceptant -lo" dèiem a 
Terrassa des dels anys '40. El b lanc 
no comet l'error del negre I es menja 
el peó Per a la Iguallat n 'hl ha prou 
amb 6 Cf3. Anderssen-Schallop, Ber· 
lin . 1864. ) 3 e4. 4 d4! C16. 5 d x e4! 
(Segons la partida Splelmann-Tarrasch. 
Mahrlsch-Ostrau. 1923 A la teor ia 11 
queden per desenrotllar una mica més 
les Jugades 5 Cc3 r 5 Oe2 (P.etl ·Sprel 
mann, GOlemburg 1919 ). mentre quI' 
5 Cd2 (Keres-Malmgren . Correspon
denCla, 1934) sembla defrnlllvamer l 
descartada) S e x e4. 6 CI31 
( Amb els conelxaments leòrlcs actuals 
la partida Ja està guanyada . Només 
sis Jugades i quatre des de 2 d51) 
6 AcS. (Kòrxnoi , en l'Enciclopèdia. 
esmenta l'alternativa 6 . c6 sense do
nar més expl icacions I sense Citar la 
continuacIÓ d 'Hddebrand' 7 Cbd2 
C X d2 8 A x d2 i 9 Ad31 . 7 Oe2 AtS. 
8 Cc3 De7. 9 Ae3 A x e3. (La conti
nuacIó 9 e X c3 tampoc es pol JU 
gar des de la rèplica 12 Aa3! -des· 
pres de 10 A x cS C X e2. 1 I A X e 7 
ex f4- segons la partida Sronstem 
Tal . Riga. 1958. ) 10 D X e3 e x c3. 11 
D x e7 + R X e7 . 12 b X c3 A x c2 {Des· 

prés de 12 Ae4 13 CgS! A x dS. 14 
0-0-0 Keres ja va dictaminà al seu dia 
les dificultats del negre La parlrda 
Krnic-Corlever. Wljk-aan-Zee. 1972, va 
seguir: 14 Ae6 15 ex e6 f x e6 . 16 
Ac4 ± ; Harding dóna aquesta altra 
!inra: 14 A x a2. 15 c4 b5 16 Rb2! 
A xe4. 17 A x c4! b x c4. 18 Thel + 
Rt6 . 19 Td4 o Td!i ± I 13 Rd2 Aa • . 
14 Tel + Rd6 . 

(O 14 Rd8. 15 Te4 
AeS. 16 Ac4 bS. 17 Ab3 Ca6. 18 The I 
amb rnlclatrva , He\'er-Kondratlev. URSS 
Tallin. 1946. La resla no ofereiX pro· 
blemes per a Sronstem .) 15 Cg5 R x d5. 
16 Te4 AeB. 17 Td4 + Re6 . 18 Ae2 
Cd7 . 19 At3 + Rb6 , 20 Tbl + RaS. 21 
T X b7 h6. 22 T )( c7 Tb8. 23 C X '7 
A x f7 . 24 T7 x d7. 

1 . O 

FRANCESC BALLB. 

LA CLASSIFICACiÓ DEL C. E. ESPANYOL , DE BARCELONA, 

A SEGONA DIVISiÓ ESPANYOLA 

Després d 'haver elim inat el 
Foment Martinenc, el GUlxolenc 
I el Brllar Club, de Sant Se bas· 
t/D, el C . E. Espanyol s 'enfronta 
amb l'Helios, de Saragossa, en 
l'ultlma ellmma tòria d 'ascens , 
la 2.° DiVisió espanyo la, catego
rra que haVia perdut en l'últim 
Campionat d·Espanya. 

El prrmer matx amb l 'Helios 
es Juga a Barcelona I els espa· 
nyolrstes aconseguiren de gua
nyar per la mínima, o Sia. per 2 
I mig a 1 mig amb les v lctòrres 
de Garcia Orus I Prada, I les 
taules de P. PUig. havent perdut 
Bordell 

En el partit de to rnada. Juga t 
a S ~ragossa ,l 'Espanyol va em
patar a dos punts, confirmant 
l'eliminaCIó de l'equip aragonès. 

En aquesta ocasió nomes gua
nya Prada, entau laren Bordell I 

P PUig, I Garcia Orús va pe r 
dre 

Heus ac; dues partides d 'a 
questa eliminatòria. correspo
nents al matx d 'anada. 

N," 175 R 4B / a 

R. BORDELL · ANGLAOA 

Obertura anglesa 

1 c4 eS . 2 Cc3 g6. 3 el3 Ag7. 4 g3 
Cc6. 5 Ag2 dS . 6 O-O e5. 7 d3 Cge7. 
8 Ag5 AeS . 9 Ocl h6. 10 Ad2 CIS. 11 
Tb1 Dd7. 12 Tel Tb8. 13 a3 h5. 14 h4 
Ced4. 15 b4 C x t3 +. 16 A X t3 Cd4. 
17 Ahl Ag4. 18 a4 0·0. 19 bS Tbe8 
20 Ah6 tS . 21 AdS + Rh7. 22 A X g7 
R X g7. 23 DgS t4 . 24 Ae4 Tt6. 25 CdS 
Te18. 26 e x 16 T x 16. 27 f3 CeS. 28 
Q X I6 + A x iS. 29 I x g4 h x g4 . 30 el 
t3 , 31 RI2 Cg7. 32 a5 CtS. 33 Tal Ce7. 
34 Thl dS. 35 c )( d5 e x d5. 36 hS 
Cc3. 37 A X g6 o x b5. 38 Thb1 e x b 1. 
39 Ta2 Db3. 

0 · 1 

N, 176 o 26 r 

FRADA · CANTiN 

GD defenSa semleslava 

1 d4 CfS . 2 c4 eS. 3 CI3 dS. 4 Ce3 
eS. 5 e3 Cbd7. 6 Dc2 Ad6. 7 b3 O-O. 
B Ae2 TeB. 9 O-O e5. 10 c x d5 e x dS. 
11 CbS AbS. 12 d X eS C X e5. 13 C XeS 
T x eS . 14 Ab2 TgS. 15 A x f6 g X f5 . 
16 Tacl Ah3. 17 AI3 AeS. 18 T'd1 a6 
19 T x dS 018. 20 Cd4 Rh8 . 21 g3 
Oh6. 22 A92 A X g2 . 23 R X g2 A x d4 . 
24 T x d4 ThS. 25 h4 TeS. 26 Dc7 Dt8. 
27 Td7 Rg8 . 28 Te4 hS , 29 O x b7 Tb8 
30 013 Dg7. 31 Tc6 IS . 32 T X a6 Og4 
33 Taa7 TfS. 34 O X g4 + l x g4 . 35 b4 
liS. 

1 · O 
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EL PRESIDENT DE LA FI.D.E. 
Sr. FRIDRIK OLAFSSON, VISITA CATALUNYA 

Arran del projectat homenat
ge al Secretari General de la 
Federació Catalana d'Escacs , 
Sr. Joan Torquet, que tingué lloc 
el 6 de febrer passat, el Sr. Joan 
Creixell, Vic e President de l'ac
tual Junta Directiva federativa 
volgué ofrenar a titol personal 
al Sr. Torquet un present molt 
particular: la presència del Pre
SIdent de la FIDE, Sr. Fridrik 
Olafsson . 

Les seves gestions van resul
tar prolixes i de bon antuvi no 
era possIble cOIncidir en el ma
teix dia de l'homenatge car el 
Sr. Olafsson tenia una reunió 
del ComItè Central de la FI DE 
a Austria . De tota manera , el 
Sr. Creixell va mantenir la seva 
postura i va conjuminar amb el 
Sr. Olafsson la seva vIsita a 
Catalunya , que, després d'una 
sèrte d'entrebancs per a fixar 'la 
data . va esdevenir possIble del 
9 al 13 de maIg. 

La Federació Catalana d'Es
cacs, que va ser la primera fe
deracIó de l'Estat espanyol d'ad
hem-se a la FI DE a la seva fun
dacIó , va tenir també la pruïja 
d 'ésser la primera federació de 
l'Estat espanyol que rebia la VI 
sIta d'un President del maxim 
c rganlsme internacional dels es
cacs . 

El programa d'actes del Sr. 
Olaf ss on va començar realment 
el dIa 10 amb un apat de la ma
Ior part de membres de la Jun
ta Directiva de la F. C. d'E. en 
el Restaurant Sant Bernat, en 
el Montseny. En el curs d'aquest 
apat el PreSIdent de la F. C. d'E. 
Sr. Segura, lliura al Sr. Olafs
son la figura de la damiseJ.la 
del paraigües com a record de 
la seva estada a Barcelona . A,
xi mateIx se li lliura una foto
grafia de tots els membres de 
la Junta DirectIva amb les sIg
natures de cadascun. 

Per la tarda segui visita al 
Club d'Escacs Vic, que fa poc 
ha estrenat estatge propi , El Sr. 
Olafsson fou distIngit com a so
ci d'honor de l'entitat . 

El dia 11 visita les dependèn
cIes de la Federació Catalana 
d'Escacs i de l'Institut d 'Escacs 
de Catalunya. En aquest darrer 
estatge, on s'estava ultimant l'a 
gençament provocat pel recent 
trasllat, se li féu lliurament d'una 
placa recordatòria del seu pas 
per l'I.E.C., se li lliura també 
una col'/ecció dels tres anys 
d'eXIstènCIa del · Butlleti d'Es
cacs . , i signa la prtmera pagina 
del Llibre d'Or de l'I.E.C. Pale
sa un gran entusiasme per l'o
bra i el contingut de l'Institut I 

el seu abast, I en resta ben im
pressionat com així ho va re ~ 
flectir en la seva dedlcatòrta 
que reproduïm apart. 

A continuació va visitar fa sec
CIÓ d'escacs del Grup d 'Empre
sa Seat I per la tarda el Club 

d'Escacs Vulca, campió de Ca
talunya . 

AI vespre d'aquest dIa reunl 
la premsa escaquIsta per a sot 
metre's a una ronda de premsa , 
que reflectIm apart . 

En el lloc corresponent fem 
referència al seu desplaçament 
a Sant FelIU de Guixols el dIS
sabte dIa 12 per assIstir als ac
tes de rencontre Cata/unya 
Llenguadoc. 

En conjunt una VISita molt in
teressant perquè ens permeté 
temr un contacte directe amb el 
màXIm rector dels escacs inter
naCIOnals , al qual II fou POSSI
ble comprovar l'extraordmarta 
VItalItat dels nostres escacs. I 
també un admirable record per 
la senzillesa de la personalitat 
del Sr. Olafsson . 



INSTANTÀNIES DE LA VISITA 
DEL SR. OLAFSSON 

En primer lloc el velem 
flanquejat a la seva dreta pe l 
Sr . Joan Creixell, Vicepresident. 
I Sr. Joan T orquet , Secretari 
Genera l. en el moment de rebre 
els obsequIs en record del seu 
pas per Catalunya . 

En segon lloc la reuniÓ 
federativa celebrada al 
Montseny on E s comentaren 
diferents aspectes dels afers 
Internacionals que ens poden 
afectar, com feren la possibilitat 
que la FederacIó Catalana es 
pugui adherir directament a la 
FIDE; la suggerènCia del 
Sr . Olafsson d'introdUir dos 
controls de temps en la primera 
sessió de la partida ; la 
possibilitat de celebrar un matx 
Islàndia-Catalunya ; etc . 

En tercer lloc un moment de 
distenSIó on el Sr . Joan Segura 
es mede IX amb el President 
de la FIDE , tOl un wan mestre 
Internacional. 

A contmuaCló, i Ja en la VISita 
a l'Institut d'Escacs de 
Ca talunya , el Sr. Olafsson rep 
del seu Director, Sr. Jordi PUig , 
una col.lecció relligada del 
- BUTLLETI D 'ESCACS-, la 
publicació de la F.C.d'E. 

I en darrer term e membres de la 
F.C.d'E. i de l' IEC. que 
acompanyaren la visi ta del 
Sr. Olafsson, en el moment 
en què el Presi dent 
de la FIDE es disposa a encetar 
el Llibre d'Or de l'I .E.C .. en 
l'estrena del seu nou estatge 
social. 



RODA DE PREMSA 

Se II va preguntar si la seva elecció com a 
President de la FIDE el passat mes d'octubre a 
Buenos Aires, durant 1'0limplada i el Congrés, 
va significar un enfrontament entre els paisos 
socialistes i la resta de paisos, 

El Sr, Olafsson va estimar que, si s'havia de 
considerar que s'hagués prodult un enfronta
mect , sena en tot cas entre Europa i la resta 
del món, perquè les federacions europees pre
fenen tenir un President del seu Continent. 

.AIXò no m'ha de condicionar -aclari el Sr, 
Olafsson-, perquè la meva tasca ha d'ésser la 
de captar la voluntat de tothom, es trobi on es 
es trobI.-

En referènCia a la possible modificació del 
sistema de competicIOns digué que, en línies ge
nerals, esta per reoUlr el temps de la seva dispu
ta I fins I tot escurçar terminiS , S' ha nomenat 
una Comissió per estudiar la reglamentacIó del 
campionat del món. que properament es reUnirà 
a Paris, I que tractarà d'una pila d'aspectes de
dUlts de l que va passar a BagUlo (Fi lipines) du
rant rencontre Kàrpov-Kórxnol. 

En aquest sentit es tractarà de donar mes 
atf/buclons als arbitres perquè puguin aplicar 
els reglaments amb un Cf/ tef/ tan ampli com 
consldenn conVEnient. Es va demostrar que un 
lurat de 7 o 8 persones no fou efectiu perque 
acabà per deixar-se endur pels problemes po
litlcs creats al seu entorn, L'àrbitre serà la ma
xlma autOf/tat I només es podra apel'lar al Pre
Sident de la FI DE en cas de reclamaCió , .Que 
consti -digué el Sr, Olafsson- que aquesta 
Idea no ha sortit de mi" 
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Amb el President 
de la F.I.D.E. 
Sr. Fridrik Olafsson 

La premsa escaquista barcelonina es reuní 
entorn del President de la FIDE, Sr. Fridrik 
Olafsson, a l'hotel on s'estatjava aq uest. 
convocada per a conèixe r la problemiltica 
dels escacs de part del seu màxim 
re~ron,able, Ai,\¡ ,'e'ljueia l'I I de lml1g. 

Pel que fa als inCidents de l'última partida 
del matx Karpcv-Kòrxnol . va fer saber que no 
haVia intervingut la FIDE en la deciSIÓ presa pels 
arbitres . En realitat SI KòrxnOI no va protestar 
abans de començar la partida es perquè no sa
bia -ni tampoc els èrbltres- que el Dr. Zuckar 
estava assegut en els primers rengles de la 
sala Aquesta situacIÓ fou denunciada pels al u
dants de Kòrxnol. Aleshores s'establi un pacte 
entre cavallers retirant la pOSICiÓ del Dr Zuckar 
a canvI que Kòrxnol es tragués les ulleres qu,' 
reflectien . 

Se II va retreure que tot I que la FIDE ha de i
xat ben resolt aquest cas precisament en la sev¡' 
reunió de Graz el mes de febrer, Kòrxnoi he 
recorregut als tnbunals Civils d'Amsterdam. El 
Sr Olafsson va manifestar que, efectivament , 
hI ha un procés en curs t s'estan reVIsant les 
questlons legals, una d'elles SI la FIDE té sufi
cient personalitat Juridlca per a deCidir pel seu 
ccmpte, Però aquest afer romandr;, en suspens 
finS setembre vinent 

La noticia mes re cent del món dels Escacs 
era el condiCionat que sIstemàticament €s taver, 
fent algunes fe aeraCIOns -concretament les de 
la URSS , TxecoslovàqUia I Hongf/a- respecte 
a retirar fa seva partlclpaClo SI hi prema part 
Kórxnol AIXÓ esdeVingué poc eVident a Mon
treal (Canadà) peró fou comprovat referent a I;: 
t etlrada d' ,nv,tac,ó que II fou feta a Kórxnol pels 
organitzadors del torneig de Banla Luka (Iugos
làVia) l , mes CUf/OS encara, el propi Kórxnol va 



fer retirar la invitació cursada pels organitza
dors del torneig de Biel (Suïssa) al gran mestre 
anglès Keene. 

Sobre aquest aspecte , que la FIDE estableix 
amb la denominació de • bOicots -, el Secretaf/ 
d'aquell organisme envià una carta circular fent 
saber la posició del Sr. Olafsson. segons una 
conferència de premsa tinguda a Amsterdam el 
passat 26 d'abril , les manifestacions de la qual 
repetí a Barcelona . La seva pOSICiÓ és una Pf/
mera amonestació a totes les federaCions o IU
gadors que practiquin boicots amenaçant-los 
amb establlf multes económiques i fins i tot dei
xar d'avaluar els torneigs en què es produeixin 
aquestes clfcumstàncies, que són contràf/es als 
principis de la FI DE, i perjudiquen la imatge dels 
escacs en el món. 

¿Hi ha problemes politlcs en els escacs ultra 
l'esmentat bOicot a Kòrxnol? La FIDE no vol ser 
politlca, però rea lment troba que incideixen una 
colla de problemes pelitlcs com ara els de l'À
frica del Sud, Rodésia. Albania . Les penalitza
Cions esportives són la seva consequéncla . 

I parlant de questlOns polillques es va pre
sentar un cas practlc. En fer-li esment del IU ' 
gador asturià José LUls Alvarez que està de
tingut a l'Uruguai , la FederaCIÓ Espanyola va 
acordar presentar un re curs a la FIDE, segons 
es desprèn del resum de l'Assemblea de Fede
racIOns de pf/mers de desembre passat a Ma
df/d . 

El Sr. Olafssen va mamfestar que no Ii ha
Via arribat cap documentacIó ofiCial al respec te . 
Aleshores el Jugador uruguaià Llncoln M8/ztegUl. 
que està enrolat en els escacs catalans I que 
estava fent d 'espectador, Ii llIUrà un document 
a titol informatiu de les viclssltuts I si tuacIó 
de l'esmentat lugador espanyol. 

El Sr. Olafsson va fer esment que la FIDE 
tema un cert poder I recursos per fer Jugar en 
assumptes d'aqu6sta inaole. Per exemple , dar
rerament ha fet gesllons per l'afer de Ja fam í
lia Kórxnol, I aquest de José LUls AJvarez pot 
conSiderar-se dintre oel mateIx caire 

La reorganItzacIó esportiva de la FIDE esta 
en marxa , espeCialmen t pel que fa a la reestruc
turació de les Zones en qué es dIVideiX la seva 
InfluènCia . Se I, preguntà espeCialment per la 
situacIó del Canada. que es zona unlca . I la Afn 
cana- Med Iterrania . 

El Sr. Olafsson va manifestar que d'antuvl 
es tracta de trobal' zenes geogrà fiques properes 
I que puguin ten" una força escaqu ista homogè
nia, la qual cosa resu lta bastant dlficil d'aconse
gUlr Està per veure qUInes modificaCions s'in
trodu"an, pera ura de les que porten cami de 
realitza r-se és crear una sola zona per a Africa . 
Després es veurà com queden els paisos euro
peus que s'havlen Integrat amb els nberencs 
afncans 

En aquest aspecte se II va retreure que hi 
haVia massa desnivells en els tcrneigs interzQ
nc~ ls per la classificaCió directa de ce rtes zones, 

al xi com tambè es dóna aquest fenomen en les 
Olimplades Va refleXionar que hi ha coses de 
dlficil conJuminació .• Per un costat hi ha els 
Jugadors forts, per l'altre els jJgadors mes flui' 
xOS. i a mès s'ha de tenir en compte la promo
CIÓ dels escacs. Si en aquests darrers no se'ls 
donen opertunita ts en competicions oficials per
den interes I els escacs no progressen en aque
lla zona -, va dir el Sr. Olafsson. -En quant a 
l'Olimplada. el sistema suís fa rres fleXible aques
ta contraposició, encara que no sigUi la millor 
solUCió. Però no es tracta que les Olimplades 
sigUin d'una manera o d'una altra, sinó que eXIs
teixin o no, perquè altrament només podf/en 
participar les fed eraCions econòmicament pode
roses -, va afegir. 

¿Es pot ser lugador alhora que President de 
la FIDE? 

Sí, dIU Olafsson. Com a representant de tots 
els ;ugadors d'escacs em sembla molt important 
per estar en contacte amb tots ells en el seu ter
reny . Així em pot ésser més fécll solucionar els 
prohlemes que són Importants per als lugadors 

Qué hi ha de Fischer? Aquesta és la gran 
Ircógnlta de tothom, PreSident de la FIDE In
clusivamen t. perquè va manifestar que de mo-
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ment no se sap més que hi havia aquells dies 

una trobada privada entre Karpov I Fischer a 

Nova York amb el desig que es jugui un matx 

ent re ells encara que no siguI oficial. El senyor 

Olafsson va dIC que ell faria tots els possibles 

per reincorporar Flscher als escacs . No sé com 

ni quan. però ho Intentarem- va diC textualment 

Qué hi ha de rentesa entre la FIDE i rAIPE? 

Doncs . que el president de t'AIPE ha elaborat 

un expeOlent que ha estat sotmès a la FtDE per 

a veure o'lntegrar-se d'esqulfllentes sense per

dre la seva persona/¡tat però donar oportumtat 

als periodistes d'escacs dels paisos socialistes 

a fer la tramesa de les seves quotes a traves de 

la FIDE. úmc mltlà ofiCial que s'entrelluca pel 

obViar la seva marglnaclò del mi!wm orgamsme 

de la premsa escaqUista mundial. Aquest expe

dient sera estllOlat en el proper Congres de la 
FIDE 

Què en pensa del JOc per correspondència 7 

li pregunta un altre col·lega. El Sr. Olafsson ve 

fe r esment que és un mitja molt adient per a fe: 

progressar la teona dels escacs. A més. es 

melt Important perquè permet practicar tots 

aquells que per qualsevol motiu no poden pren 

dre part en les competicions de partida Viva 

Un problema comú dels escacs . la seva li_ 

mitada I escassa flnanclaclò Com s'ha de re

soldre ? La FIDE no té altres Ingressos que fes 

quotes de les fede raCIOns afiliades I els drets 

de participacIó en les competicions ofiCials Es 

tracta oe trobar nous recursos. Però . qUins? 

Potser SI la UNESCO acaba reconeixent la 

FIDE pOdrà obtemr una ajuda suplementàna 

Aquestes gestions per a establ" una relaCIÓ a 

escala mundial fa molts anys que s'estan ende

qant I ara sembla que amben a bon fi A conti· 

nuacló de Barcelona anava a Paris per a diSCU

tir aquest afer a la seu de la UNESCO . 

I arriba la gran pregunta : quines pOSSibilitat s 

té la Federaciò Catalana d'Escacs d'afillar-se 

directament a la FloE? Aquest haVia estat e' 

- Ielt-motlv, constant que se II plantejava d'ençà 

de la seva ambada a Barcelona I a tot arreu on 

anava se li feia la mateixa pregunta. Ara era 

hora de definIC-se d'una manera publica ja que 

no oficial. 
Va comer.çar per dir que els estatuts de la 

FloE no definien molt bé aquesta questló i això 

fou aprofitat per algunes nacionalitats -Escò

cia. Pais de Gal·les .... - per adhenr-se a la FloE 

com a membres independents. 
Els nous estatuts de la FloE aprovats en el 

Congrés de Niça. 1974. es pronuncien més 

concretament i trac ten d'e liminar i fins de su

primir casos semblants. De tota manera. afegi 

el Sr. Olafsson. aixó no significa tancar cap 

porta sinó que cada cas s'haura de jutjar per 

si mateix i. quan hi hagi una sol' licitud d'aques

ta mena, es veurà si és convenient fer excep

cions segons la seva contribució als escacs. 
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En aquest sentit va considerar molt favora 

blement el fet que la FederaCIÓ Catalana d'Es

cacs hagués estat ja adherida directament a la 

FloE. com fou el cas de 1925 a 1928. fins el 

moment en què. creada la FederaCIÓ Espanyola 

el 1927 a Barcelona . s'lmposa en el Congrés 

de la F.l.o.E. 

Ca/¡a saber si estava al corrent dels escacs 

espanyols ... 
• Com europeu. més que com a PreSident de 

la FIDE. Espanya és per a mi terra sagrada. es

caquisticament parlant. Els escacs van entral 

per Espanya I es van prodUir famosos lugadors 

I es van publicar llibres hlstòncs Tambe es 

aquí on es va agombolar el pas dels escacs an

tiCS a moderns havent fet el IOC mes harmonlOs. 

En els nostres dies a mes d'haver pres part en 

el torneig de Las Palmas oe Gran Canana de 

1975 (5è./6é ) I els cOlltactes en les O/lmpla

des I conE Ixement de les seves activitats. se 
que es un dels paisos on la tradiCIó es mano 

te mes Viva, I on s'han organitzat molt€s pro 

ves internacIOnals de rellell I eflclals de la FIDE 

Què en sabia dels escacs catalans? se li 

pregunta 
Confessa que no tenIa molta InfcrmaCló ni 

estava molt famillantzat amb el que es fe ia · en 

aquesta part d·Esoanya·,. citat textualment Ha

via sentit parlar dels tOlnelgs d'Olot I . Costa 

Brava" . en el primer dels quals no va participar 

una vegada que feu Invitat I haVia acceptat Tam

bé em consta l'organltzaclo del Campionat Mun

dial juvenil jugat a Barcelona. en 1965 Però alxó 

no Significava conè ixer els escacs catFllans 

I despres de la seva vIsita? II preguntem a 

punt d'abandonar Sant Feliu de GUlxols . I com 

a continuaCIÓ de la roda de plemsa del dia abans 

Primerament haig de d,,' que he tingut una 

canvI venCia exceller.t Són vastes molt atents 

I melt amables He comprès que son gent entu

siasta pels escacs gent efiCient que estima els 

escacs I que tenen gent que dedica la seva Vida 

a promoure els F'sca cs Crec que nmqu no es 

pot ofendre SI psmento el nom del Sr Torquet 

en aquest aspecte AIXÒ no vol dir que no apreclI 

la tasca que fan tots vostés. 

Una sola pregunta técll/ca . Com a jugador. 

a quin admira més en la hlstòna dels escacs ' 

El Sr. Olafsson manifesta que quan va co

mençar la seva admiració era per a Capablanca. 

però que ara no n'esta tan segur. AVUI dia con

SIdera que s'ha d'anar picant el miliar de cada 

lugador. 

I això fou tot. Com a advocat. esperem que 

si es presenta la moció de Catalunya a la FIDE 

faci més d'advocat defensor que de fiscal , en 

cara que la seva posició avui dia es mes aviat 

la de jutge. Ens ha comprès prou? ¿Ens ho sa 

brem mereixer? Esportivament periant seria un 

gran exit ten ir 3c ces directe a les competicion s 

cficials de la FIDE. Però primer hem de tenir 

l'Estatut de Catalunya. Apliquem -nos-hi , doncs. 



VIKTOR 
KÒRXNOI 

, , 
50T5- CAMPI O DEL MON 
Vingué a Barcelona a 
recollir el XII Oscar Mundial 197. 
i a fer una serie d'exhibicions 
per Catalunya 

Tal com s'havia anunciat. el 
sots-campió del món Viktor 
Kòrxnoi vingué a Barcelona a 
recollir el trofeu del XII Oscar 
Mundial dels Escacs i a fer una 
tongada d'exhibicions de parti 
des simultànies, 

La seva vinguda va desvetllar 
l'interès públtc i popular, per
què Ja el mateix dimarts d ia 5 
de Juny -pnmer dia feiner a Bar
ce lona per haver estat fe stiu el 
dia antenor, dtlluns de Pasqua 
Granada- els periodistes el 

cercaven per avançar-se a la 
roda de premsa que s'havia 
anunciat per al vespre, després 
de tots els actes esportius pre
vistos anteriorment. 

Kòrxno i arribà la nit anterior 
procedent de Paris acompanyat 
de la seva secretàri a i s'estatjà 
pràcticament d' Incógnlt. A les 4 
hores de la tarda l'anàrem a cer
car per acompanya r-lo a l'esta
bliment - Diagonal - de EL COR
TE INGLÉS, on havia de tenl! 
lloc la presentac ió oficial. 

Atluaclo contra la Selecclo Calalana a EL CORTE INGLfS de Barce lona 

BARCELONA 

La seva aparició fou saludada 
amb entusiasme per la munió 
de públic que s'hi reun i i que 
s'anà renovant durant tota la 
sessió, co n~,tituint un autentic 
refrendament de la seva popula
ntat. 

La confrontació esport iva va 
ser contra una selecc ió cata lana 
de 25 taulers , que va resultar 
molt forta pel a despatxar-la amb 
el temp s disponible que s'havia 
calculat. Cal tenir en compte 
que el prorrig d'avaluacIó fou 
de 2033 punts quan, per posar 
una comparació vàlida , contra 
Kàrpov tres anys abans fou de 
2028 amb molts d'aquells juga
dors, repetits aqui, amb major 
experiència . 

La selecció catalana s'havia 
establert partint de l'avaluaclo 
de la Federació Catalana d'Es 
cacs, la qual cosa va prepa
ra r la Secretaria General de I., 
F,C,d'E, 

Simultànies 

Kòrxnoi no estiç¡ué molt en 
certat en el pc i va ésser con 
siderablement combatut fins el 
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PARTIDES DE LA SELECCiÓ CATALANA 
N.' 177 D 64 1b 

KORXNOI.J . L. FERNANOEZ 

Defensa Grunfeld 

1 d4 CIG . 2 c4 g6. 3 Cc3 dS. 4 c x d5 

C X d5. 5 e4 C X c3. 6 b X c3 Ag7 . 7 

CI3 eS . 8 Ae3 0-0 . 9 Dd2 DaS . 10 Tel 

b6. 11 dS Ag4. 12 c4 Oa3. 13 Ad3 Cc6. 

14 d x c6 T(a)d8. 15 Re2 15. 16 Oc2 

T x d3. 17 O x d3 O X d3 + . 18 A x d3 

I X e4 + . 19 Re2 e x t3 . 20 g3 TeB. 21 

Thdl T X e6 . 22 TdB + A17 . 23 Te dI 

Ae6. 24 Rd3 Ab2. 25 Ah6 AlS +. 26 

Rel Ac2. 27 TI8 + Re6. 28 Tdd8 Ac1 + 

O · 1 

~ 178 R iS e 

KORXNOI · AYZA 

Defensa mdo·8enonl 

1 d4 CIS . 2 c4 eS . 3 d5 e6 . 4 Cc l 

e x dS . 5 e X dS d6 . 6 e4 g6. 7 14 Ag7 

8 AbS + Cld7. 9 a4 0·0. 10 CI3 Te8 

11 0·0 Co6. 12 eS Cb4. 13 e6 l x 0&. 

'4 d x e6 T X e6. 15 Ac4 Cf6. 16 15 

g X IS. 17 A X o6 + A x o6. 18 Cgs Od7. 

19 C x o6 O X o6. 20 CbS Td8. 21 AgS 

a6 . 22 Ce3 Te8. 23 A x 16 A X 16. 24 

Rhl AeS . 25 OhS Tl8 . 26 T(a)el Ce2. 

27 Te2 Cd4. 28 Te3 Tl7 . 29 OgS + 

Og6. 30 Od8 + Tl8 . 31 Od7 Og7. 32 

O x g7 + R X g7. 33 Ce2 C X e2. 34 

T X e2 bS. 35 a x bS a x bS. 36 T(e)12 

c4. 37 T x l5 T X I5. 38 T X t5 A X b2. 

39 T x bS e3. 40 Tb7 + R16 . 41 Te7 

ReS . 42 Rgl Rd4 . 

o . 1 

N." 179 o 18/ a 

KORXNOI . J . HUESO 

Defensa ortodoxa 

1 d4 dS. 2 c4 06. 3 Ce3 C16. 4 AgS 

Cbd7. 5 e3 Ae7. 6 CI3 O-O. 7 Ad3 b6 

8 e x d5 e X dS . 9 e x d5 e x dS . 1 e 
A X e7 O x e7. 11 De2 Cts. 12 Tel AdJ. 

13 O-O e6 . 14 CeS TfcS. 15 e X d7 e x dJ . 

16 A X h7 + Rh8 . 17 AlS g6. 18 A x d7 

o X d7 . 19 Tldl Rg7 . 20 Td3 Tc7. 21 

Te3 T(a)e8. 22 b4 Od6. 23 bS eS. 24 

h3 16. 25 a4 DeT. 26 Dd2 c4. 27 Db~ 

Dd6. 28 Dal O X aJ. 29 T x a3 a6. 30 

Tbl Ta8. 31 RII a x b5. 32 T x b5 el . 

l3 Tbl b5 . 34 Re2 b4 , 35 Ta2 bl . 

O · 1 

N." 180 D 501 e 

KORXNOI . VEHI 

Defensa mmzomdia 

1 d4 C16. 2 e4 e6. 3 Ce3 Ab4 . 4 e3 O-O. 

S Ad3 dS. 6 a3 A X el +. 7 b X e3 

d x e4. S A X e4 eS. 9 Cf3 Oe7. 10 Ae2 

b6. 11 Ab2 Cbd7. 12 e4 Ab7. 13 0·0 

T(a)d8. 14 Ob3 Cg4 . 15 g3 T(I)e9. 16 

Tldl eS. 17 dS Od6. 18 e4 Cg16 . 19 

oe2 Te7. 20 Ch4 g6. 21 a4 aS. 22 Ael 

Ce8. 23 Tbl Cc7. 24 Oe3 Ae8. 25 Ab2 

16. 26 Tll Ca6. 27 Tbel TdeS. 2S Ag4 

Ce7. 29 Adl Ca6 ')('1 Te3 Ce7. 31 Ae2 

T18. 32 14 Ce8. 33 Tel3 Cg7. 34 Tl312 

Ce8. 35 Od2 Te17. 36 CI3 Cg7. 37 I X eS 

I x eS. 38 Oh6 ChS. 39 CgS . 

1 • O 

N. 181 R 26/ b 

KORXNOI · F. SANAHUJA 

Obertura anglesa 

1 e4 C16. 2Ce3 e6. 3 e4 eS. 4 eS Cg8. 

5 d4 e x d4. 6 o X d4 Ce6. 7 o e4 dS. 

8 CI3 d x eS. 9 C X eS Ad7. IOC x d7 

O x d7. 11 AgS C16. 12 A x 16 9 X 16. 

13 Tdl De7. 14 g3 Ab4. 15 Ag2 

A x e3 +. 16 b X e3 oe5. 17 O X eS 

I x eS . lS A X e6 + b x e6. 19 Td6 Re7 

20 T X e6 The8. 21 T X e8 T x eS 22 

Rd2 T x e4. 23 Re2 15. 24 Tbl Te7. 25 

13 Rd6 . 26 Tb4 ReS. 27 a4 Tg7. 28 

TbS + Rd6. 29 Rd3 hS. 30 TaS Tb7. 31 

TaS + Re7 . 32 aS Te7. 33 e4 Td7 +. 

34 Re3 Te7. 35 14 RIS . 

1/ 2·1 / 2 

N." 182 D 40/ a 

KORXNOI· GARCIA CONESA 

Delensa nimzoindla 

d4 C16. 2 e4 e6. 3 Ce3 Ab4. 4 13 dS . 

5 a3 A x e3+ . 6 b X e3 eS. 7 e X dS 

e x dS. S e3 AlS . 9 Ce2 e X d4. 10 

e x d4 0·0 . 11 Cg3 Ag6. 12 Ad3 Ce6. 

13 O-O Te8. 14 Ta2 Dd7. 15 Te2 a6. 

16 Ab2 Tad8. 17 Abl bS. 18 Rhl CaS. 

19 e4 Ce4. 20 eS ChS. 21 C X h5 A x hS . 

22 Ael Ag6. 23 Ad3 Oa7. 24 Ae2 De7. 

25 14 15. 26 g4 Tl8 . 27 Tg2 Oe6. 28 

Ttgl Td7. 29 h3 aS. 30 Tg3 Tb7. 31 

Oe2 Rh8 . 32 Og2 I X g4 . 33 h x g4 

A X e2. 34 O x e2 Ob6. 35 Od3 b4. 36 

a x b4 a x b4. 37 Th3 g6 . 38 15 b3. 39 

I X g6 b2. 40 g7 + T X g7. 41 Ah6 

T X g4. 42 Tbl T17. 

O · 1 

N.' 183 D 64 tb 

KORXNOI . JORDI CUAORAS 

Defensa Grunteld 

1 d4 e16 . 2 e4 96. 3 Ce3 dS. 4 e x d5 

C x dS. 5 e4 C X e3. 6 b x e3 Ag7. 7 

CI3 0·0. 8 Aa3 b6. 9 Ae4 Od1. 10 

0·0 Ce6. 11 Tel CaS. 12 Ad3 Td8. 13 

Te2 eS. 14 dS Oa4 . 15 Ael Ce4. Hi 

AgS Te8. 17 Tel h6 . 18 Ael Ag4 . 19 

h3 A x 13. 20 O X I3 ceS. 21 OdI C Xd3 

22 O X d3 c4. 23 OdI Tad8. 24 oS DaS 

25 d6 e x d6 . 26 e X d6 T x el + . 27 

O X el T X d6. 28 0.8 + Rh7 . 29 O x l7 

Tdl + . 30 Rh2 DeS +. 31 At4 DIS. 32 

O x 15 9 x 15. 33 Ad2 AeS + . 34 g3 hS . 

35 Rg2 Rg6 . 36 RI3 R17. 37 Re2 Th 1. 

38 h4 Tb1. 39 Ae3 Re6 . 40 Ael Tb5 . 

41 Ae3 TdS. 42 a4 TaS. 43 Ta2 bS. 44 

Rd2 a6. 45 Ab6 T x a4 . 46 T X a4 b X a4. 

47 AeS RdS. 48 Ab4 14 . 

0 · 1 

N. ' 184 R BOi a 

KORXNOI . C. GIL 

Delensa Qwen 

1 e4 b6. 2 d4 Ab7. 3 13 eS . 4 e4 dS. 

5 e X dS e X dS. S eS eS. 1 Tb5 + CeS 

8 Ce2 oh4 +. 9 g3 od8. 10 Cbe3 a6 

11 A x e6+ A X e6. 12 Ae3 Ce7. 13 

0 · 0 CIS. 14 AI2 Ae7. 15 od3 od7. 16 

Tadl e4. 17 oe2 gS. 18 g4 Cg7. 19 

Cg3 hS. 20 CI5 Co6. 21 Ag3 Ct4 . 22 

A X 14 9 X 14. 23 Od2 0·0·0. 24 O x '4 

Tdg8. 25 Rhl Ag5. 26 Og3 h x g4 . 27 

I X g4 Th7. 28 Cd6 + Re7. 29 C >; 17 

Ah4. 30 013 T x g4 . 31 e6 O x 06. 32 

CeS Tgl .g7 . 33 Td2 Ag3. 34 C x e6 

R X c6. 35 DIS Tg6. 36 O x e6 + T x e6. 

37 Rgl Ad6. 38 TI5 Tel +.39 RI2 Thl 

40 Re3 Th3 + . 41 Tl3 Thl X h2. 42 

T X h2 T x I3 +. 43 R X I3 A X h2. 44 a4 

bS. 45 a x bS a x b5. 46 Ca2 Ad6 . 47 

Ce3 b4. 48 Cdl Ah2. 49 RI2 At4 . 50 

Re2 Ae1. 

0 · 1 

N." 185 o 15/c 

KÓRXNOI . COLLAOO 

Defensa onodoxa 

1 d4 dS. 2. e4 e6. 3 Ce3 C16. 4 AgS 

Cbd7. 5 e3 e6. 6 De2 OaS. 7 Ah4 Ab4 . 

8 Ad3 O-O. 9 Ce2 d x e4. 10 A X e4 eS. 

11 0·0 e X d4 . 12 e x d4 b6 .. 13 Ce4 

Ae7. 14 Ce2e3 Aa6. 15 A x 16 C X 16. 

16 C X I6 + A x 16. 17 b4 Da3. 18 Cbl 

O X b4. 19 A X a6 A x d4. 20 Cd2 A x al . 

21 T x a l Ttd8. 22 CI3 TdS. 23 Ad3 h6 . 

24 a3 Od6. 25 Ae4 TeS. 26 O x eS 

D X eS . 27 A X a8 15 . 28 Ab7 bS . 29 

Cel eS 30 g3 aS. 31 a4 b x a4. 32 Tdl 

a3 . 33 AdS+ R18 . 34 Aa 2 Oe3. 35 Ae6 

g6 . 36 Tbl e4. 37 h4 e3. 38 14 Dd2 

39 Cg2 a2. 40 Tal 012 +. 41 Rh2 e2. 

42 A X a2 el = D. 43 T X el O x a2. 44 

Rh3 a4. 45 Tel a3. 46 Ce3 ob3. 47 

Cdl a2. 48 Ce3 O X e3. 49 T X e3 al = D 

50 Te2 Oh1 + . Sl Th2 011 + . 52 Tg2 

Re7. 53 Rh2 Rd6 . 54 Td2 + ReS. 55 

Ta2 Rd4. 56 Ta3 012 +. 57 Thl Re4 

58 Tb3 Del + . 59 Rg2 Od2 +. 60 Rh 3 

OdI. 61 Tb4 + R13. 

. O . 1 



punt que en algun moment co
rria el risc de perdre l 'en fronta 
ment. En darrer terme se'n sor 
tl per la mínima, 

Van guanyar: Ayza (Vulcà), 
J, L, Fernàndez (UGA), Nieto 
(Vulcà), Garcia Conesa (Barcl
nona), Jordi Cuadras (Royal/FI
gueres), Collado (Vulcà), C, Gil 
(Barcinona), Hueso (Sant Adrià) 
I Martín (Vulcà), Van fer taules : 
Gzrriga (Barcino na), Calbet 
(Va lls) , Pares (Barcinona), Sa
nahuja (Terrassa), Padrós (Fo
ment Martinenc) i Salvany 
(UGA), Van perdre : Anguera 
(Barcinona), Miralles (Vulcà), S, 
mon (Terrassa), Vehí (Vulcà) , 
Slrvent (Sant Josep), Piqueres 
(Sant Josep), Palau (Foment Mar
tinenc), Fernàndez (invitat de 
Va lladolid), Brusi (UGA) i Jura
do (Olot) , 

XII Oscar Mundial 

A quarts de 10 del vespre se 
I, va fer lliurament del trofeu del 
Xilè, Oscar Mundia l dels Escacs 
L'encarregat de fer-ho va ésser 
el Sr Francisco Salamanca, Di· 
rector de l'establiment " Diago
nel . de EL CORTE INGL~S , en
titat patroc inadora d'aquest pre 
mi de ressó mundial. Es feren els 
parlaments de r igor per deixar 
ben palès que Kòrxnoi havia ob
tingut aquest premi segons 'a 
votacIó feta per 64 periodistes 
de 22 països. 

Roda de premsa 

Després d'aquest acte , i Vi SI' 
blement cansa t però amb el som· 
riure als llavis, en la sa la de la 
cafeteria del mateix establiment 
es disposà a sotmetre 's a una 
roda de prem sa que transcrivim 
a con tinuac lò d'aquest reportal. 
~e i que tingué un c3i re més po
lític que esportIu . Va ésser té r t 
explic it com els periodistes allà 
reuni ts desi tjaven i tothom va 
sort lr· ne 53tl 5fet 

Per reposar forces, els res
ponsables de l'Institut d 'Escacs 
de Catalunya, organitzadors ma
teria ls d'aquest acte, senyors 
Palau i J, Pu ig, acompanyaren a 
Kòrxno i i la seva Secretària a 
sopar a cal Agut d'Avinyó, on ja 
estaven tancant la cuina , de tant 
tard que era. Acomiadàrem a la 
Secretària , senyora Petra Leeu· 
werik que se'n tornava tot se 
guit a Zurich. 

XII OSCAR 

V,ktor Kó(xnol rep el Trofeu del XII Oscsr M undlBI de 'TJél f1S de l Sr Fraf1c/seo 
Salamanca. O /rector de l'establiment ~D;agona/ a de ':L CORTE INGlES ce 

Barcelona . TestImonI, el Sr. Joan Segura . Pre:¡,dent de la F e ci E 

PLATJA D'ARO 
(Baix Empordà) 

A l 'endemà a la tarda jugà a 
Platja d'Aro , on el Centre d'ini
ciatives i Turisme ha pres inte
rès pels escacs. En l'espaiosa 
sala dedicada a la nit al bingo 
s'hi va fer una interessant sessió 
que va ésser una barreja de jU: 
gadors de Sant Feliu de Guixols 
principalment, més altres de I~ 
contrada -arribant fins Girona 
capital-i barcelonins estiue
jants. La sessió fou la més dura 
de totes en quan a temps total 
esmerçat, però se 'n sorti bé. 

AC(u8CIÓ a l'Hospitalet del llobregat. 

Aquella nit preferí passar-la a 
Platj a d'Aro, no solament per· 
què el temps era més fresc, sino 
perquè a l'endemà al mati pague 
passar una estona prenent el 
so l a la platja . 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
(Barcelonès) 

El dia 7 actua a l'Hospi talet de 
Llobregat on els clubs d'a ll i s'a 
plegaren per a fer front comu, 
en tots els aspectes, a la come
S3 de veure novament en acció 

BUTLLETI D'ESCACS/JULIOL 1979 67 (227) 



PARTIDES DE PLATJA D'ARO 

N." 186 D 3D/ a 

KORXNOI - PAYET 

SISlema calala 

, d4 CIS. 2 c4 eS . 3 93 Ab4 +. 4 Ad 2 
aS . 5 Ag2 Ce6. 6 CI3 O-O. 7 O-O b6 . 8 
Ag5 Ae7. 9 d5 e x d5. 10 c x d5 eb4. 
11 a3 Ca6. 12 Ce3 d6. 13 Cd4 Ad7 . 14 
Tel h6 . 15 Ad2 DeS. 16 Cc6 A x c6. 17 
d x e6 CcS. 18 b4 CeS. 19 CbS a x b4 . 
20 a X b4 Dc8. 21 Tal eh7. 22 Ad5 
T X al . 23 D x al A16. 24 Da7 Cd4. 25 
C x d4 A X d4 . 26 Ob7 Td8. 27 AI4 C16. 
28 Ag2 g5 . 29 Ael Ce8. 30 Tdl Ag7. 
31 Ae3 Da8. 32 Tel Tb8. 33 O x a8 
T X a8. 34 Ah3 Tal. 35 T x a1 A x al . 
36 bS R18 . 37 14 16 . 38 Ad7 Re7 . 39 
15 dS . 40 A x ea R x eS. 41 RI2 Re7 . 42 
RIl Ac3. 43 Rg4 Rd6. 44 A x b6 e X b6 . 
45 RhS AeS. 46 R X h6 Re7. 47 Rg6 
d4 . 48 h4 g x h4 . 49 g x h4 R18 . 50 hS 
Ag8. 51 h6 Rh8 . 52 h7 A14 . 53 A X 16 
R x h7 . 54 A17 . 

1 - O 

Kòrxnol. car Ja hi haVia actuat 
en 1972 deixant-hi molt bon re 
co rd 

Van guanyar Vives (Aurora). 
\i1engual (Co ll blanc) I Calvo 
:l ·Hospltalet) . I van fer taules 
Olie (Aurora). Barraehina (Jake) . 
Queraltó (Jake) I Palacin ( l ·Hos
)Italet) 

SITGES (Garraf) 

El dia 8 actua a Sitges. on es 

PARTIDA DE l 'HOSPITALET 

N. · 188 E 13/ a 

KORXNO I - BARRACHINA (Jake 

Delensa Petroli 

1 e4 eS 2 CI3 Ct6 . 3 Ce3 Ab4 . 4 
C X eS 0 · 0 . S Cd3 A x e3. 6 d X e : 
C X e4 . 7 Ae2 dS . S 0·0 Ces.. 9 Ae :i 
Ae6. 10 CI4 od7. 11 C x e6 I X e6. 1;: 
c 4 Tad8. 13 AI 3 C16. 14 Od3 CeS. 1 ~ 

De2 C X 13 + . 16 O X 13 b6. 17 Oe2 eS. 
18 Tadl 015. 19 '3 Tle8. 20 Td2 e6 
21 e3 e4 . 22 od1 o e6. 23 b3 e x 13. 
24 T x 13 Ce4. 25 Td3 Tl8 . 26 AI4 Dg4. 
27 h3 DeS. 28 Tde3 dS . 29 Del T17 . 
30 e X dS c X d5. 31 c 4 Te8. 

1/ 2 - 1/ 2 

N." 187 D 64 / b 

KORXNOI - CORREA 

Defensa Grünfeld 

1 d4 C16 . 2 e4 g6l 3 Ce3 dS . 4 eX dS 
C x dS. 5 e4 e X c3. 6 b x c3 Ag7. 7 
CI3 0-0. 8 Aa3 b6. 9 Ae4 Ab7. 10 Oe2 
eS. 11 O-O Oe7. 12 Tael Cd7. 13 Ad3 
Tae8. 14 Tldl Tld8. 15 d5 Ah6. 16 
Tbl CeS. 17 C X e5 D x e5. 18 c4 Oc7. 
19 AC1 A >< c1. 20 Tb x cl e6. 21 De3 
e X dS. 22 e x dS a6. 23 a4 Te8. 24 
Ae4 Od7. 25 eS Ted8. 26 d6 bS. 27 
a x b5 a x b5 . 28 Ad5 c4. 29 ObS A X dS . 
30 T x dS Tb8. 31 Dd4 Tee8. 32 h4 hS 
33 e6 O x e6. 34 TeS Df6. 35 Te8 + 
Ag7. 36 Te7 Td8 . 

O - 1 

N. 186 bis E DO/ e 

KÓAXNOI - VAZOUEZ 

Defensa lrancesa 

1 d4 e6 . 2 e 4 dS . 3 eS eS. 4 Dg4 
e X d4 . 5 Cll Cc6. 6 Ad 3 Oc7. 7 Og3 
Cge7. 8 O-O Ad7 . 9 a 3 h6 . 10 Tel g6 . 

dona el cas que. per esser dl
.tendres -o sia. vlgilia de cap 
de setmana- fou mes practl c 
anar-h i amb tren que amb cotxe . 
Alia s enfronta a una seleccIó 
on S Inclolen 11 Jugadors de Pre
·erent dels quals en guanya 6 
\ entaula 3 I en perdé dues 

En definiti va guanyaren Mone
dera, Pla , Coll , Jordà i A. Olie, 
mentre entaularen Lluverol, Pla
nas, Servat i Rafel. 

ActuaCtÓ a SItges 
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11 b4 a6. 12 Cbd2 Ag7. 13 Cb3 b6. 
14 Ab2 O-O. 15 Cb x d4 C X d4 . 16 
C x d4 Tle8. 17 h4 hS. 18 DgS CIS. 19 
A x IS e X 15. 20 eS A x e6. 21 e x e6 
T x e6. 22 T X e6 f X e6. 23 o x g6 017. 
24 DgS R18 . 

N.' 187 bis D 60 b 

KÓAXNOI - B:JRRÀS 

Delensa indta de rel 

1 d4 C16_ 2 e4 96 . 3 Ce3 Ag7_ 4 04 
d6. 5 14 O-O. 6 CI3 eS_ 7 dS Cld7. E 
Ae 2 'S. 9 Cgs Cb6. 10 e X IS A x IS . 
11 Ad3 eS. 12 A x iS T X Is . 13 O-O 
e X t4 . 14 Ce6 Oh4. 15 C x g7 R x g7. 
16 b3 C8d7 . 17 CbS Ta18. 18 C x d6 
ThS. 19 Ab2 + CeS. 20 h3 Rg8 . 21 
A x eS T x eS. 22 C x b7 13. 23 C X e5 
Te2. 24 T x 13 T X 13. 25 O x e2 od4 +. 
26 Rh2 Te3. 27 OH O X cS . 28 014 Oe7. 
29 Tll TeS. 30 016 O x 16. 31 T x 16 
Te7. 32 d6 Td7. 33 eS CeS. 34 b4 a6 . 
3S a 4 Ca 7. 36 Tll Tb7. 37 Tdl Ce6 . 
38 d7 CdS. 39 e6 C X c6 . 40 d8 = o + 
C x d8 . 41 T X d8+ R17 . 42 Td4 I el 
negre abandona a 1.1 tugada 6i 

1 - O 

Els Preferents que perderen 
foren: Baya rri, Toledana, J. B. 
Ballester, Montané, Llaverias I 
l afuente. En conjunt hi hague
ren 11 jugadors de Preferent , 11 
primeres, 9 segones i 3 terce
res. A destacar ¡-actuació de A. 
011" (14 anys!). 

El club local obseqUia Kòrx
nOI amb una placa commemora · 
tlva. La tornada en cotxe a pn 
meres hores de la matmada FI 
fou tranquil . la . 



N ' 189 R 86 / _ 

KÒRXNOI · SERVAT 

Defensa PIrC 

1 e4 dS. 2 d4 Ct6. 3 '3 eS. 4 d5 ex e4 . 
5 r X e4 Oh4 +. 6 Re2 o x e4 +. 7 Ae3 
Ag4 + . 8 CI3 Ob4. 9 h3 O X b2. 10 
Cbd2 AlS. 11 RI2 e6. 12 Ad3 A x d3 . 13 
cxd3 15. 14 Tel Ae7. 15 Tbl D X a2 
16 d Xe6 C X e6. 17 T x b7 0·0. 16 
Rgl T.b8. 19 Obi 0e6. 20 Tel Tbe8. 
21 A X .7 C x .7. 22 T X.7 dS. 23 Tb7 
e4. 24 Tel 016. 25 Ob3 AeS + . 26 Rhl 
e x l3. 27 O X dS + Rh8. 28 C X I3 Od6. 
29 Db3 TeeS. 30 T x e8 + T x e8. 31 
017 018. 32 d4 Ad6. 33 O X 18 + A x 18 
34 Rg I Rg8 . 35 RI2 g6. 36 CgS Ah6 
37 h4 A x g5. 38 h x g5 Te4. 39 dS 
Td4. 40 Td7 R18 . 41 Re3 Td1. 42 RI4 
ReS. 43 Td6 Re7. 44 Te6 + Rd7 . 45 

CENTELLES (Osona) 

El dia 9 anà a Centelles, on la 
Penya d'Escacs local, plena de 
dinamisme, està portant a terme 
darrerament una colla d'actes 
escaquistics de gran relleu. Allà 
hi va fer una destrossa, car no· 
més en perdé una. Però també 
hi passà molta eston a, la qual 
cosa va significar tornar a pri 
meres hores de la matinada . 

L'un1c que en tragué profit 
fou Miquel Fabré, que el va gua· 
nyar. 

Com sia que a l'endemà s·ha· 
v ia d'anar a lleida , aquella nil 
no es dormi molt , car s'hav ia de 
sortir més aviat d'hora tenint en 
compte els que van a les platges 
del sud de Barcelona el diumen· 
ge al mati . Fins a El Vendrell el 
cami fou entretingut . però des· 
prés Ja hi hagué via ll i ure. 

LLEIDA (Segrià) 

D' antuvi a lleida tinguérem 
una recepciò a l'Ajuntament, que 
és l'edificI de la històrica Pae· 
na . El nou Batlle , el senyor An· 
toni Clurana, també afeccionat 
als escacs, va fer honor a la VI 

sita I l'acompanyà finS el lloc de 
IOC, que era un altre edifici no 
menys histÒriC com ara l'ex·Es· 
tudi General , avuI dia de la so· 
c letat • El Roser •. El Sr. Clurane 
va fer el · klck oH. escaquist lc 

PARTIDES DE SITGES 

ReS Td2. 46 Ta6 Te2 + . 47 RI6 T x g2. 
48 Ta7 + Rd6 . 49 T x h7 14. 50 A x g6 
R X dS . 51 RtS '3 . 

1/ 2 · 1/ 2 

N." 190 o 88/e 

KÒRXNOI · A . OLL~ 114 anys ) 

Defensa indla de rei 

1 d4 g6. 2 e4 Ag7. 3 c4 CcS. 4 Ae3 d6 
5 Ce3 C16. 6 13 0·0. 7 Cge2 eS. 8 d5 
Ce7. 9 Od2 Cd7. 10 0·0·0 IS . 11 Rbl 
C16. 12 h3 Ad7. 13 g4 14. 14 AI2 h6 . 
15 eS TeS. 16 c x d6 c x d6. 17 A x a77 
b6. 18 e x 14 e X 14 . 19 012 T x el! 2(' 
b x c3 Dc7. 21 O x b6 D X c3. 22 Ad: 
Ct X d5. 23 Db3 TeS! 

O • 1 

ActuaCIÓ a Centelles 

N.O 191 O 64 t b 

KÒRXNC1I· MONEDERa 

Deter sa Grunfeld 

1 d4 C16. 2 e4 g6. 3 Ce3 dS . 4 e x dS 
C X dS . 5 e4 C x e3. 6 b x e3 Ag7. 7 
CI3 eS. 8 Ae3 0·0. 9 Od2 Ag4. IOdS 
DaS. 11 Tel Cd" . 12 Ae2 Tad8. 13 e4 
0.6. 14 0·0 Te 8. 15 h3 A X 13. 16 
A x l3 Od6. 17 Ae2 15. 18 e X l5 g X IS. 
19 Af4 AeS. 20 A x eS O x eS. 21 Tte, 
Og7. 22 014 CeS. 23 All Cg6. 24 Og3 
Tf6. 25 Ad3 Tell1 . 26 Rhl Rh8 . 27 Te2 
Oh6. 28 Oe3 14. 29 O x eS 13. 30 All 
C14. 

O · 1 
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N " 192 D 80/ b 

KÓAXNDI - GOANE (Vi lanova) 

Defensa índ ia de rel 

1 c4 CIS . 2 Ce3 96. 3 e4 dS . 4 d4 A~7 . 

5 '4 eS . 6 d5 O-O, 7 el3 e6 . S d X eb 
I x eS . 9 Ae2 CcS. 10 O-O Cd4. 11 
C x d4 c x d4 . 12 O X d4 oe7. 13 Od3 
b6. 14 AI 3 Ab7. 15 Ad2 Tad8. 16 
Tadl Cd7. 17 b3 CcS. 18 De3 Ah6. 19 
g3 eS. 20 CdS 017. 21 Oe2 Ce6. 22 
Ag4 Cd4. 23 Og2 A X dS, 24 e x dS 
oe7. 25 I x eS A X d2. 26 O X d2 d x e5 . 
27 Ag2 hS. 28 Ae2 Ag7. 29 Ad3 Td6. 
30 De3 Td16 . 31 T x l6 T X I6. 32 A x g6 
Tl3 . 33 Oe4 016. 34 A x hS TI2 +. 35 
Agl TIS . 36 Ag4 Tl2 . 37 De3 T X a2 . 
38 TII Oe7. 39 d6 O x d6 . 40 095 + 
Ah8. 41 OhS +. 

1 - O 

i la sess ió es va desenvolupar 
amb certa rapidesa malgrat eis 
esforços dels lleidatans per opo 
sar-li resistència . El s un ics que 
obtingueren un re sultat pOSitiU 
foren Carreño I Solé p " que fe 
ren taules . 

Fou obseqUiat amb un record 
de Lleida per part del Departa 
ment d'Esports de l'Ajuntament 

Es dinà a Lleida , en un dia de 
forta calor, molt comfortable
ment , junt amb els matrimonis 
del Delegat de la Federació Ca 
tal ana i del Delegat d 'Esports de 
l'Ajuntament, senyors Lega i Ba
llester, respect ivament. 

La tornada fou còmoda, pera 
després de prop de 12 hore s 
d'haver sortit de Barcelona. 

PARTIDA DE CENTELLES 

N.O 196 A 26/ b 

KÓAXNOI- FABAt 

Obertura anglesa 

1 e4 C16. 2 Ce3 06. 3 e4 eS, 4 eS Cg8. 
5 d4 e x d4 , 6 D X d4 Ce6. 7 De4 b6 
8 b3 Ab7. 9 Ab2 IS, 10 De2 a6 . 11 l' 
Ch6 . 12 CI3 AeS. 13 Ca4 AbS+ , l' 
Ac3 De7. lS A x b5 D x b5+ . 16 Dd2 
bS . 17 Cb6 Td8, 18 O X b4 Cxb4. 19 
Cd4 Cg4. 20 e x bS Ce3, 21 b X a6 
A x g2. 22 A x g2 C x g2+, 23 RII 
Ce3+. 24 RI2 C3dS. 25 C X dS C X ds. 
26 a7 e x f4 . 27 Thdl Re7. 28 Tac1 
The8. 29 T x cS T x cS. 30 CbS TaS. 
31 Td6 CdS. 32 a4 Ad8 , 33 aS Re8 . 36 
Tb6 C X b6, 35 . X b6 Rb7, 36 Ce7 Tg8. 

0 · 1 

PARTIDES DE LLEIDA 

N." 193 E 13/a 

KÓAXN01 - GAACIA (lIerda) 

Defen sa Petroff / Tres cavalls 

1 e4 eS. 2 CI3 CI6 , 3 Ce3 Ab4. 4 
C x eS 0-0_ S Cd3 A x e3. 6 d X e3 
C x e4. 7 Ae2 dS . S O-O Ae6. 9 Cf4 e6 . 
10 C x e6 f X e6 . 11 Ae3 Cd7. 12 Tel 
016 . 13 13 Cd6, 14 Dd2 C17. 15 e4 
TfeS. 16 b3 eS. 17 e X dS e X dS . 18 
AbS d4 _ 19 A X d4 O x d4 +. 20 O x d4 
T X el +. 21 T X el e x d4 . 22 A x d7 
Td8. 23 Te4 AlB . 24 AbS ~6 . 25 AI2 
Ag7. 26 Te7 A16 . 27 T x b7 Cd6 . 29 
Td7 T X d7. 29 A x d7 ReS. 30 Re2 aS . 
31 Ad3 Cb7. 32 Ae4 gS. 33 a3 hS . 34 
b4 a x b4 . 35 R X b4 Rf4 . 36 a4 h4 . 37 
Ae6 Cd6. 38 AeS AeS . 39 aS CIS . 40 a6 . 

1 - O 

Visita a l'Institut d'Esoacs de 
Catalunya 

El mati del dia 11 fou el ded i
cat a v isi tar e l nou estatge de 
l'I .E.C . Se li va donar a conèixer 
la tasca que tot just està ende
gant l'Institut per part dels se · 
nyors Palau i Pu ig que l'atengue 
ren , acompanyats posteriorment 
pels Srs. Segura, Vila, Casa no
vas i H. Pérez, aquest darrer JU
gador i periodi sta argenti. 

Després de signar la segona 
pàgina del llibre d'Or de l'I .E.C . 
hi hagué una Interessant sessio 
dedicada a comentar els aspec
te s que es demanen a l'enques
ta que s'està fent als Grans Mes
tres respecte el Si stem.a Català 
d 'obertura , que enguany s'a, 
compleix el cin quantenari de I" 
seva creac ió pel Dr. Tartakower 

Després d 'oferir- li un vi d 'ho
nor anàrem a fer-li la fotograf ia 
obligada al peu de la font de la 
Damisel. la del Paraigües, en el 
Parc de la C iutadella , dintre Ja 
del zoo lògiC. Sabut és que 
aquesta figura és l'adoptada com 
a simbol de l'Oscar Mundial del , 
Escacs que recorda Barcelona . 

CASSA DE LA SELVA (Gironès) 

A la tard a actuà a Cassà de 
la Selva. Es pot dir que cons· 
tituia un esdeveniment molt es· 
pec ia l aquesta actuació, perquè 
emmarcada en els actes de 1;=, 
Festa Major loca l, es tractava de 
la primera activita t de relleu -i 
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N.O 194 E OO / e 

KÓAXNOI , CODINA (lleida ) 

Defensa Irancesa 

1 e4 eS . 2 d4 dS . 3 eS eS. 4 Og4 
e X d4 . 5 CI3 Ce6. 6 Ad3 Oe7, 7 Og3 
Cge7. S O-O Ad7. 9 a3 0·0-0 . 10 Tel 
Cg6. 11 b4 16. 12 e X 16 Ad6 , 13 DgS 
9 x f6 . 14 O x t6 Td18. 15 Og7 eS. 16 
bS Cee7. 17 A x g6 Thg8, IB O X h7 
T X g6. 19 AgS AlS . 20 A x e7 T x g2 + . 
21 R x g2 A x h7. 22 A X I8 A x 18. 23 
T x eS Ag7, 24 ThS A x e2. 25 Cbd2 
Ae4. 26 TM Oe3. 27 Tel d3. 2B C X e4 
d x e4 . 29 Te x d4 O X a3. 30 Te4 + 
Adf . 31 Th7 Ob2. 32 Tg4 d2 , 33 C x d7 
D x d2. 34 Th x g7 OdS + , 35 13. 
, - O 

N.O 195 D 64 b 

KÓAX,,"OI · PADULLES (To ral 

Defensa Gru nfeld 

1 d4 C16. 2 e4 g6 . 3 Ce3 dS . 4 e X dS 
C x dS . 5 e4 C x e3. 6 b X e3 Ag7. 7 

CI3 eS . B Ae3 O-O. 9 Od2 Ce6. 10 dS 
CaS. 11 A X eS De7. 12 Ad4 eS. 13 
d x eS a .p . A x e6 . 14 Ae2 TadS . 15 O-O 
CeS. 16 De3 C x d4 . 17 e X d4 Ag4 . lS 
eS TleB. 19 Tabl b6 . 20 AbS TlB, 21 
CgS Ah6. 22 DI4 AlS . 23 Tbcl Oe7. 
24 h4 16. 25 Ae4 + Rg7 . 26 e x '6 + 
O X 16. 27 Tldl Oe7. 2B DeS + 016. 29 
AbS O x eS . 30 d Xe5 T x dl +. 31 
T x dl A x gS . 32 h x g5 Ae6 . 33 Td4 
TlS. 34 14 A x a2 . 35 Ta4 Ab3. 36 
T X a7 + Tf7. 37 Ta3 Ad5. 38 g3 Te7 
39 RI2 R17 . 40 Re3 Re7 . 41 Ta6 Tb7 
42 TaB A17 . 43 Th9 Ae6 . 44 TdB Ag2 
45 TdG + Re7. 46 Rd4 A13 . 47 ReJ 
Te7 + . 48 Rb4 Tb7. 49 Ae6 A X eG. 50 
T x e6. 

, ,O 

qUin relleu !- del jove equ ip 
cassa nenc. no solament jovE
oels pocs mesos que està fun
dat sinó també per la joventut 
dels seus pnnclpals rectors . 

L'u nlc guanyador fou Salvador 
Vilanova (Salt) I feren taules L1o
veras (Palafruge ll) , Jordi Case 
llas (Caldes de Malavella) , Piel a 
(fill) (Palafrugell) I un estrangt I 
que s' hi apuntà. 

Com el dia de Platja d 'Aro, 
I>assà la nit a la Costa Brava per 
a teni r una nova ocasió de fer 
banys de mar a l'endemà al mat i. 

SANTA COLOMA DE 
GRAMENET (Barcelonès) 

L'estada de Kòrxnoi es clo -



gué el dia 12 amb l'actuació a 
Santa Coloma de Gramenet, ses
siÓ organitzada per la Secció 
d'Escacs de la prestigiosa enti
tat cooperativa • La Colmena· 
(El Rusc), que aconsegui l'ajuda 
municipal per a desenvolupar 
aquest acte en el Pavelló Polies
portiu convenientment acondi
cionat, solució que va resultar 
molt adient. 

Aconseguiren de guanyar els 
jugadors de Preferent Pedra (El 
Rusc) I Molinero (Sant Adria), i 
feren taules Busque!s (P) , Sali
nas (1.0), Escobar (1.0) i Piqué 
(3.°), tots de l'entitat organitza
dora . 

A tot arreu va causar gran im
pacte la presencia i actuació de 
Kòrxnoi, demostrant-se gran sim
petla per 13 seva persona. Ell 
va atendre generalment tot allò 
que se li demanava i així es 
prodUla un clima favorable als 
escacs L'ú nic Inconvenient, si 
es pot dir tal, és que és tant el 
que li agraden els escacs a Kòrx
nOI que s'entretenia molt en po
SICions cercant -hi el deslloriga
dor AIXÒ si, no deixava res per 
pondre, que se'n diu, perque no 
concedia pas tau les per treure's 
partides del damunt, havent ac
ceptat de Jugar un nombre tan 
considerable de partides per 
sess ió com és el de 40 taulers , 
SI bé no tothom estigué en con 
dlcions d'omplir tants taulers. 

Va demostrar més d'una ve 
gada refusar taules en ple mig 
JOC I sense que Ja pOSICiÓ esti 
gués dedlclda, encara que des
pres acabés perdent . (Un cas 
molt eViden t fou el de Monede
ro , a Sitges.) Adduia que haVia 
vingu t a Jugar I no a compltr un 
tràmi t 

L'mteres que havia desvetllat 
es demostra per haver deixat 
d'atendre altres peticions com 
eren les de Calaf, Vic , El Ven
drell. Valencla I Castelló , espe
cialment, encara que posterior
ment torna dos dies per fer no
més aquestes dues ultimes 

Aquestes exhibicions van és
ser organitzades per l 'Institut 
d'Escacs de Cata lunya a profit 
de les seves activitats en pro 
dels escacs, però molt especial
ment per atendre les despeses 
dïnstal.lació de l seu nou estat
ge social. 

INSTANT ANIES DE LLEIDA 
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PARTIDA DE CASSA 

N." 197 E 94 d 

KÓRXNOI - JOAQUIM NADAL 

Defensa Stctltdna 

1 e4 eS. 2 CI3 dS . 3 d4 e x d4 4 
C x d4 C16 , S Ce3 a6 , 6 Ags Cbd7, 7 
Ac4 Da5. 8 Dct2 e6 9 O O-O b5 1 e 
A x e6 f X e5. '1 e x e6 ObS. 12 CóS 
C x dS , 13 e X dS h6, 14 A.8 Ob8 , 15 
The1 CeS. 16 Ac7 Da7. 17 e x f8 o x eT 
18 Cg6 Tg8 , 19 C X e5 d X 05, 20 d6 
017. 21 T x eS +. 

1 · O 

Epileg a València i Castelló 

Com sia que havia hagut d'es 
troncar en dos dies les dates 
Inicialment previstes del seu 
desplacament, I tenia encara dos 
dies lliures per a tornar abans 
de fi de mes, alxi fou convingut 
de fer-ho els dies 21 122 de Juny, 
anant directament de Zurich a 
Va lència ... si bé amb escala obl l 
qada de l 'avió a Barcelona. 

La FederacIó Valenciana d'Es
cacs s'havIa Interessat en pro · 

INSTANT ANIES DE CASSA DE LA SELVA 

PARTIDES DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

N ," 198 o 38 ...¡ 

K6 RXNOI · PIQU~ (El Rusc) 

Obertura anglesa 

1 c4 eS. 2 Ce3 CcG. 3 g3 C16. 4 Ag2 
Ab4. 5 04 Cd4. 6 a3 Ae7. 7 d3 e6. 8 
CI3 C X I3 + . 9 O X I3 d6 . 10 h3 Ae6 . 
11 Oe2 Cd7, 12 b4 a6 , 13 14 16. 14 
AI3 Af7 . 15 a4 Oe7, 16 Ad2 0·0. 17 O-O 
Tf-b8. 18 Rh2 b6. 19 15 eS , 20 bS Oe8. 
21 g4 a x b5. 22 a x b5 Tb7. 23 T x a8 
O X a8. 24 Ac1 TaT. 25 Ab2 Cf8. 26 
Tbl h6. 27 Odl Ch7. 28 Tal CgS. 29 
Ag2 T x al . 30 O x al O x al . 31 A x al 
Rh8 . 32 Ab2 Ag8. 

112 - 1/ 2 

N," 199 E OO / b 

KÓRXNOI - GO"'ZALEZ I El Rusc I 

Defensa francesa 

1 e4 e6 . 2 d4 bfi 3 Ad3 Ab7. 4 Cl3 
C16. S De2 eS. 6 d5 d& 7 c4 e X d S. 
8 e X dS A07. 9 Ce3 O-O 10 0·0 Cb·d7 , 
11 h3 a6 . 12 a4 TeS. 13 Af4 Af8 . 14 
Oe2 Oe7. 15 b3 g6. 16 Ta-<ll Ag7 , 17 
Ah2 Te7 . 18 e5 C x e5. 19 C x e5 
d x e5 . 20 Ae4 Dd6. 21 Tf1 el Td8. 22 
De2 Ch5. 23 A x a5 Aae. 24 q4 CfS. 25 
A x e5 T x e5 . 26 D X e5 D X e5 . 27 
T x eS C X 94. 28 Te2 C X 12. 29 R x 12 
A x e3. 30 d6 Ad4 + . 31 T X d4 e x d4 . 
32 AbS RI8 (32 d3 '1 33 d7 . 

1 - O 
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N." 200 o 381n 

KORXNOI - MOllNERO I SanI AdnB) 

Obertura anqlesa 

1 e 4 C16 . 2 Ce3 g6 . 3 e 4 e5. 4 CI3 
d6 . 5 d4 e X d4 . 6 C x d4 Aq7. 7 Ae2 
Ce6. S Ce2 O·(). 9 o-o Te 8. 10 13 Ae6 . 
11 Ag5 h6. 12 Ae3 Cd7. 13 Od2 Rh7 
14 Ta-dl Cc-eS . 15 b3 Cb6. 16 CdS 
C x d5 . 17 e x dS Ad7. 18 Cd4 a6 . 19 
h3 16, 20 14 Cf7. 21 lS CgS. 22 Ce6 
A X e6. 23 d x e6 C x e4 . 24 Dd4 C93. 
2S I x q6 + Rh8 26 Ag4 e6 27 D x d 3 
C x 11 . 28 R X 11 DaS 29 Dd7 Ta da 
10 DI7 T x dl +. 31 A X dl D'5 +. 32 
Rgl o x eS . 33 A x h6 O x 17. 34 q X 17 
Te l + 35 Rf2T X d1. 36 1 8 = D ~ A x iS 
'2 7 A x fS Te2 + 
O . 1 



RESUM DE LES ACTUACIONS DE KORXNOI A CATALUNYA 

Juny Po~aci6 Local Adversaris Total G 

5 Barcelona El Corte Inglés Selecció Catalana 25 tO 
6 Plalja d'Aro Sal6 Montbar Sant Feliu Guíxols i comarca 40 34 

7 L'Hospitalet de Aula Cultural AA.VV. Clubs Jake, Aurora . L'Hospr' 
Llobregat Torrassa · Call blanc talet I Santiago Apòstol 40 33 

8 Sitges Casino Prado Clubs Sitges, Vilafranca ¡ 
Vilanova 34 25 

9 Centelles Pavelló Poliesport iu Club Centelles i comarca 34 33 

10 lleida El Roser (antic 
Estudi General) Club lleida i comarca 35 33 

11 Cassà de la Selva Discoteca "Sir Thomas" Club Cassà i comarca 40 35 
12 Santa Coloma de Secció d'Escacs de 

Gramenet Pavelló Poliesportiu "El Rusc" 40 34 

288 237 

moure la seva presència j V~ 
comptar amb la col.laboració de 
la Penya d 'Escacs de Massanas
sa per a portar a terme l'exh,b, 
CIÓ. Fou en aquest club on es 
desenvolupà la ve tlla da. que du
rà 6 hores i tres quarts. 

INSTANTANIES DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

L'expectacIó fou tan conside
rable. que al començament s' hi 
aplegaren de 800 a 900 perso 
nes, i encara en romanien unes 
200 al finalitzar, en què a les 4 
hores de la matinada li fou ofert 
a Kòrxnoi un vi d 'honor. 

De les 40 partides disputades 
Kòrxnoi en perdè 6 amb Agut, 
Campos, Coret, Folg ado, Nava
rro I Soriano, I n'entaulà 8 amb 
Alba, Ballester, Estreder, L. Fe
rrer, Mari , Oltra, Sampedro I 
Sospedra. I, naturalment , en va 
guanyar 26. 

Com a complement, i per pro
ximitat, a l'endemà Jugà a Cas
telló on s'hi va Interessar la Fe
deració Castellonenca . 

Es va jugar la sessió en el 
Circol Mercantil i Industrial. ses
sió que va durar 5 hores i mitja. 

Kòrxnoi en va perdre una amb 
Capdevilla , i n 'entaulà 3, gua
nyant la resta , o sia 36. 

En ambdós llocs van compro
var tambe l ',nterès que posava 
Kórxnol a no regatejar la lluita , 
però tambe l'enuig que tenia SI 
no l' abandonaven a temps , fins 
a l'extrem que quan adquIria po 
SICions amb gran superiori tat I 
els seus adversaris no abando
naven, els hi aga fava el rel I el 
posava a la capsa , donant per 
acabada la partida , eVidentment , 
a favor seu l 

T P Temps 

I, 9 5 :30 
:¡ 3 6:30 

.. 3 5:15 

<I 5 5:15 
I) 5:45 

:~ O 4:45 

<I 5:30 

<I 2 5 :30 

27 24 42:40 
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KÒRXNOI PARLA 
Després de la dura sessir; de parrides silllulrc/nies 11 

ql/è havia esrar sorlllès cOllIra l/l/a forra .l'elecció call/IaI/li, 
i un Cop rebur el rrofeu del XI/Oscar Mundial dels E.I
cacs all1b què s'il/icià la sessiú, Kòrxl/oi va rel/ir (Ira I/ 
illIerès en arendre la conferència de prelll,ra que .l" havill 
anl/nciar i que fou li/oir cOI/correguda, 

Era publica ment conegut que romania a Bar
celona només fins el 13 de juny ca r a l'endema 
havia d'estar a Amsterdam on s'havia de pre
sentar al Tr ibunal Civil on té presentada una 
demanda contra la F,I.D,E, 

· La F,IDE. la va deCidir contra mi i no lou 
lusta -comença per di r Kòrxnoi a la primera 
pregunta-o Des d'un punt de vista juridic és 
molt fàcil i guanyaré el plet. El cas és senzill 
els SOViètics van trencar el pacte durant el matx 
No hi ha res a discutir - aixi de talla nt foren les 
seves primeres manifestacions, 

A la insistènCia dels informadors va reblar : 
• Tot el matx fou arranjat a favor dels soviétics. 
El comportamen t de Kàrpov fou increïble -, 

. Kàrpov dóna les respostes a qué l'obliga 
la seva federaCió . Afg¡j el manipula per a ser 
campió, Els psiqUiatres hi tenen un paper molt 
important. Ara , tard o d'hora s'haurà de sepa
rar del psiquiatra . Jo crec que Kàrpov no lou 
el personatqe més important sinó el seu PSI
qUiatra , que va temr l'ajut dels seus federatius ,-

Hi ha campió per anys amb Karpov? se h 
pregunta, . Dubto que ho pugUi ser molt de 
temps , Es fràgil fislcament i no crec que pugui 
aquantar la ferotge lluita pel titol durant molts 
anys ,-

¿Creu que d'haver guanyat hagués estat mi
liar per a la seva fami lia? se li pregunta tenint 
en compte que esta retinguda a la URSS . • Va lg 
jugar aquest matx per la llibertat de la meva 
familia . I el vaig perdre .• 

I referint-se a l'obligada separacIó de la 
seva famiha -dona I fill gran- diU : . Es pot 
suposar que SI la meva familia eSllqués amb mi 
jo no SE ria tan dur ni tan amarg ... 

La FI DE esta poli titzad a? - Es evident que 
la FIDE està sota la influéncia soviètica , Pel 
exemple, fou idea de la Federació Soviètica 
expulsar Alnca del Sud: hi va haver una petic/O 
de 38 membres de la FIDE relerida a la llibertat 
de la meva lamilia I m tan sols en va ler cas , 
O sia , que l'aler de la meva lamilia es consI
dera matèna politica, encara que la FI DE digUi 
que no és politlca • 

-El que és eVident és que , per a ml , no és 
un afer pOlítiC, és la meva família · sentencia 
Kòrxnoi. - Jo me'n vaig anar de la URSS no pel 
motius politics, sinó perquè no podia progres
sar en la meva carrera escaquista , Peró la Fe
deraCió Soviètica ho va conSiderar un aler po-

litic . Ara bé, encara que 10 segueixI un caml 
pe /itl c, la meva ¡jnica politlca de veritat són les 
64 caselles del tauler,-

Si els escacs supleixen la seva vida fami 
liar, no pot ser-li psicològicament perillós? 

-Els escacs són la meva ocupacIó pnncipal -
-afirma Kòrxnol. 

I l'amor? -li diuen-o -No sóc un monjo 
- contesta ria ller Kòrxnol. 

- Ara estic jugant millor que quan estava a 
la URSS, encara que la meva vida no estigUi 
del tot assentada ,-

Parlant de la lluita escaquista, manifesta que 
actualment - els grans mestres de debó juguen 
els matxs amb l'auxili d 'aludants de tal manera 
que més aviat són llUites entre equips per la pre
paració anterior que s' ha d'haver fet . En l'època 
de Capa blanca i Lasker es treballava menys 
que ara, no sobre el tauler , Sinó a casa, L'¡jmc 
que ho practicà bastant fou Alekhine- , 

- La imaginació és important , peró cal el tre
ball casolà per a ésser efectlU- , assegura Kòrx
noi. 

De quins Jugadors ha begut? Els seus idols 
són Alekhine i Bronsteln, dels que 1I agraden 
tant les partides com els llibres que han escnt. 

I dels d'ara, què m'en diU de Kasparov? - Kas
parov, que ara té 15 anys, abans es deia Welns
tein , peró la cosa de quatre anys es va can
viar aquest nom, eVidentment lueu, per l'ac tual 
més eslau, He vist els seus comentans, i són 
molt oblectlUs, I per alxó crec que pot temr un 
gran esdevenidor,-

oPeró Kàrpov -segueix comentant Kòrxnol
té moltes pOSSibilitats de Irenar qualsevol IU
gador a la URSS I ho pot ler Igualment de Kas
parov.· 

Què en sa p de Fl scher? · No crec que torm 
a lugar -dIU Kòrxnol- Està completament apar
tat de la pràctica, 

En què es basa per dir-ho? • Té por, Després 
d'un temps tan llarg de no lugar ha perdut la 
qualitat de llUitador I ,a no té interès d'enfron
tar-se a mngú.,. 

Però no havia de Ju ga r un ma tx amb vostè? 
. Fa dos anys n'hi valg parlar com de passa 

da . HI tenia un cert mteres peró no es va BCO/ 

dar res en concret. No crec que s' arribi a fel 
ara per ara . .. 

Kòrxnol segue ix apàtrida, encara que tè fi
xada la reSidènCia a SUls sa, on hi està com li 

tran seun!. Fins el proper mes d'octubre el Go
vern suis ca II donara el dret de resid,mcla defi 
nitiU, A partir d'aleshores la rec lamaCIÓ de la 
companyia de la seva familia es podra fer ofi 
cial ment a la ONU per part del Govern suis 



CATALANS ARREU 
VI TORNEO ABIERTO DE ZAMORA 
2 a 8 enero 1979 

GANÓ EL GRAN MAESTRO YUGOSLAVO KNEZEVIC 

Por sexta vez consecutiva se 
desarrolló en la histórica ciudad 
de Zamora el tradicional torneo 
abierto internacional de Reyes. 
dlsputado por sistema suizo a 
7 rondas . 

El evento contó con una exce
lente org3nización, fruto del es
fuerzo de los mlembros de la 
Federación Zamorana de Aje
drez y con la colaboración de la 
CaJa de Ahorros Provincial de 
Zamora . 

Un gru po de cuatro jugado
res cat31anes participó en este 
torneo : el maestro Antonlo Me
dina ; el fuerte preferente Jordi 
Vall ; el uruguayo residente en 
Barcelona. Lincoln Malzteg~l ; y 
el Joven Antonio Gual . promesa 
qUlnceañera de la UGA. 

La vlctOrla final recayó en el 
gr3n maestro yugoslavo Kneze 
VIC . una estrella de nlvel mun· 
dial que mostró gran segurldad 
y tècntca Su vlctona fue , sm 
embargo. trabaJosa. y deb,ó ce
der dos medlos puntos : con Me
dina y el Joven palentlno Garcia 
Lafuente. que fue la revel 3clóc 
del torneo 

La actuac lón de los partlcl
pantes ca talanes puede conslde
rarse satlsfactorla . El maestro 
Medina cedló tres tabl3s -una 
rrente a Knezevlc- y ganó lae 
restantes en buen estilo Su Jue· 
go slgue Impreslonando por la 
frescur, y flUldez con que se 
desarrolla dentro de una moda· 
Ildad sumamente clàsl ca . 

M alztegUl hlzo un buen torneo , 
g3nando Clnco partldas y per· 
dlendo dos. Sln ceder tablas . Su 
Juego levantó en relación con 
sus ultlmas actuaciones. 

Jordi Vall. que reaparecia lue 
go de una larga Inactlvldad. hlzo 
4 punto s y medlo. destac3ndo Sll 
empate con Nepomuceno 

Medina en •• gundo lugar 

El Joven Gual hizo 3 puntos y 
medio. demostró wandes con 
dlciones. y acumuló. seguramen· 
te, una valiosa experiencl8 . 

Clasificación final 

1 ° KNEZEVIC (GM) (Yugos
lavla) . 6 puntos ; 2.0 a 6 °. Gar
cía Lafuente (Pa lencia), Gallego 
(Guipúzcoa), Med ina (Catalana) . 
Nepomuceno (Leonesa) y Fèlix 
Garcia; con 5 puntos y medio ; 
7.° , Maiztegui , 5 puntos, hasta 
62 jugadores en total. 

N." 201 A 61 / C 

MAIZTEGUI . GARCIA LAFUENTE 

Defensa holandesa. Gamb.,o Slaunlon 

1 d4 15. 2 e4 .. (El fuerle gambllo idea· 
do por Slaunlon hace 130 años y que 
s.gue siendo la mejor arma para com · 
batir la defensa holandesa planteade 
direclamente.) 2.. t x e4. 3 Ce3 Cts 
4 AgS g6. 5 13 e31 (Una idea se de· 
mostró incorrecla. Tal vez. a pesar de 
toda. lo mejor sea 5 ... e x f3 . 6 C x f=' 
Ag7 seguida de cS como ¡ugó Euwe 
contra Reti en una partida ctillslca. ) 
6 A x e3 .. (Senci llamenle: las neg ra~ 

se quedan sm reacción central y el 
peón f3 de las blancas flscaliza ade 
cuadamente et centro.) 5 Ag7. E 
Dd2 (Recordé aquí la recomenda 
Clón de Reti que criticaba su propis 
Jugada 6 Ad3 en ta cilada partida con · 
Ira Euwe. y sostenia la necesldad d€ 
hacerse fuerte en la columna dama 
jugando inmedialamente Dd2 y 0·0-0. ) 
6. d6. 7 0-0·0 a6 . (El negro tiene ya 
graves problemas: sus dos posibles 
reacciones cenlrales, eS o cS. estan 
Impedidas por mucho Hem po. Proc u· 
ran . entonces, apresurar su contraata
que en el ala de dama.) 8 Cge2 bS 

obliga a las negra s a definirse en re 
laeión con el enroque y clarifica el 
camino que han de seguir las blan 
cas. Por supuesto, no enrocar resul 
taba un remed io peor que la enferme
dad .) 9 ... O-O. 10 h4 ... (Este alaque 
tematico se reallza aqui en condicio 
nes óplimas. AI no poder contraatacar 
en el centro. las negras estim estraté
gicamente perdldas.) 10... b4. 11 
Ce4 .. (La alternativa era Cb1. que 
también era muy fuerle . Sobre el ta 
blero me pareció importante eliminar 
al C16. a pesar de que permitia el 
jesarroUo del AD negro.) 11 . C x e4. 
12 t x e4 Ag4. 13 hs .. (El ataque con
tinua inexorable. Si ahora se jugara 
13 ... g x hS seguir ia 14 DgS Tf7. 15 
A x g7 T x g7. 16 Od5 + Y 17 O x a8.1 
13 ... A x h6. 14 D X h6 g X h5. (V las 
negras parecen haber logrado algun 
respiro . Si ahora 15 Ct4 T x 14. 16 
O x f4 A x dI con resistencia . Pera el 
sacrificio de catidad crea a la defensa 
problemas insolubles.) 15 Cg31 A X dl . 
(No hay forma pOSI ble de continuar 
SIOO es aceptando el sacrificio. Si 15 
Tf6 seguiria 16 Ac4 + Rh8 -si 16. 
e6. 17 og5+ y si 16 d5 igual sigue 
DgS + -. 17 DgS con continuaciones 
simi lares a las de la partida.) 16 Ac4 + 
e6. (Unlca. Si 16 ... Rh8. 17 CXhS! 
decide Inmediatamente. ) 17 A x eS + 
Rh8. 18 R x dll .. (Esta tranquila con· 
tinuación resulla lo mas fue rle. La ca
Ildad esta ampliamente compensada 
por la falla de desarroUo de las ne
gras.) 18 cS. (No se ve nada me· 
Jor que trala r de Uevar rap idamenle a 
¡uego la torre dama con Ta7. Si le . 
Tf6 seguiria 19 O X hS ganando. ) 19 
C x hS Ta7. 20 dS! (Conso1idando 
la venlaJa . Vease que las negras no 
pueden desarrollar su caballo ni apro· 
ximar su TO al flanco de rev. Si 20 
Te7 seguiria 21 Cf6. ) 20. Tf2. 21 
CI4 (Obhgando a devolver la call · 
dad. lo que significa . ademas. la de· 
sapariclón de la unica pieza activa d€.· 
las negras.) 21 . T x f4. 22 D X f4 Tg7. 
23 eS! (Una bonlta terminación) 
23 d x eS . 24 D X eS Cc6. 25 T x h7 + 1 

t • O 

9 Ah6!. .. (Una luerte conlinuación qu e LlNCOLN MAIZTEGUI 
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XIX TORN 16 INTERNACIONAL «COSTA DEL SOL» 
Fuengirola (Malaga), 16 a 27 de feb, er de 1979 

MARTíN, SEGONA NORMA DE M.I. 
Guanyà el torneig junt amb Castro i Padevski 

Clas. NO" ";: IO.~ E.. "OE.'C'O • 
MARTIN 1- "'~ . 

2 l C ASTRO MI 2430 COLO MBI" 

PAoeVSKI GM 241 0 BULGAAIA 

Aquest torneig de tanta tradl ' 
CIÓ, que inicia el Sr. Claros de 
Corpas, però que traspassa aVia! 
I se'n feu carrec el Sr. Eleazar 
Pererro, el qual esdevlngue Preo 
sldent de la Federació Malague· 
nya, ha tronto llat enguany per· 
què el nou President d'aquesta 
FederacIó no podia solucionar 
els problemes que provocava el 
moment del canvi d'Ajuntaments 

, 
8ELl ON 

O. ROORIGUEZ 

GM " OS ESPAN" 1 o o ¡I Malaguenya ) 

G" 2495 PERU % l O 

Sortosament el Sr , LU ls Ha· 
ntver, ara establert d'uns poc~ 
anys ençà en aquelles terres. 
però que és un romanès que co· 
neguérem durant mol ts anys 8 

Barcelona , no solament és un 
bon afeCCionat sob, e el taule , 
slnò també a fora . I això féu qU f 
es basqueJé s per tirar endavant 
aquesta ediclò. 

Aquest és el motiu del can, 
d 'escenarr -normalment es jU 
g3va a Màlaga o Torremollnos-

• HAlI( 

RIVAS 

MEDINA 

• "'.SIER 

, " RUIZ 

" OURAO 

" G HEAAS 
~ 

Categoria S 

". 2435 FRANCA 

2'" 
ESPANYA O l.Sev,lIanal 

MI 235' 
ESPANYA V, ¡Calaldn .. ) 

2,.0 ESPANYA V, (C.ste!18~~1. 

1- ESPANYA O 2235 ~_M.laglJen~8) 

"' 2JOO PORTUGAL V, 

2200 ESP"NYA 
O Mal.gueny~ 

(237 4 punts) 

car se'n féu càrrec el complex qadors de la segona part de I~ 
hoteler Las Palmeras , de Fuen· classificacIó , A la 3." I 4." rand ;, 
orrola perde sengles partides , I si Vi, 

Aques t torneig ha estat una ambar al prrmer lloc va ésse l 
oportunitat ben aprofitada pe l perquè fou rúnic dels quatre prr · 
nostre Angel Mart in que. des- mers que va guanyar la darrera 
pres de l'experrèncla de la Copó ro nda. 
Rllton sueca -èXi t del seu acom- Bel lon hagués pogut guanyar 
panyant I deixeble Mrralles i no el torneig d'haver guanyat Riva s 
pas propl- l'estlmulà a canviar a l'última ronda , però perdé. En 
de tàctica I hi reelxi , car la prr - realitat es l'única oportunitat que 
mera meitat la jugà molt be. Amb tingué en tot el torneig per as-
aquest capital es decldi a viure pi ru al primer ll oc , 
de renda i per això féu taules en Dues derrotes seguides con-
poques jugades en les últimes tra Bellon (per temps I en la da-
partides per assegurar la pun - rrera jugada quan la POSICIÒ es-
tu ac ió que necessitava per a li, tava Igualada) i amb Castro , van 
norma. significar a Orestes Rodriguez 

Castro va voler jugar assenya - l'allunyament de les seves pos-
dament I no va arr iscar tant com sibditats per al primer lloc. 
de costum, que mes aVia t ho fa Després de perdre tres partl-
esbojarradament. De tota mane- des seguides d'arrencada, cal 
ra es veié abocat a jugar-se la esmentar l'esforç de Rivas per 
norma de GM a una sola cart a refer-se 
de l'última ronda , El seu advero Medina va actuar molt rrregu -
sari era Haïk. i no en sortí ben larment. car contra bons resul · 
parat pUIX que perdé la partida tats s'hi oposen derrotes ines· 
I amb ella la v lctòrr a en soli tar, perades. El seu començament 
I la norma desitjada . perdent amb RUIz ja el va deixar 

Padevskl jugà rac lonalmenl rnalpa"t. Ja feu prou, doncs, en 
puntuant fortament contra els JLJ obtenir 5 punts. 
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V, 

O 

O 

O 

• l:. , r, • " " " TOTAL 

V, o V, v, t ' I 7V, 

I r o o V, I • 7 1/¡ 

V, I V, 7% 

I :'¡v, I V, 7 

v, O l '12 V, I 

O O , V, 6V, 

V, I O V, O 6 

O 'Ir 'Ir O O V, O 5 

O O O O V, V, V, I 4'h 

O V, O 'Ir O V, V, 4 

O O V, O O O V, V, 3 

O O O O O O O V, O V, 

GM 8 MI 

N. 202 E 20/ b 

MARTIN - RIVAS 

Obertura Ruy López 

1 e4 (01) eS (02) , 2 CI3 (02) Cc6 
(02) . 3 AbS (03) Cd4 (02) . (La de· 
fen sa Bird contra l'obertura Ruy Ló
pez que s'empra molt rarament , gai
rebé només com arma de sorpresa) 
4 C x d4 (04) e x d4 (02) . S 0· 0 (04) 
AeS (06) . (Pel Que se'n treu d'aques
ta partida aques.t pla no resulta to 
talment salls factorl per al negre Man· 
ca saber SI 5 e6, que és l'altra pos
Sibilitat , serà suf iCient per a Justificar 
l'estranya tercer<! Jugada de l negre ) 
6 d3 (06) Ce7 107) . 7 DhS!I (18) 
(Evidentment, dues admiracions po
den esser exceSSives, però és que JO 
sento gran admiraCIó per aquesta IU
gada I el pla que seguira. Aquest pla 
se'm va ocòrrer durant la parllda, però 
després, consultant els llibres. l'única 
cosa semblant que v81g trobar fou 7 
Ag5 0·0 8 DhS d6 9 Cd2 c6. 10 Ac4 
En comparacIó amb la present parti 
da les negres no han perdut el temps 
de Ab6 I després tol és diferent) 7 
Ab6 (07) 8 AgS (191 0· 0 (08) . 9 Ac4!1 
( 36 ) 

.10 

3825 

37,25 

3375 

33,50 

33 

7' : 



fi aquesta és la Jugada que culmma 
el pla de les blanques. Ara no veig 
cap bona replica per a les negres 
Després em varen dir que en el dar 
rer torneig de Montllla Spasski I CIO· 
ca ltea havien arri bat a la mateixa po· 
SIClÓ I les blanques jugaren 9 Cd2. 
Poc després acordaren les taules. Cu· 
nÓS, però no ho en tenc. ) 9 .. Oe8 ( 45) . 
(Ouaranta minuts de rellex lÓ palesen 
que la pOSICIÓ de les negres no és tan 
làcl1. Les blanques tenen una amena 
ca molt forta amb 10 14, I després f!> 
I f6. Contra això l'únlca defensa ac· 
ceptable serJa preparar 17-f6 , però 
primer s'ha de moure el rel . encara 
que no directament , car si 9 . Rh8. 
10 A x '7. Per això Rlvas va Juga r pri· 
mer 9 De8 defensant f7 . En poques 
Jugades les negres es queden en una 
pOSICiÓ dolenla I JO no se on es pot 
haver Jugal millor de com ho van fer. 
Per això poso l'admiracIó a 7 OhS I 

9 Ae4) 10 Cd2 (1.10) (10 e5 és 
també una lugada molt fo rta . valg em
prar massa temps en l'eleCCió per
què lambé el pla mltlançant 10 f4 és 
moll temptador. ) 10 d6 (1. 18) . (La 
Jugada l O Rh8 és con teslada POSI
Clonalment amb 11 eS o tàctlcamenl 
amb 11 A x e7 O x e7. 12 Cf3, que és 
el que )0 pensava fer . La variant pr in
Cipal que vaig examtnar era 12 Rg8 
-no 12 h6. 13 Ce5 Rg6. 14 Cg6-
13 CgS h6 1414 amb atac, car SI 14 
h x g5. 15 I x g5 d5. 16 A x d5 Ae6. 17 
Tf4 A X c4. 18 Th4 16. 19 g6 guanya.) 
11 14 ( 1 13) Rh8 (1.22) . (Dolen. és 
11 Ae6. 12 fS A x c4 . 13 16 amb 
alac guanyador. ) 12 A x e7 ( 1.21) 
(S. 121516.) 12 O x e7 (1.22) . 13 
15 (1.30 ) e6 (1.31) (A 13 16 la po
SICiÓ de l'alfil de c4 es la molt pen 
llosa. Les blanques comencen l'alac 
amb 14 Tf4 I l'amenaça 15 D X h7 +. ) 
14 Ct3 (144) (Probablement 14 
Tf4 . amb la Idea de seguir amb f6 I 
després Th4 , és també tona Però en 
aquests moments em començava a 
preocupar el rellolge, car només ha
ven I fet 14 Jugades haVia despès gran 
part del meu temps. Per lanl vaig dt"' · 
c 'dlr de portar l'alac d 'una lorma mes 
Ipnta i estratègica per a no haver de 
ccllcular tantes varlanls €slalvlar 
te mps alxi A 14 TI4 les negr es po
dien complicar les coses saCrificant 

un peó mltlançant 14 dS. Ara, en 
canvi. s'han de delensar de l'amenaca 
Cq5 segui' de 16) 14 Ad6 (1.59) 
(Em lliura el peó de d4. però JO no 
voha malversar temps pensant en co
ses que s'apartaven del meu p la. A 
més, les negres obtindrien algun con
traloc . Per tot plegat vaig deCidi r que 
el peó no era Important . ) 15 Tae1 
(1.48) (Tal vegada no Sigui tan 
bona com C x d4. però és també una 
bona Jugada. a més que no cal cal 
cular variants . De moment ramenaça 
és 16 eS. ) 15 016 (1.59) . 16 g4 
(1 .51) g6 (200) . (Gai rebé lorçat. Les 
negres paren ratac però perden un 
r eó) 17 Oh6 (1 .55) Og7 (2.02) . 18 
O x g7+ (1.55) R x g7 (2.02) . 19 
C X d4 (156) 

(Ouan es té poc temps val més esco
ll ir camins senzills Per això em pla 
gué renunciar l'atac a canvi del peo 
Potser que la resta de la partida no 
Sigui de gran qualitat, però tampoc hi 
havia massa temps per a fer filig ranes. ) 
19 . Ats (2.12). 20 e3 ( 1 58) hS 
(2.13) . 21 h3 (2.1 1) (La meva pri 
mera Idea fou 21 g x hs, però no valg 
veure cla r 21 . A x d4 +. 22 c x d4 
g X 15) 21 h x g4 (2.13). 22 h x g4 
(2.11 ) Ad7 (2.15) _ 23 CI3 (2.12) 
(Ara el pla hauria d ·ésser d4 ·es. ) 23. 
g X l5 (2 .15). 24 g X l5 (2.14) Tg8 
(2.16) . 25 RI2 (214) RI6 (2.19) . 26 
Th1 (2.14) Te8 (2_22) . 27 ThS (2.17 . 
Th8 (2.23) . 28 T x h8 + (2. I 7) A x hS 
(2.23)_ 29 Rg3 (220) (El comen
çament d 'un onglOal pla d·atac el 
prlOcipal protagonista del qual és el 
re •. ) 29 .. Ag7 (2.26) . 30 Ab3 (2.20) 
b5 (2.27) . 31 RI4 (223) (Trae.an. 
de provocar 31. Ah6 + per a guanyar 
algun temps després amb Thl ) 31 . 
b4 (2.28). (Probablement era miliar 
31 . Ah6 +. pUIX ara l'alfil roman lan · 
cat. FillS I Iol ca l,a conSIderar AI6 . ) 
32 Rg51 ( 2 25) b Xe3 ( 2.26) 33 16 
(225) Ah6 (2.28) 34 b x e3 (225) 
Ae6 (226). 35 d4 (2 27) A x b3 ( 2.26 ). 
36 a x b3 (227) eS ( 2.29) (Mi llor 
36 TbB. perÒ la posició negra Ja és 
dolenta en visIa que el seu Rlfi l eSl3 
condemnat pEr sem:Jre) 37 eS (2 28) 
eX d4 (2 29) 3e ex d4 ( 226) Te6? 
(2 29) (Després d 'aquest error I el 
que segueix el rel roman en una xar · 
1( a de mat mevltab le, però les negres 

J<l no tenien temps per a pensar. 0 (> 
qualsevol ma nera estaven perdudes 
39 Te1 (2.26) Rg6? (2 .29). (Ara <s 
podia Jugar 39 T eB, encara que 40 
Te7 guanya) 40 Te8 + (2.29 ) Rh7 
1229 ) 41 RIS (229) A X I6 ( 2 301 

1 - O 

En fer la seva última Jugada va cau
re la bandera del negre, però la s'ha· 
vien acomplert les 40 Jugades. De tota 
manera 42 e X f6 dóna una Imparable 
amenaça de mat amb 43 CgS, I per 
això van abandonar. 

ANGEL MARTIN 

N:· 203 R 95 / a 

MEDINA - CASTRO 

Defensa Caro-Kann 

1 e4 e6 . 2 d4 dS. 3 Cd2 a x e4 . 4 C X e4 
C16. 5 C x 16 + 9 x 16 .. 6 Ae4 AlS. 7 
AI4 e4. 8 Od2 Cd7_ 9 Ce2 Cb6. 10 
Ab3 aS. 11 a3 CdS. 12 Ag3 hS. 13 e4 
Ah6. 14 14 Ce7. 15 AI2 bS. 16 e X bS 
e X bS . 17 Cc3 b4. 18 CbS Ae4. 19 
a X b4 A X g2. 20 Tg1 Ac6 . 21 Ac4 Ob8, 
22 Dd3 a x b4. 23 T X a8 A x a8. 24 
Ob3 CdS. 25 Ce3 C x e3. 26 b X e3 
Ob7. 27 dS e x d5. 28 Oa4 + Re7. 29 
AeS + Re6. 30 15 + ReS. 31 Aa6 De6 
32 Ad4 + R x 15. 33 TI1 + RgS. 34 Oe2 
Oe6. 35 Rd1 Te8. 36 A x 16 O X 16. 37 
T x 16 R x 16. 38 012 + Rg7. 39 Og3 + 
Rh8. 40 013 Te6. 41 Ad3 Ae6. 42 e X b4 
Aa4 + _ 43 Ae2 AbS. 44 O X 17 Ae2 + . 
45 Re1 Ag4 +. 46 RI1 Ag7. 47 Ob7 

1 - O 

N. 204 R 90/ a 
MEDINA - BELLON 

Defensa Caro-Kann 

I e4 e6. 2 d3 dS . 3 Cd2 g6. 4 Cgl3 
Ag7. 5 g3 Ch6. 6 Ag2 O-O. 7 0·0 16. 
8 Tel eS. 9 b4 Ca6, lO Tbl Cc7. 1 1 
a4 b5 . 12 a X b5 C x bS. 13 Ab2 d4 
14 Cb3 Od6. 15 Od2 C17. 16 Tedi 
Te8. 17 Tal Ae6, 18 CeS Ag4. 19 
Tdb1 AlS. 20 Ta4 Teb8. 21 Tba1 Od8. 
22 Cb3 Ae6 . 23 CaS Dd7, 24 e4 d x c3. 
25 A x e3 Td8. 26 Ce1 Cld6. 27 Dc2 
Ce8. 28 Cb3 017. 29 Tb1 Cb6. 30 TaS 
Tab8. 31 AI1 Tb7_ 32 CI3 Cd7. 33 Ad2 
gS. 34 h3 hS. 3 50 X e6 Cb6. 36 Oe2 
g4. 37 h X g4 h x g4. 36 Ch4 Te6. 39 
Ddl Ce6. 40 Ta6 Tb6. 41 T x b6 a x b6 . 
42 CIS Dg6. 43 Ae2 Ce7. 44 A x g4 
C X 15. 45 e X 15 A x IS . 46 AhS Dh7. 47 
Ce1 Cd4. 48 Ae3 Tc3. 49 A x d4 e x d4 . 
50 AI3 A X d3. 51 AdS + Rh8. 52 C X d3 
Od 3. 53 Del DIS. 54 Ae4 DeS. 55 De2 
DgS. 56 Dg4 DgS. 57 De6 DeS. 58 Og4 
Og5. 59 De6 15. 60 O X lS O X 15. 

1/ 2 - 1/ 2 
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N. ' 205 R 89 / a 

MARTlN - GUTlERREZ HERAS 

Defensa Pirc 

1 e4 (00 ) g6 ( 00) . 2 d4 (00) Ag7 (00) . 
3 Cc3 (00) d6 (03)_ 4 14 (01) CI6 
(05) . 5 CI3 ( 01) c6 ( 14) . ( Massa pas
siva. O-O o eS són millors. ) 6 Ad3 (03) 
Cbd7 (16) . (Això és def initivament 
dolent perq uè aques ta casella s'ha de 
reservar per a l'altre cavall en el cas 
que les blanques juguin e5.) 7 eS (17) 

(Ara aquest avanç és for I. Però al 
tres Jugades com 0·0 també donaven 
avantatge al blanc .) 7 ... d x e5 (22) . 
8 I x e5 (1 8 ) CdS (23) 9 C X d5 (21) 
e X d5 ( 23) . 10 O-O (40) (Escol llnl 
un carni tranquIl. El Sa Crifi CI de peó 
amb 10 e6 és dubtós, mentre la Juga. 
da preparatò ria 10 h4 mereixia aten · 
ció. ) 10.. Ob6 (26) . (Probablemenl 
la millor jugada. SI de seguida 1 Q. 

O-O. 11 Del amb l'amenaça de Dh4 • 
Cg5.) 11 Rhl (43) ... (S 'amenaçava 
e x e5 i no era suficient 11 Del e x eS! 
12 C x e5 O X d4 +. ) 11.. 0-0. 12 Del 
(47) 16 (1.00) . (Altramenl Oh4 dona
ria un atac mo lt fort.) 13 e x l6 ( 1.18) 
e x I6 ( 1.03) . 14 b3 ( 1.36 ) . (Polser 
14 Af4 sigui més senzIlL) 14.. Td8 
(1.18) . 15 Oh4 (1 .41) CI8 (1 .29) . 16 
Ah6 (1.45 ) . ( La idea és canviar els 
alfils ¡ afeblir la delensa de 16. Però 
les negres no troben la millor replica , 
que és 16 , .. A x h6 i, després de 17 
D x h6, la dama b lanca no està ben 
col.locada a h6. ) 16 ,. Ae6. 17 A x g7 
(1.50) R x g7 ( 1.32 ). 18 Tael (1 .53) 
Te8 (1 .57). 19 c4 (1.54 ) AI7 (206) . 
(Després d 'això les negres estan com
plelament perdudes. Calia jugar 19. 
d x c4 malgrat que les blanques que
dessin amb el peó d4 passat. ) 20 eS 
(1.56) Oc6 ( 2.07 ). 21 b4 ( 1 58) a6 
(2.07) . 22 Tdl (2.04 ) Te6 ( 2.10) . (No 
22 ... Te3. 23 Df2 amb l'amenaça CeS.) 
23 012 (209) ... (La dama ja no la 
res a h4. Ara ha de passar a aludar l'a
vanç dels peons del f lanc de dama. 
De passada amenaça CgS. ) 23 . Ag8 
(2.11) . 24 DC2 (2.10) Tae8 (2. 13) . 
25 a4 (2.10) Oc7 (2.14) . 26 b5 ( 2.11) 
a x b5 ( 2.15) . 27 axb5 (2.11) Ta8 
(2.16) . 28 Tal (2.14 ) T6e8 ( 2.16) . 29 
b6 (2.15) Oe7 (2.17) . 30 Ab5 (2.16) 
Teb8 (2.19) . (Millor era TecS i si 31 
Ta7 Tab8, encara que la posIció de 
les blanques és molt super ior. ) 31 
Ta7 (2.17) Od8 (2.19) . 32 Tlal (2.18) 
Ae6 (2.20) . ( Error que permet la rup 
tura l inal ; peró ja no hi havIa defen· 
sa. ) 33 c6 (2.20) AI5 (2.22) . 34 c7 
(222) T x a7 (2.23)_ 35 b x a7 (2.22 ) 

1 - O 

ANGEL MARTIN 

TORNEIG INTERNACIONAL "SLAVIA" 
Stara Zagora (Bulgaria) del 28 febrer a 1'11 març 1979 

BONA ACTUACiÓ D'OCHOA 
Victòria del búlgar Lukov 

Un torneig de categoria 5.0 és 
una bona pedra de toc per a ju 
gadors que aspiren a situar-se 
en l'avaluació internacional i fin s 
I tot treure alguna norma de MI 

Per això és important que 
aquesta mena de torneigs es 
prodiguin perquè encara que no 
són espectaculars -i d'aqui la 
dificultat de trobar organitza
dors- són , en canvi, molt posi
tius per als escacs, especial
ment del pais que els organitza. 

D'aci que aquesta mena de 
torneigs haurien d'estar progra
mats a nivell públic per les fe
deracions, començant per l'es
panyola , sense haver de condi 
cionar les iniciatives privades 

En aquest torne ig búlgar la 
sorpresa per part nostra fou do
ble : d'antuvi la participació 
d'Ochoa en un torneig tancat a 
l'estranger, que no és cosa fa
ci l d'obtenir; i segonament que 
aquesta actuació representés un 
èxit que estigué a punt d'ésser 
esclatant i tot. 

Efectivament , la bona classifi 
cació obtinguda per Ochoa da-

vant de jugadors de cert presti 
gi a Europa, especialment en 
l'àmbit dels paisos socialistes , 
estigué a punt d'ésser coronada 
per l'obtenció de norma per a 
MI .A simple vista diriem que un 
excès de taules el va perjudicar, 
però ca l tenir en compte que en 
aquesta mena de torneigs comp
ta molt la regularitat , perquè un 
triomf en un moment donat et pot 
situar definitivament, de la ma
teixa manera que una derrota no 
t'allunya gai re de l'objectiu, en
cara que te'l malmeni. Això és 
el que li passa en perdre amb 
Velikov, apart d'altres oportuni 
tats desaprofitades, però en de
finitiva creiem ha estat una bona 
experiència que s'hauria de re 
petir. 

I que s'hauria de repetir a casa 
nostra: menys torneigs oberts I 

més torneigs tancats preparats 
de cara la promoció dels nos
tres millors jugadors. Aquesta 
hauria d'ésser la politica espor
tiva a seguir pels nostres es
cacs . 

Ca tegoria . 5:' ( 2372 pun ts) G M = BI: MI = 7 1
: el NOM 

f llOl El. PAlS • 9 " " " TOTAL SIB 

I LUKOV MI 2375 Bulg1l118 'I, I 'I, I y, I a 'I, I • ¡ 

, VELIKOV MI 2440 Bulgàlla y, 'I, I y, y, 'I, I 'I, y, y, I 7 36.25 

ERMEtooKOV GM 2495 Bulgària a y, y, 'I, y, y, y, I 7 32.25 

• OCHOA 2350 ESPANYA y, a 'I, 'I, y, y, y, y, I 6Y2 3075 

SPASSOV GM 2470 BulglUla a y, y, y, y, y, 'I, I 'I, I 6Y2 30.50 

• KIROV GM 2420 Bulgll"a a y, y, y, y, y, y, y, I y, I 6 31 

RAOULO ... GM 2485 8ulg/l."a 'I, 'I, 'I, y, 'I, y, a y, I y, I 6 29,75 

• EKSTROM 2375 SuèCia a a 'I, y, y, y, I y, y, y, 5Y, 

OANAILO ... 2200 Bulg/l.!!a O y, o y, a 'I, 'I, y, y, y, I 4Y2 
,o GIFFAAD 2330 França y, a a y, a o 'I, y, y, y, 4 

" WITKOWSKI MI 2330 Polòn,a 'I, '¡' a a a y, y, a 'I, y, y, 3Y, 

" MIKOV 2200 Bulg/llla a a a a a a a 'I, a y, y, l Y, 
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11 TORNEIG OBERT INTERNACIONAL "CIUDAD DE SAN SEBASTlAN" 
Del 8 al iS d'abril de 1979 

l TRIOMFÀ BELLON SEGUIT DE MATEU 
S'ha jugat aquesta edició sota 

l'org anització de la Federació 
Guipuscoana i sembla es va con· 
so lidant aquesta naixent compe· 
tiCIÓ, 

Tarnbé sembla que va agafant 
alè ca r se'n classificaren més 
que els inscrits de l'any passat , 
la qual cosa vo l dir que ja s'hi 
compta, De tota manera enguany 
la qualitat, si comptem per titols , 
ha estat bastant inferior, perquè 
Bellon jugà so l i, naturalment. 
guanyà tal com li corresponia en 
un cas així. 

Vo l dir que ara s'ha de fer to'l 
el necessa ri per donar-li un toc 
de qualitat a més de la populari· 
tat que està agafant. 

Poca història podem explicar 
tal com ha anat, perquè ja es 
veu ben clar que Bellon ha do· 
minat la prova sense complica· 
cions , I f ins cedi taules a la da· 
rrera ronda a Mateu sense mo
lestar·se a lluitar, car s 'assegu· 
rava el primer lloc. 

De tota manera s'ha de ten ir 
en compte que un torneig que 
vulgui tenir categoria ha de co
mençar per disputar-se a 10 ron· 
des, car altrament es troben a 
faltar al darrer moment els en
contres decisius i emocionants 
que poden capgirar el resultat 
peró normalment a favor d'un 
altre destacat jugador, la qual 
cosa no es pot donar en vuit 
rondes perquè el resu ltat és 
massa aleatori i sense relació . 

Cal destacar la bona actuació 
del nostre juvenil però sots-cam· 
piÓ absolut de Catalunya Xavier 
Mateu, tot i que perdé amb un 
Jugador poc qualificat. 

En el grup dels 5 punts hi tro· 
bem uns quants catalans, però 
el més xocant és que un d'ell s 
és Antoni Medina, que aqui so
fri tres derrotes. Perdé a la 2.0 
amb Besga i quan s'estava re· 
cuperant li tocà Bellon, el qual 
el guanyà. A la darrera rond a 
tornà a perdre amb Leontxo Ga r· 
cia i s'enfonsà en la classifica
CIÓ. 

CII. HO. TIIo! ""111. FEDERACIÓ , .. , .. " ... .. TOTAL 
O ...... p.l 

" 8 ",, 1>01, , BEllON '" Uts MalaglHl<lyl y, 'I, 
, MATEU - 2250 C."I.o. O 'I, 61/, 
, H PIAEl - "" A.gvnh"" O y, 'I, 6 335 (27) 
, Gil REGUERA - "" CUlel'.". y, y, O 33.25 (25.5) 

• 
• , 
• 
• 
" 
" 
" 
" .. .. 
" 

L. GARCIA - "" ~K.nlo ... y, 'I, y, y, 6 

A. SERRA' - G .. 'puKoanl O y, 'I, y, 516 
e MARTINa - c..".o,. y, y, y, O sV~ 

z.r.e ... LA - "" a..u"'. y, y, O y, 51/ 2 

E OI'lTIZ - , ... N_ y, O y, O 5 

'101'1[$ - "', Cat".n. O O O 5 

MEDINA "' USS C.I.I.~. O O O 5 

M GOMI!Z - 2210 801(;1'''- y. O y, O 5 

BEHAVENT CI'"'''''" O y. y. O 

l NAV"'RRO C,,,,",," O O O 

, M CALVO - - G .. 'II .. ~c~n. O y. O y. 5 

PISA - 2H5 CIII'"nl O y, O 'I, 

17è. a 24è. amb 4 punts i mig 
BESGA (Biscaina) (38), SARRALDE (Biscaina) (35), LOPEZ 
COLON (Castellana) (34,5) , MAIZTEGUI (Uruguai) (33,5) , 
MAGlIARO (Castellana) (32,5/ 18), P. PASTOR (Guipuscoa. 
na) (32,5/ 17) , J. J. SAENZ (Guipuscoana) (28) i MAYER 
(França) (26). 

25è. a 34é. amb 4 punts 
LEUZA (Navarresa) (35,5) , ZABALO (Blscalna) (34) , EGUÉS 
(Navarresa) (33,5), IZETA (Guipuscoana) (31 ,5) , CORTÉS 
(Aragonesa) (31), SANAHU!A (Cata lana) (29,5), CUERO 
(Equedor) (28), GORROCHATEGU I (Guipuscoana) (26,5), 
JE.M.e GONZALEZ (Navarresa) (25,S) i SOTORRIO (Càn
tabra) (24,S) . 

35;' , a 42è, amb 3 punts i mig 
MARCOTEGU I (Guipuscoana) (34), GUERRERO (Guipus
coana) (30,5/ 12,75), T. CANELA (Catalana) (30,5/ 12,5), DE 
LA FUENTE (Blscaina) (27.5/ 11 .25) , GARAY (Guipuscoa
na) (27,5/ 10,5) , C. PASTOR (Guipuscoana) (26,5) , LACUN
ZA (Guipuscoana) (26) i MONTERO (Guipuscoana) (22,S) . 

FinS a 58 class ificats . 

32.5 

37 

35 

33 

37 

35.5 

3<5 

325 

31 

30.5 

295 

26.5 

Per als altres jugadors cata · seves classificacions no siguin 
la ns aquesta mateixa col.locac io molt esplèndides. Teresa Cane· 
és una bona classificació, per· la quedà en 37è. lloc amb 3 
qué com a minim han deixat en· punts i mig ; Carme Palomo en 
rera una colla de jugadors tant 54é. lloc amb 2 punts; i Concep -
o més qual ificats que el/s. ció Canela en 55è. lloc amb 1 

Citem que tenim unes noies punt i mig. Les encoratgem a 
dinàmiques les quals participe n cont inuar per aquest cami, que 
amb certa regularita t en torneigs és el que tenen més a l 'abast 
oberts, la qual cosa les ha de per practicar a bon nivell i pro-
beneficia r encara que per ara les gressar, 
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N." 206 R 50 lc 

BESGA · X. MATEU 

Oelensa Benonl clàssica 

1 d4 Ct6 , 2 Cc3 eS. 3 d5 eS. 4 e4 d6 . 
5 Ae2 Aer. 6 g4?1 h6 . 7 h3 Cbd7. 8 
Dd3 C18. 9 Ae3 Cg6. 10 0·0-0 a6 . 11 
a4 Ad7. 12 13 eh7. 13 All Ag5 1. 14 
A x g5 h x g5. 15 Cge2 Tb8. 16 Rd2 
Da5. 17 Re3 b5. 18 a X b5 a x b5 . 19 
RI2 Cf4. 20 e x 14 9 x 14 . 21 h4 Cte. 
22 Cbl c4 . 23 Da3 Db6 + . 24 Rg2 Cg6. 
25 h5 b4. 26 Da2 A X g41 27 Ae2! A x h5 . 
28 o X c4 CeT. 29 Cd2 Th6 . 30 Tal 
RIB. 31 Ta6 Oda. 32 All 15 . 33 Rel AeB. 
34 T X h6 9 x h6. 35 Ob3 AbS . 36 A x b5 
T x bS. 37 c4 TaS 38 T x a5 O x a5 . 
39 e X I5 C x fS . 40 De2 Oa1 + . 41 
RI2?! Da7 +. 42 eS O x eS +. 43 O X eS 
d x eS. 44 Cc4 Re7 . 45 e x eS Rd6 . 46 
CdS R x dS . 47 b3 Cd4 48 e x 14 + Rd6 
49 Cd3 C x b3. 50 14 Cd4 . 51 CeS Rd5 
52 Re3 b3. 53 Cd3 c4. 54 el2 e3 . 55 
15 e2. 56 Cd3 b2. 

0 - 1 

N 207 E 851;; 

X. MATEU · MARTlNEZ 

Oefensa ')Ic lllano 

1 d4 e6. 2 CI3 eS . 3 e4 .. . (La sicllla· 
na, una vegada més ) 3. .. e x d4. 4 
e x d4 Ct6. 5 Cc3 d6 . 6 Ae3 a6. 7 g4 .. 
~ El Keres amb diferit l 7 ... Ae7. S 95 
Cld7. 9 T91 b5 . ( Potse r millo r treure 
peces abans . ) 10 a3 Ab7. 11 Tg3 ... 
(Per poder lreure l'alfil per g2. de· 
fensant Indir ectament el Cc3 I segui r 
amb l'atac) 11 .. . 9611 12 Od2... (Ju' 
gada poc ag radable a la vista "Com 
s'ha de lugar? ) 12 .. CeS. 13 Ag2 Cc6. 
14 Tdl ... (El re i esta be en el centre) 
14 ... CeS. 15 b3!? TeS. 1614 Cc6. ( 16 
Ced7 17 b4 Ca4 18 C x a4 b Y a4 19 
15 I més morts al cement in . ) 17 Ah3!... 
( La millor. pe r 1amenac a b 4 I A x e6. ) 
17 ... Ta8. (Tu Sla conclusió. Amb tot 
I per lOt. millor 17 C X d4 . ) lS b4 
Ca4 . (Per por a 18 Cd7 19 A x e6) 
19 C X a4 b X a4 . 20 C x c6 A X c6. 21 
Dc3... (Definitiu) 21.. . Ad7. (única. ) 
22 Ac5 A x e4 . t SI 22 Rc7 amb 23 
A x d6 + n hi ha p rou) 23 DeS A x e2. 
24 T x d6 + A x d6. 25 O x d6 + AeS? 
(SI 25 ReS 26 Dc6 + Rb8 27 Ad6 .¡ 
Ra7 28 Ag2 amb mal Immm ent.) 26 
Oe6+ . 

1 . O 

XAVIER MATEU 

SLAVIA 79 
N:' 208 E 64 .1 

GIFFARD · OCHOA 

Defensa sIcI liana 

1 d4 ç¡6 . 2 CI3 Aa7. 3 e4 eS 4 Ce3 
c X d4 . 5 C x d4 Ce6 6 Cb3 C16. 7 e1 

O-O. 8 Ae2 d6. 9 O-O Ae6. 10 Ahl Te8. 
11 Cd2 Cd7. 12 14 15. 13 CI3 Rh8 14 
e X 15 Q X 15. 15 Ad2 AQ8 . 15 Oe1 eS 
17 I x eS d X eS. 1 e AgS Oe8. 19 Cb'i 
Og6 . 20 Tdl CeS. 21 Td6 Ae6 22 Ae3 
Ce4. 23 Ch4 Oe8. 24 Ad3 C X d6 . 25 
C x d6 Dd7. 26 cS e4. 27 Ab1 Ta8 . 28 
De2 CeS . 29 OhS Cc4 30 e('!S + R98. 
31 C x l8 T X I8. 32 AÇlS C X d6 . :\1 
c x d6 O x dG . 34 Tdl Oc7. 35 OM 
A X b2. 36 Ae7 Te8. 37 OÇlS + AQ7. 

0 - 1 (Temps) 

EL CLUB D'ESCACS PINEDA, 
DE PINEDA (Maresmes) 
CAMPiÓ DE CATALUNYA DE 
3.° CATEGORIA 

En el numero antenor fèIem 
esment que el C E. Ptneda " ha· 
via proclamat campIó de Cata 
lunya de 3.' categoria després 
de guanyar el Balsareny. el Pa· 
lafrugell • B · I l'Ateneu Colom 
., B. , en les finals del XXXVI 
Campina t per EqUIps. 

AVUI publiquem una fotogra 
f,a de I·equip campIó acompa · 
nyat d\tna partida corresponent 
el matx final , que genti lment ens 
ha envIat I·equlp campIó per e 
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N:· 209 R 561c 

OCHOA · MIKOV 

Obertura PD amb Ag5 

1 d4 C16 . 2 Cc3 d5. 3 Ag5 Cbd7. 4 
CI3 h6. 5 AI4 c6. 6 e3 Ch5. 7 Ad3 
C x 14. 8 e X I. Db6. 9 a3 C16. 10 h3 
e6. 11 0·0 Ad6 . 12 CeS eS. 13 Ca4 
Dc7 . 14 C X eS A X eS . 15 d X cS O x es. 
16 b4 Dc7. 17 Tel Ad7. 1 B 15 0-0. 19 
C x d7 D X d7. 20 I X e6 I x eS. 21 Oe2 
Of7. 22 D x e6 D x eS . 23 T x e6 R17 . 
24 Tae1 TIeS. 25 T X e8 T x e8 20 
T x e8 R x e8. 27 f4 Rd7. 28 AI2 b6. 29 
04 Re6. 30 RI3 CgS. 31 aS Ce7. :1" 
RQ4 R17 , 33 h4 Ce6 . 34 15 h x 05. 3~ 
h X gS Re7. 36 Af4 Rd6. 37 e3 aS . 3~ 
AbS CoS 39 96 a x b4. 40 ex b4 Re? 
41 ReS d4 . 42 R X d4 R16 . 43 Ad 'l 
Ce6 +. 44 Rd5 Ce7 +. 45 Ad5 e x f t; t-
46 A x IS R X 15 , 47 24 A x q$. 48 aS. 

1 . O 

la seva publicacIó . completant 
d'aquesta manera la ¡nformflclo 
qeneral d·aquesta prova 

N." 210 D B2 / b 

PERERA / 1 , ) ( Pineda I 
AAANOA ( 1 ) ( At Colonl . B'") 

D~ l ensa indla de rel 

1 d4 C16. 2 e4 96 . 3 Ce3 Ag7 4 e4 d6. 
5 AÇlS O-O. 6 14 eS. 7 dS CeS. S Od2 
a6. 9 Ad3 Dc7. 10 Cf3 Ag4. 11 O-O e6 
12 Cel h6 13 Ah4 Ad4 +. 14 Rhl 
A x e3 15 D X e3 e x dS . 16 e x d5 Od7 
17 Ce2 AlS . 18 A X fs g X 15. 19 Tae1 
16. 20 Te6 bS . 21 Tlel Dl7. 22 Og3 + 
Rh8 23 Te7. 
1 . O 



PAisos CATALANS 

CAMPIDNAT INDIVIDUAL DE BALEARS 
Eivissa, 8 a 14 d'a bri l de 1979 

ROSMULLER, HOLANDÈS RESIDENT A EIVISSA, 
CAMPiÓ BALEAR 

Antoni ROMERO, de Mallorca, sots-campió amb la mateixa puntuació 

En els salons de l'Hotel Ma
rltlm , d'Eivissa , es va Jugar 
aquest campionat , que fou or
ganitzat per la DelegacIó Insu
lar d'Escacs i el Club d 'Escacs 
Eivissa, 

Aquest torneig reunia els ml 
llors Jugadors de les Illes Ba 
lears , que esdevenen finalistes 
mitjançant els campionats Insu
lars respectius, 

Van participar el campió I 
sots campió de Balears de l 'any 
anterior, Riera I Planas, ambdós 
de Mallorca ; el campió I sots 
campió de MallorC3 d 'enguany 
Romero i Sabater; el campió I 
sots-campió de Menorca, Talta 
vull i Mascaró; el campió d 'E, 
vissa. Oneto; i un representant 
del club organitzador, Rosmu 
Iler, ben conegut també per la 
seva participaCIó en diferents 
torneigs oberts espanyo ls, 

Fins a la darrera ronda no es 
van decidir els primers llocs de 
la classificació , tenint en comp
te la curta distància a que es ju
gava , I això va donar un Interes 
suplementari a tot el campionat 
car, a més, les partides foren 
mo lt disputades. 

A cabà guanyant per millor 
promlg Anton Rosmuller, holan 
des establert de fa temps a E, -

vissa , Tot i que no va fer cap 
gran actuació va atenyer el pro
nóstlc i palesà la seva categoria 
I indiscutida classe escaquista . 

Empatat a pu nts , però supe
rat pel sistema de desempat , va 
finalitzar -hi Antoni Romero , Va 
demostrar el seu bon moment 
de JOc I romangue imbatut, com 
també ho va fer el campió, 
Culminava aixi una bona tanda 
d 'exits , 

Josep Oneto va fer el seu mi
llor torneig de la seva curta vid a 
escaquista , Fou la revelació de l 
campionat , i la seva classifica 
ció li val la participaCIÓ en el 

Clas. NOM OEMARCACIO 

ROSMUlLER EIvissa 

, ROMERO Mallorca 

J ONETO El'vlssa 

4 TAlTAVULL Menorca 

5 PlANAS Mallorca 

6 RIERA Mallorca 

7 SABATER Mallorca 

8 MASCARO Menorca 

,/, 

O 

O 

y, 
,/, 

O 

O 

campionat d 'Espanya, Junt amb 
Romero , car Rosmuller n'és des 
qualificat per la seva condlc lo 
d 'estranger. 

El campió menorqui Rafael 
Taltavull va acomplir el seu com 
promis sense ca p aspiració . 
mentre Joan Pian oS I Josep M .e 
Riera no van estar a l 'alçada que 
tenen acreditada 

Tampoc Sabaté I Mascaró van 
fer res de particular i s'hague
ren de conformar amb les darre 
res places de la cl 3sslf,cacló . 

El brillant triomf eivissenc ha 
acabat amb l'hegemon l3 dels JU
gadors mallorqUinS, representa-

2 J 4 5 6 7 6 TOTAL 

y, ,/, 'I, S'/, 

,/, y, S'/, 

O ,/, 4 '/' 

,/, ,/, ,/, ,/, 4 

O O O y, 3 

y, O y, O y, y, 2'/, 

O O y, ,/, y, 'i, 2 

O O O O y, y, 
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da precisament per Riera i Pla
nas en els darrers anys . Es tam 
bé un èxit pels escacs eivissencs 
en la seva segona temporade 
d'existència, no solament per 
l'èxit esportiu sinó també pel cie 
l'organització. 

El campionat fou dirigit i ar 
bitrat per Pierre Joly , ajuda t per 
Muñoz i Valech . Cal remarca, 
l'esportivitat i companyonia que' 
hi va haver en tota la prova, sen
se have r-se produït cap incident 

J. ONETO 

N:' 211 o 40/ a 
ROS MULLER - TALTAVULL 

Defensa nimzoindia 

1 d4 C16. 2 e4 e6. 3 Ce3 Ab4. 4 Od3 
dS . 5 AgS 0-0 . 6 0-0-0 e6. 7 13 Cbd7. 
8 e4 d X c4. 9 Od2 Ae7, 10 e5 Cea. 11 
A x e7 D X e7. 12 A x c4 b5 . 13 Ad3 
b4. 14 Ca4 Ab7. 15 Rbl Ce7. 16 Tel 
CdS. 11 Ce2 TfcB. 18 CcS C X c5. 19 
T X eS a5 . 20 The1 Oc7. 21 Cg3 Ce7. 
22 014 15 . 23 Ae4 Od7. 24 C x lS CdS. 
25 A X dS e x dS . 26 Cd6 T x eS. 27 
T X eS AeG. 28 Del Ta6 . 29 g4 a4 . 30 
14 g6 . 31 h4 b3. 32 a3 Tb6. 33 15 . 

I - O 

N." 212 E 82 / c 

RaMERa · SABATER 

Defensa sic iltana 

1 e4 eS. 2 el3 dG. 3 d4 e X d4 . 4 
C X d4 Cf6 . 5 Ce3 g6 . 6 Ae3 Ag7. 7 
Ae2 0·0 , 8 O-O Ce6. 9 Cb3 Ae6. 10 14 
Te8. 11 g4 A x b3. 12 a X b3 Cd7. 13 
AI3 Cb6. 14 Od2 Ca8. 15 Ce2 A X b2. 
16 Ta2 Ag7. 17 Cgl Oc7. 18 c4 a6 . 19 
h4 Cb6. 20 hS Cd7. 21 gs Tld8. 22 
h x g6 h x g6. 23 Ag4 Ta8. 24 012 Te8. 
25 fS Cce5. 26 f x 96 e x 94. 27 9 x f7 + 
Rh8. 28 014 . 

1 - O 

N." 213 E 97 / b 

ONETO - MASCARO 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 ef3 d6. 3 d4 c X d4 . 4 C x d4 
C16. 5 Ce3 a6 . 6 AgS e6. 7 14 Ob6. 8 
Od2 O x b2. 9 Tbl Oa3. 10 Ae2 Ae7. 
11 0-0 DeS. 12 Rhl O-O. 13 AI3 Ce6. 
14 Cb3 Oa7. 15 Tel ObS. 16 CdS C x dS. 
17 eXd5 A x g5, 18 d x c6 Ae7. 19 CaS 
Ta7. 20 e X b7 Ad7. 21 AeG. 

1 - O 

U c~querra a dreta en primer terme Romero CO/J;tiJ PJm18s. en segon lloc . 
d'esquena. üneto contra Ta/tavull 

Rossmul/ef a la d,"eC¡¡ en la partrda contra Mascaro 

CAMPIONAT INSULAR D'EIVISSA 

Es va celebrar el 2°". Torneig 
d 'Ascens a 1.0 categoria en e l 
C . E. Eivissa , organitzat per la 
Delegació Insular, amb part ic,
pació de 20 jugadors, que van 
competir per obtenir el 70 % de 
la puntuació possible per a pu
Jar a la categoria superior. En 
fou guanya Ior Joan Tur, i segon 
Saez ; 3"'., Velazquez: 4''-, Es
cotada; i 5è " el Juvenil J. J. Tor
res . Tots e ll s esdevenen juga
dors de 1.° categoria insular. 

Paral.lelament a l'anterior es 
va celebrar el 2°". Campionat In 
dividual Absolut amb la parti c' · 
pació d 'onze jugadors de 1.0 ca · 
tegoria . L 'alicient era que el cam· 
pió participaria en el C ampionat 
de Balears, i el segon i tercer 

class ificats jugarien una petit " 
II'ga amb dos jugadors ,nvitats 
Rossmuller i Gercowsk i. per a 
dete, m,nar el representant de l 
club organ, tzador. Aquesta pet, 
ta lliga es redui a un matx entre 
aquests dos darrers, car els al
tres van renunciar a Jugar~la . En 
la compet, ció prrncipal s' hav,a 
d'oe tenrr un 30 % de la puntua
ció per a no baixar de categoria . 
marge que van ultrapassar tot s 
els parti c ipants. 

El resultat final de la competi 
ció fou : 1" '" Josep Oneto , 7 
punts i mig, obtenint, a més, la 
primera norma per a Mestre Re
gional Balear; sots-campió, J 
Bordes, 7; 3'"., V . Valech , 6 , 
mig i 4"'" Marestaing, 6 punts 
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ASSEMBLEA DE LA FEDERACiÓ BALEAR D'ESCACS 
Ciutadella (Menorca), 14 de gener de 1979 

Assistents : 

FEDERATIUS 
President , Sr. Sergi Pons Fe

de/lch ; Secretaf/, Sr. Josep Mer
cadal Benelam; Vlce-Secretaf/. 
Sr. Miquel Mart i Vinent ; I Vocal. 
Sr. Joan Vlllalonga Ig/eslas . 

CLUBS 
AlaIOr. Casino Canse l/, CasI

no 17 Gener. Cercle ArtistlC. Pe
nya Alfil , Ferref/es I Vil/a-carlos . 

Mal/orca I EIvissa deleguen 
€ n el President . 

1 er. Eleccions a Pres ident. -
S'acorda IOIClar expedient per a 
convocar-les per al mes de maig 

20n. Mestres Reg io nals. - Es 
nomenen els Jugadors Ferran Be
lIon I Llorenç Vives . ambdós de 
Mallorca 

3er. Avaluació. - L'avaluacló 
dels Jugadors de Mallorca Ja es
tà en marxa. I s'aprova Ja seva 
apl icacIó per a la vinent tempo
rada 1979/80 Ara es tracta d'lnl
clar l'avaluaCIÓ dels Jugadors de 
Menorca. que porta a terme e l 
Secretan 

4rt. Nous directius. - Es no 
menen els senyors Francesc Pe 
I ez com a Vice-President de Iii 
DelegacIó MenorqulOa . El Sr 
Domenech LIZ Femenlas sera el 
nou Tresorer. I el Sr. Josep Ali es 
actuara com a Delegat de Juve
n"s 

5e. Regl 3ment. - Es donen a 
conèixer les noves normes per 
les que es regiran les Delega
Cions Insulars. 

6e. Campionats per Equips. -
Un cop realitzats els campionats 
cie Mallorca, Menorca I E,v,ssa, 
I d'acord amb el que es va de 
termlOar en el Ple de la FEDA 
els Campionats de Balears per 
EqUips seran considerats com a 
constitutius dels vuitens de final 
I el guanyador passara als quarts 
de flOal contra els classificats de 
la Peninsula . 

7e. Competicions. - Es dis
cuteixen diferents qüestions re
ferides als campiona ts indivi
duals . 

8e. Cens. - Es fa saber que 
la FederacIó Balear compta amb 
31 clubs dels quals n 'hi ha 22 
a Mallorca, 8 a Menorca i un a 

Eivissa. Amb aquest cens es 
creu ultra pa sar les 600 llicencies 

ge. C,3mpionat Individual. -
La Penya Alfi l. de Mercadal . fa 
una proposició per a modificar 
la composició de la final de les 
Balears per a 1980. En aquest 
sentit estaria composta per tres 
primers classificats del campio
nat de Mallorca. dos del de Me
norca. un d·Ei vlssa. el campió 
de les Balears i un altre jugador 
per part de l'organitzador. S'a
prova per unanimitat incloure un 
Jugador mes de Mallorca en 
substitucIó del segon de Balears. 
que es al que tendia la modifl' 
cació . 

10e. Diversos. - Es dóna a 
conèixer la situació econòmica, 
que es considera molt limitada . 
tot I que es rep una subvenCIÓ 
de la DiputaCió. Es vol donar un 
major Impuls a l'organització de 
competicions Internacionals a les 
Illes. i s'espera que per a l'a ny 
vinent es puguI desenvolupar un 
Festival o Congres a Cala Ga l
dana per part del seu promotor 
Sr. Joan Casals 

ASSE~BL[A DE CLUBS MENORQUINS 
Ciutadella , 14 de gener de 1979 

ASSisteixen tots els clubs dE' 
Menorca que s'h3vlen convocat 
I que Ja es relacionen en l'As 
semblea de la Federació Balear 

1 er. Campionat Individual. -
Es segLll ra Jugant per sistema 
suís com hns ara, però de cara 
a 1980 I amb l'aplicaCIÓ del nou 
sistema d 'avaluació. s'hauran 
d 'IntrodUir noves normes 

20n . Concentració Menorqui 
na . - Es fixa la data del 10 de 
Juny per a la seva celebraCIÓ 

3er. M èri ts . - Es concedeixen 
plaques al Mef/! EscaqUista als 
Srs Josep Pons Moll . de Mer
cadal , Dante Mercadal . d·Ala · 
Ior. Miquel Marti . del Cercle Ar
t isllc. I Didac Coll. de Los Bas 
cos. de Ciutadella ; I M iquel Mar 
ques. de Ferreries . 

4rt. En Precs i Preguntes es 
comenten les organi tz ac ions dels 

propers campionats per equips 
alxi com la conveniència de mo-

dlficar-Ies per a futures convo
ca tònes . 

CAMPIONAT INDIVIDUAL DE MENORCA 

Campió: Rafael TAL TAVULL (Los Boscos). 6 punts i mig. 
Sots-campió : Bartomeu MASCAR6 (Mercadal). 6 punts . 
3er. a Sé. amb 5 punts 

VI LLALONGA (Los Boscos). C SINTES (Alaior) I O PONS 
(Cercle Artistlc) . 

6é. i 7é. amb S punts i mig 
VILLALONGA (Mercadal) I J RAMON (Consell) 

8é. a 11 é. amb 5 punts 
F PêREZ (Consell). D. COLL (Los Boscos). DALMEDO 
(Consell) I J ALLÉS (Los Boscos) 

12e. a 18é. amb 4 punts i mig 
J. BOSCH (Los Boscos). SERGI O P (Los Boscos) . J PONS 
M (Mercadal) . MOUNTON (Consell). J FLORIT (Merca 
dal). DANTE M (Alaior) I SINTES (Consell) 

Fins a 38 classificats. 
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III TORNEI6 INTERNACIONAL OBERT "VILA DE BENIDORM" 
22 a 29 d'abril de 1979 

.Juan Manuel Bailon, guanyador 
MIETD PRIMER CLASSIFICAT CATALÀ .JUNT AMB MARTíM 

El torneig ha estat organitzat 
pel club local comptant amb la 
direcció tècnica de la Federació 
Alacantina personificada en el 
Sr, Delfí Burdio, que actuà de 
Director del Torneig . 

S'ha jugat en el Hotel Titàni c, 
L'àrbitre principal fou el Sr, Pe
dra Luis Reixa , 

Aquesta vegada BELLON s'ha 
assegurat i ha conquerit un bon 
triomf que l'ha permès de gua-

.0. ,,~ ..... , f_ac:IO. , •.• " 
BHlOH o. "o. I.ql.g--y. 

SANZ "' ,- c.·'.".~. 

1\"'nS10N "' :'15 "'''G''''''' 
NllEfO "" C ••• '.". 

t 
, 'h 

LDPfZ COLON 2 ' ~5 C .. ,.".~. 

DURAO ., "'. po", .. ;¡.' 
MARTiN ., Ull C~I".n. " o AOORIGVEZ o. lal5 , .. 
IIIEDINA ., IUS Ca'al.". o l 

OLTAA - " .. IIMne,.". 

"" +'I~~ + C.,.,'O" y, 
+ 

OC~, nl~ c ... '.". 
.YU " .. Cala'ana 

Ul\lUu'O " .. '" y, 
L FfRREII ,,~ v.~"",.~. o 
PAL.\CI05 . , , s...·II., ... 

J L- F("HANDEl ". c~ .. '''''. 
!tIn(op " .. ' n,_,. 
lIZARflAC" "'. c •• ,. " .... y, y, 
AOJ.t.S t:t .... ..... , ..... o 
GIL REGUERA eutell.". 
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y, 
o 
o 
o 

y, 
o 
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22è. a 32è. amb 4 punts i mig 

nyar el torneig en solitari. Tam
bé ha revifat SANZ, que quedà 
a mig punt del guanyador, que 
aixi mateix ocupa la plaça en so
litari. 

El primer grup de Jugadors, 
col.locat en tercera posiciÓ de 
la puntuació, fou comanat per 
l'anglès HARTSTON, Va perdre 
amb els dos primers i prou va 
fer guanyant totes les altres, Els 
seus il.lustres adversaris li val-

. ' " " 
, . TOUl 

DUEMP.' 
BUCHOLZ 

y, y, 
y, y, 'h 6'h 

o o • 39' 
y, y, y, • 38 

y, 'h 38 

o • " o • 32.5 

o 'h y, y, Slh 39 

o y, o S'I: 38 

y, o y, y, 5'11 :16.5 

o o SII: :16 

y, 'h y, y, 51!J 35 5 

y, o S';' 35.5 

5'1: " 
y, SV, 31 

o o o :16, 

y, y, y, o 5 :16 

o o 5 " 5 

o o 33.5 

o o 5 32.5 

o o 5 31 5 

MARGARET (Suècia) , LEONTXO GARCIA (Alacant), SER
RANO (Alacant) , MAZARIO (Alacant), SORIANO (Valèn· 
Cia), BACHILLER (Madrid), S, CUERVO (Madrid), MORAN 
(Astunes), J. RICO (Madrid), JIMtNEZ (Catalunya) i RI
QUELME (Madrid) , 

33 ... a 47è, amb 4 punts 
RUILOBA (Sevilla) , UÑAC (Alacant), GARCIA DEL TELL 
(Alacant), ESTtVEZ (Benidorm), GÓMEZ (Andorra), SAN
JUAN (Alacant), BERNAOLA (Biscaia), VILA (Catalunya), 
URBANO, BEORLEGUI, CALDERON , TAMARIT i DELA
CRUZ (tots de Madnd), LLORENS (Catalunya) I GORDE· 
RO (Alacant) . 

Fins a 76 classifica tes, 
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gueren tenir millor promlg de 
desempat i quedar-se amb la 
tercera plaça, 

Manuel NIETO, el fort valor 
català, ha tingut aqui una ex· 
cel. lent actuació, la primera del 
seu historial internacional. Tin
gué forts adversaris I ni aixi ha
gué de doblegar el re i, romanent 
imbatut. 

També LÓPEZ COLON tin
gué una bona actuacIó i és un 
valor madrilenya tenir en comp
te perquè normalment acaba ben 
classificat, encara que no hagi 
assolit cap triomf important. 

DURAO i MARTIN tingueren 
unes actuacions poc lluïdes, Am
dós perderen a la 3,° ronda i 
això va fer que s'entretingues
sin amb jugadors d' inferior ca· 
tegoria , Quan tornaven a eixir 
s'estavellaven altre cop i prou 
van fer d'asso lir aquesta hono
rable posiciÓ, 

Menys encertats, peró, varen 
estar O, RODRIGUEZ i MEDINA, 
malgrat els seus títols interna
cionals, La segona meitat del 
peruà fou molt fluixa, car des
prés de perdre amb Bellon no 
va fer res de bo, Medina també 
perdé amb Bellon, però en una 
actuació més decidida encara 
tragué algun punt sencer. De 
tota manera fou ben inesperada 
la seva derrota amb Pisa, que 
el desqualificà per a una millor 
col.locació, 

El doble campió de Catalunya 
Jordi AYZA es va deixar sor· 
prendre per López Colon I això 
li esguerrà la classificació , Tol 
i així s'hagué d'espavilar a gua
nyar les dues darreres ronde~ 
per a no quedar despenjat amb 
excés, 

Observem que aquest torneig 
reuneix una destacada participa
ció, la qual cosa és l'unica que 
justifica la va lidesa d'un torneig 
obert per sistema suis , Precisa
ment per a valorar-lo millor en 
el seu context, ens sembla cur
ta la distància de vuit rondes 
com es juga ara, 

Creiem que una o dues ronde!> 
més acabarien d'arrodonir l'In 
terès per aquesta prova, que és 
de les poques selectes en el seu 
gènere, 



R SSlb 

NIETO . MARTIN 

Obertura PO 

1 d4 CHi . 2 CI3 116. 3 g3 Ag7. 4 Ag2 
0·0. S 0·0 d6. 6 Ce3 dS. 7 Ces AlS. 8 
h3 e6. 9 g4 Ao6. 10 Cd3 Ce8. 11 e3 
Ae8. 12 C02 Cd7. 13 b3 Cd6. 14 A.3 
De7, 15 Tel eS. 16 e4 di X e4. 17 C X eS 
e x b3. 18 C x e6 b X e6. 19 T X e6 DaS. 
20 A X d6 T08. 21 O X b3 Cb6. 22 CI4 
Ad7. 23 TeS Da6. 24 Te7 Tad8. 25 
Tlel Ca8. 26 A x a8 D X dS. 27 AdS Te7. 
28 Ag2 Rh8. 29 OdS Da6. 30 DeS. 

1 • O 

N." 215 E OO/ e 

PISA. DEL TELL 

Defensa francesa 

1 e4 eS. 2 e3 e6. 3 d4 dS . .. e5 Ad7. 
S CI3 CeS. 6 Ad3 e X d4. 7 e X d4 Db6. 
8 0·0 C X d4. 9 C x d4 D Xd4. 10 Ce3 
Cb6. 11 a4 a6. 12 a5 Oc7. 13 Ae3 AeS. 
14 C X d5 e x dS . 15 Tel Ce7. 16 A X c5 
D X .s. 17 DhS Dd2. 18 06 A x e6. 19 
Oh4 ceS. 20 Aa3 gS. 21 Oa4 O x d3 . 
22 T x e6 ObS. 23 Od4 Tg8. 24 016 
Rd7. 2S D.7 + R x e6. 2S Od6+ +. 

1 . O 

N.O 216 E 60 /a 

J . L. FERNANOEZ . A. RICO 

Defensa sici liana 

1 e4 eS. 2 CI3 CeS. 3 b4 dS. 4 b x eS 
d X eS. S Ab2 Ag4. S Ae4 06. 7 h3 
A X I3. 8 O x l3 aS . 9 0·0 CIS. 10 T., 
Cd4. 11 A x d4 O X d4. 12 eS O x e4. 
13 • x 16 0·0·0. 14 Ce3 9 X 16. 15 Tbl 
Td7. IS Te4 Td4. 17 T X d4 e x d4. 18 
O X b7 + Rd8. 19 008+ Rd7. 20 Tb7+ . 

1 • O 

D 78 / b 

LlZARRAGA • MART IN 

Defensa India de rei 

1 d4 C16. 2 CI3 g6. 3 e4 Ag7. 4 Ce3 
0·0. S g3 d6. S Ag2 Cbd7, 7 0-0 eS. 8 
e4 eS. 9 h3 T08: 10 Tel aS. 11 Ae3 
oXd4. 12 A x d4 eS. 13 A x Hi O x 16. 
14 CbS Td8. 15 D X d6 O x b2. 16 eS 
T86. 17 007 Tl8. 18 Cd6 C x eS. 19 
c X eS A06. 20 Cd7 A x d7. 21 D X d7 
Ad4. 22 Ce4 To6. 23 Tabl O x 02. 24 
TI1 b6. 2S Ob7 a4. 26 T x b6 T X b6. 
27 O x b6 a3 . 28 AI3 De2. 29 CI6 + 

Rg7. 30 Cd7 Te8. 31 AdI Od2. 32 Ab3 
Tel . 

0·1 

N.O 218 A 98/ e 

MEDINA · SORIANO 

Defensa Caro·Kann 

1 e4 e6. 2 d4 dS . 3 Cc3 d x e4. .. 
C X 04 AlS. 5 Cg3 Ag6. 6 CI3 Cd7. 7 
h4 h6. 8 hS Ah7. 9 Ad3 A x d3 . 10 
D X d3 Oe7. 11 Ad2 Cgl6. 12 0·0·0 06. 
13 Ce4 0·0'0. 14 e4 CeS. 15 C x eS 
A x eS. 16 Rbl Cg4. 17 De2 Ad6. 18 
Th4 CI6 19 eS Ae7. 20 AI4 DaS. 21 
Th3 Cd7. 22 Ces Oe7. 23 Cg6 eS. 24 
C x e7 + Rb8. 25 Ah2 Ra8. 26 CIS 16. 
27 d X eS I X eS. 28 Thd3 C x eS . 29 
A x e5 DaS. 30 Ac:3 Oc7. 31 T x da + 
T x de 32 T x d8 + O X d8. 33 C x g7 a3 . 
34 De8. 

1 • O 

N.O 219 A 94 / a 

AYZA . BELLON 

Defens3 Caro Kann 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 Ce3 d X e4. 4 
C x e4 C16. S Cg3 hS. 6 h4 eS. 7 CI3 
Ag4. 8 Ae4 Cbd7. 9 d X eS C x eS. 10 
De2 Ad6. 11 Ab3 0·0. 12 Ae3 aS. 13 e3 
a4 . 14 Ae2 03. 15 b3 CdS. 16 Ce4 IS. 
17 C x d6 A X I3 . 18 AgS A X e2. 19 
A x d8 Ta x d8. 20 C X b7 Tb8. 21 CeS 
C14. 22 Rd2 Tad8 + . 23 Re3 Ceg6. 24 
13 Tle8 + . 25 RI2 Td2. 

O -1 

N.O 220 E S2 /e 

PISA· UÑAC 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 e3 CHi . 3 eS CdS. 4 d4 06. 
S CI3 e x d4. 6 e x d4 Ae7. 7 Ad3 Ce6. 
8 0·0 d6. 9 Ae4 Cdb4, 10 Ce3 0·0. 11 
a3 Ca6. 12 Oe2 g6 . 13 b4 d X eS. 14 
b5 15. 15 Axc6 b X c6.16 b x a6 e x d4 . 
17 Ca4 eS. 18 Ah6 Te8. 19 C X eS AlS. 
20 Tbl eS . 21 Tldl Dd6. 22 Oa4 Ao6. 
23 C x 06 T X 06. 24 Tb7 Td8. 25 AgS 
Te7. 26 Ob3 + Rg7. 27 A x l6 + O x 16. 
28 Ob4 Td6. 29 DbS. 

1· O 

N.O 221 A 92 / b 

AYZA·BERNAOLA 

Defensa Caro Kann 

1 e4 dS. 2 eS AlS. 3 d4 eS. 4 g4 Ad7. 
5 h3 hS. 6 gS 06. 7 g6 IS . 8 Ae2 h4 . 9 
CI3 eS. 10 e3 e X d4. 11 e X d4 Cc6. 

12 Ce3 Cb4. 13 CgS ChS. 14 03 Ca6 
15 Ch7 Cg8. 16 AgS DbS. 17 CI6 + 
C x Hi . 18 e x l6 0-0·0. 19 Tel Rb8 . 20 
A14+ Ra8. 21 AeS g X Hi . 22 A XI6 
AhS. 23 Te2 Te8. 24 A x h8 T x h8. 25 
Tgl Cb8. 26 Tg2 Ce6. 27 AbS D x d4. 
28 AXe6 D X dl + . 29 R x dl A x eS. 
30 g7 Tg8. 31 Tg6 A x g7. 32 CbS Rb8 . 
33 Cd4 Ad7. 34 14. 

1 · O 

N.O 222 A 70/ a 

O. ROORIGUEZ · PALACI,OS 

Defensa Robatsch 

1 d4 g6 . 2 e4 Ag7. 3 Ce3 d6 . 4 CIl 
Ag4. 5 e3 Cc6. 6 Ae2 eS. 7 d x e~ 
d x eS. 8 Db3 Oe8. 9 h3 Ad7. 10 C~S 
Cd8. 11 0·0 IS . 12 Tdl h6 . 13 CI3 eS. 
14 eS Ae6 . 15 Ac4 A X c4. 16 D X c4 
C17. 17 e4 14. 18 b4 Ce7. 19 Ab2 0·0. 
20 Ce2 Rh7. 21 Td2 gS . 22 Tadl g4. 
23 h x g4 D x g4. 24 RI1 CgS. 25 Cegl 
C x 13. 26 C x 13 Cg6. 27 Td7 Tae8. 28 
Ob3 OhS. 29 T x b7 Dhl +. 30 Re2 OhS. 
31 T1d7 Tg8. 32 0f7. 

1 • O 

N.O 223 A 02 

NIETO · ULVESTAO 

Obertura l ianquel rei 

1 g3 dS . 2 Ag2 e6. 3 d3 Ag4. 4 h3 AhS. 
5 Cd2 e6. 6 b3 Ae7. 7 Ab2 AHi . 8 e3 
Cbd7. 9 Oe2 AgS. 10 e4 d X e4 . 11 
d x e4 CeS. 12 Alt OdS. 13 13 DgS. 16 
0·0·0 D X g3. 15 h4 h6. 16 hS Ah7. 17 
Co2 De7. 18 b4 Cd7. 19 Ce4 Ae7. 20 
Tgl CgI6. 21 Cd4 AlB. 22 Rbl 0·0·0. 
23 Ael Cb6. 24 cas Td7. 25 Ah3 CbdS. 
26 a3 C x e4. 27 I X .. A X e4. 28 Td3 
C14. 29 A XI4 D X14. 30 C x 06 Oh4. 
31 CxI8 IS. 32 C xd7. 

1 - 0 

N." 224 R 76/ e 

HARTSTON . PISA 

Defensa Indobenoni 

1 d4 CI6. 2 e4 eS. 3 dS 06. 4 Ce3 
e x dS. S e X dS d6. 6 e4 116. 7 CI3 Ag7. 
8 AgS h6. 9 Ah4 06. 10 Cd2 bS . 11 
A02 0· 0. 12 De2 T08. 13 0·0 Oe7. 14 
Tael Cbd7. 15 b3 Cb6. 16 14 Ad7. 17 
Rhl Ta7. 18 AI3 b4. 19 Cdl oS. 20 Ce3 
a4. 21 Cdc4 a x b3. 22 a x b3 C X c4. 
23 C x c4 AbS . 24 Ag3 A X c4. 25 D X c4 
Teo8. 26 eS Ce8. 27 IS g x IS. 28 06 
Ae3. 29 AhS 16. 30 Af7 + R18. 31 Tdl 
AeS. 32 A x as d x eS. 33 A X e8 R x e8. 
34 ObS + RIS. 35 d6 Das. 36 e7+ 
R17 . 37 Oe4 + ReS. 38 Do6 ObS. 39 
D X I6. 

1 · O 
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SANT FELIU DE GUíXOLS [Baix Empordà -Cosia Brava) 
12 i 13 de maig de 1979 

LA SELECCIÓ DE CA TALUNY A GUANY A 
LA DEL LLENGUADOC PER 26 A 2 

La Federació Catalana d 'Es
cacs I l'Institut d'Escacs de Ca
tal unya, amb afany de descen
tralitzar les seves activI tats I se · 
gU lnt la seva politlca d 'ager 
manament amb les terres la 
cul tura de les quals ens és co-

I ~ 2" 
volia volta NOM (Club) 

I AYZA (Vu/ca) 
1/2 MARTIN (Vulca) 

A. PABLO (Terrassa) 
MATEU (Terrassa) 

I GARRIGA ( BBrcmona ) 
I MIRALLES (Vulea) 
O GARCIA CONESA 

(Bare/nona) 
I COLLADO (Vu lea) 

1/ 2 VILAGEL1U (S. Josep) 
POMES (Terrassa) 
BUXAD< (UGA) 
PIJUAN (GUlxolenc) 
P. FERRER (V Ila-seca) 
VEHI (Vules) 
MARIN (SanI Josep) 
DELGADa (Cornella LI ) 

' 4 12 ~ 26 

muna, i ensems amb Interès de 
donar una nova oportunitat als 
nostres jugad ors, van procurar 
se el concurs de la Caixa d'Es
talvIs de Catalunya, l'Hotel Re
sidència Reina Elisenda , el Club 
Guixolenc d 'Escacs i, no cal dir , 

I ." 2 ' 
TAUtER NOM (Club) volta volf,'-

- I - G MARTINEZ (M onlp.) O e 
- 2 - DUSSOt (MOn/peller) O I ê 
- 3 - t ACLAU (Narbona) O Ú 

-4 - PY (M ontpeller) O 
- 5 - LOUBATltRE (t. " es) O O 
- 6 - BOUZIGLlES (Sele) O O 

-7 - S CARO (Montpeller) I O 
- 8 - BELLUIRE (Pézens) O O 
- 9 - BARTHELEMY (M onlp) O I 2 
-10- WOOLFORD (Mon/p) O (, 

-I 1- LLAPASSET (Perpmya) O O 
-12- PAllES (Nlmes) O e 
-I 3-- POLGE (tes Vans) O G 
-1 4- VERDIER (Nlmes) O 
-15- SUBIRATS ( Montpeller) O 

2 ~ I 
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el del nou Conslston de Sant 
F€IIU de GUlxols, per a portar a 
terme el matx de retorn de la 
Selecclo de Catalunya contra la 
de la Federaclo del Llenguadoc 

En efecte. El mal¡¡ del 1977 
tin gué lloc a Sant Cebrià del 
Ro&s€l ló rencontre d 'anada, que 
es dispu ta a 12 taulers . El tnoml 
fou ~e r a la nestra selecclo, que 
guanya pel resul tat de 16 punts 
a 6 I dues partides Inacabades 
(v€yeu BUTLLETI n. ï). 

Ara €sdevlngué jugar a Sant 
Feliu de Guixols el matx a doble 
part ida en tre 12 jugadors de ca
tegona absoluta, una femenina 
I dos juvenils L'ampliaCIÓ de 
l'eqUip pnnclpal fou per a donar 
ent rada al camplO de Girona, 
Jordi Cuadras, i al represen tant 
local Manuel Pljuan, ambdós 
destaca ts jugadors El pnmer va 
renunCiar la nit anterio r per mo
t iUS profeSSionals I no fou pos
sib le trebar-II substitut de la ma
teixa demarcació , qu e correspo
nia a Vazquez o Payet , car a la 
primera roda resultava preCipi 
tada la seva convocatòria , I per 
a la segona arrlbJren tard de 
jugar el torneig obert de Ca
lella de Palafrugell , que S'Inau
gurava aquell mate ix dia 

L'ampli result at esportiu acon
seguit pels nostres represen
tznt s sorprengue tothom, car 
SI be I al t ra volta ja es pales " 
la nostra superiorita t, no s'espe 
ra va que fos tan aclaparadora 
Val a dir que els nostres hostes 
estigueren manca ts del s seus 
dos pnmers taulers Chevaldon
net I M etnsohn, t de la seleccl o 
d'aleshores nomes repetiren SIS 

Per part de la nostra repre 
sen tacló eren set els ju¡¡adors 
que repetien la seva presencia, 
però la selecclo mantrngue la 
seva for talesa merces a l'ample 
estol de jugadors que tenen el s 
nostres escacs a qualsevol l'U 

vell. 



La majOria dels nostres juga 
dors guanyaren ambdues partl 
des I, per tan t, no es pot remar
ca r ningú especialment. Va l a 
dir que Garcia Conesa perdé la 
seva partida en equivocar la JU
gada secreta I de ixar-se fer ma t 
en lloc d'assegurar les taules 
que tenta Les dues pa rt ides que 
es dClxaren Inacabades fo u de
gut a no acceptar els nostres 
Jugadors Mateu I Vehi les pro
posIcions de taules del cap ita 
de l 'equip per creure que tenien 
md lor pOSICiÓ 

AI migdia de l dissabte dia 12 
hi hagué una recepcIó a l'AJun
tament de la ciutat a tots els 
part icipants , acompanyant els 
quals shl trobava també l'Alcal
de de Sant Cebrla del Rosselló, 
Sr Joan O llbó que tan bona 
acol lida ens dispensa fa dos 
anys 

A la primera sesslè de JOC es 
compta dmb un es/",cctador de 
veritable excepcIó Ens referim 
al Gran Mestre Islandès, actua l 
preSiden t de la FIDE , Sr , Fri dri k 
O lafsson, el qual havia esta t 
hoste d 'honor dels escacs ca ta
lans per aque lles dates I va ac
ceptar de fer Clcte de presènCia 
en aquest esdevenime nt 

AI vespre s celebra rapat 
de ~el manar amb la presènC ia 
de l'Alcalde de Sant Fe l iU de 
GUlxols, Sr M anuel Monfort : el 
Conseller dp Culturil de l'AJun
tament Sr Josep Vlcente: el di
putat per Gtrona, Sr Josep Ló
pez de Lerma , el Pr es rdent de 
la FIDE , Sr Fndrlk Olafsson, el 
PreSiden t de la Federacró del 
li nguadoc, Sr !can-Claude 
Loubntler e, el Presrdent de la 
Feder deló Catalana d'Escacs, 
Sr JO tH) SeqwB, Vtce~Preslden ts 
senyors Joan Creixell I Jordr V r
la, I Secretari Gener(ll I Selec
Cionador Sr JO<1n TOl quet. I el 
Dlrectol Gtr1(llal I Director Tèc 
rOlC de I Instlhrt el Esc<lcS de Ca 
t.1lunya S, s JdlJrne Palau I Jord 
PUig Il'~1 f'ctrVdmentl 

En br nus pnrl~ments, el Sr 
SequI El Vd remarcar que haVia 
f'still un,) sa tisfaCCIó I un o rgull 
tenrr entre nosaltres el Sr Ola f
sson ~ que hdura pOÇJut compro
var que Ca lalunye es quelcom 
més que una r gla de l'es tat 
espanyol , (-'IXI com Vè1 rema rca r 
que aquestcl confrontaCió haVld 
rep resenta t un gran ella pels es -

L 

l DADES HISTÒRIQUES 
Sota una mateixa bandera 

FEDERACIÓ D'ESCACS DEL LLENGUADOC 

EscaqU/stlcament parlant aquesta federaclo compren e/s Departaments 
de J' Aude (Carcassona). el Gard (Nimes) , !"Herault (Montpeller). el Lozere 
(M ende), els Plfmeus Onentals (Perpmya) I els d,stnctes de M,/hau (Aveyron) 
I Le Vans (Ardèche). 

MONTPELLER 

Prove de la Senyona de M ontpeller temton feudal OCClfif centrat en 16 
ciutat de Montpeller 

Guillem V de Montpeller estlgue dms forblta del comte Ramon IV de 
Tofosa , pera el I I 14 col labora en l'expedlclo de Ramon Berenguer III a les 
Balears, I des d'aleshores els senyors de Montpeller es mogueren cons
tantment dms l'esfera d 'mfluèncla catalana 

M ans, la {,lla gran de GUIllem IX de Montpeller es casa amb Pere f de 
Catalunya-Aragó (1204), I això vmcula M ontpeller al casal de Barcelona du 
rant un segle I mIg D'aquesta untO nasque a M ontpeller Jaume I el Con
quer idor , en 1208 

A la mort de Jaume I (1276j, Montpeller resta per al seu f,li Jaume II de 
M allorca (1243-131 I), I llavors la questIa es complIca amb el vassallatge quE 
1I eXigIa el seu germa Pere l/ de Catalunya-Arago 

f i 13 d'ab,,1 de 1349 Jaume 111 (13 15- 1349) vengue M ontpeller al rel d€ 
França per 120000 escuts dOI , que s haVien de pagal en tres termllllS El 
darrer termml el va percebre Pere III de Catalunya-Alago (1351) I aquI s'a
caba la mfluencla ca talana 

El 28 d'octubre de 1382 M ontpeller fou Incolpol8! def,nl t, vament a Ió 
corona francesa 

PIRINEUS ORIENTALS - CATALUNYA FRANCESA CA7ALUNYA NORD 

Compren les comarques de la Cerdanya (BoUtg M fldame) el Capelf (Mont 
llU/s). el Conflent (Prada). el Rossello (Perpll1ya) I el Vallesp" :'Ceret) 

Els comtes rossellonesos reSIdIen a Perpmya des de la f, del segle X 
Allons I de Catalunya-Aragó en en/rar en po~!)e!:>slo del comlal de Rossellc 
(1172) va ratdlcar els usos I costums concedlls éll1le"Olm~lJt 

Pel Tractal de Corbell (1258). Sant llU/s rel de Frclnc., va remmClar en 
favor del rel de CalalU/¡ya-Aldgo Jaume I el COIlUll~II(/OI rot!) els d,elS dc 
sob"ama Que gaudIa des de Carlemany sobre el RO'isel/o I lO/S els comtals 
de l'an /lga Marca Hlspanlca o Vella Ca/a/unya 

La VIda de Perpmya va conelxl'?l el seu peT/oo'e /lles /Jrr/lan/ en/fe 12ï6 J 

1344 en Que va esdevpnlr la capI/ai co/¡(men/rtl del IlOtl rtJQ/lC de M allorca 
mstltUlI per Jaume I en lavar del :.eu f,/l JaurJlf' l/ que COlnprellla a mes dE 
les Illes Balears , el Rossello, la Cerdanya I la S('I,yOlIê! Ot' Mon/pellet 

Oespres d'una serie de VICISltuds enUe les que es destaquen la perdub 
del regne en 1344 sota les armes de Pere III cie C81i:i/lmya Afago (13191387) 
el qual, pero va consolidar la ca/egoua de o.;egoll<¡ cdpJt¡:¡1 del Pfll1cJpat 
el 9 de setembre de 1642 els francesos I els seus ¡¡1¡¡'lIS els catalans van 
entrar 8 Perpmya amb grèll1 IOla dels seus ('!:>/<I{/tinl, Ilo:,t,l!:> 't/s seus élmos 
castellans encara que els francesos aViat es gual'yel/en IjlflJmildverSIO pe' 
menyspreu a les constituCIons del PiliS 

El Tractat dels PIrineus (1659) 'r1neXIOlla CH /"',!,v.lm(·n/ I Flanca el Ros
sello , una part de la Cerdanya r va consagr¡"I/ t I I/ACilS di l,I If'vol/a h¡¡rce 
on ma de 164!J (Corpus oe Sdlrg Gt/erra Cil !> ~(>(¡ .(10/" 

cacs ca talans · perque la com- va ra trf, car el Sr, Loubati ere 
pet icró entre les dues Ca talu- que a mes va ag rai r les aten-
nyes german es ha de serv ir per Crons rebudes: el Sr, O lafsson 
unir, enca ra més. el s sent iments va vole r de ixa r constància de lel 
I e ls afectes de dos po bles que gran impreSSIó que n 'havia tret 
estan identifr ca ts.: aspec te que de la seva Visi ta, to t comprovan t 
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la vitalitat dels nostres escacs ; 
I el Sr. Monfort va oferir la ciu
tat per a celebrar noves conte
ses escaquistes perquè aquest 
joc esdevingui més popular a la 
contrada. 

L'interés del Sr. Olibó per re
bre 'ns de nou l 'any vinent a 
Sant Ce bri a del Rosselló, i del 
Sr. Loubatière per organitzar un 
altre encontre amb la participa
ció de la selecció de Catalunya , 
va fer que es convingués que 
els nostres adversaris fossin la 
propera vegada la própia selec
ció naciona l francesa , possibil,
tat que ha estat admesa en prin
cipi pel president de la Federa 
ció Francesa, Sr, Lambert, qües
tió que ara s'ha d'oficialitzar. 

N." Z2S R 871b 

X. MATEU - J . py 

Defensa Pirc 

1 .4 d6. 2 d4 CIS. 3 Ce3 g6. 4 AgS ... 
( Jugada mecànicament , però si atgu 
em demana el perquè. encara no ho 
sé. ) 4 ... Ag7 , 5 Od2 O-O. 6 t4.. . ( AI· 
guns recomanen Q..Q ·O. Les idees 
d'ambdues Jugades són diferents. ) 6 ... 
bS71 (En trega de peó especulant amb 
l'obertura del flanc de dama. Més no 
hi veig . ) 7 A x bS e6. 8 Ad3 0b6. (Con
sequèncI8 de les antenors mogudes.) 
9 eS ... (Lògica i bona.) 9 ... d X e5. 10 
f x e5 CdS. 11 e x dS... (Si algo es vol 
divertir. que es miri la variant 11 GI3 
D x b2. 12 C X dS D xal +. 13 AI2. ) 
11 ... c x d5. 12 e3 16. (S'ha de buscar 
compensació del peó sacrificat.) 13 
e x t6 e x f6. 14 Af4 ... (L 'alt ra era 14 
Ae3 TeS. 15 Q·Q.O. és més de cara i 
creu .) 14 ... A.61 (Canviant l'alfil bo 
blanc. ) 15 b3 Cc6?1 (S'havia de bus
car la casella ideal del cavall que és 
e4. Era necessari 15 ... Cd7 seguint 
amb IS, CI6 i Ce4.) 16 Ce2 Tte8, (Pro
bablement la torre bona.) 17 O-O A x dJ. 
18 D X d3 CeS . (Artif iciosa degut a la 
manca de recursos tàctics .) 19 Dg3 
Tac8, (MIliar 19 .. 15, amb més con· 
traJoc.) 20 Tae1 CI7, (Encara millor 
20 ... Cd7 . ) 21 013 DaS, 22 a4 Ted8. 
(Desfent la pressió) 23 Od3 ... (Ame· 
naçant el vell truc del canvi. ) 23 ... aS. 
24 Ad2 0b6. 25 CI41 CeS. (25 ... D x b3. 
26 Ce6 Te8. 27 C x g7 A x g7. 28 D X a6, 
o bé. 27 CcS.) 26 Oh3 ... (L'avantatge 
és considerable.) 26 ... IS. 27 aSl Da7. 
28 ceS Te8. 29 C x g7 R x g7. 30 Ah6 + 
Rt7, (30 .. . Ag8. 31 De3 i s 'acaba. ) 
31 A.31 Ce6. 32 O X h7 + RIS . 33 Oh6 
Th8, 34 T x tS + R x IS. 35 Tll + ReS. 
36 O x 96 + Rd7 , 37 TI7 + Ce7. 38 
T x e7+ . 

1 - O 

N. 226 R 031 

LACLAU - A. PABLO 

Atac IOdi de rel 

1 g3 eS, 2 Ag2 dS. 3 d3 16. 4 CI3 Ce6. 
S Cbd2 Ae6. 6 e3 Od7. 7 O-O Td8. 8 
Oe2 Cge7. 9 b4 Cg6. 10 Cb3 Ah3. 11 
Ae3 hS, 12 bS Cb8, 13 A x a7 A X g2. 
14 R x g2 h4. 15 c4 d4. 16 e3 d x eJ. 
17 AX e3 DIS. 18 Cel h X g3. 19 , X g3 
T x he + . 20 R x h2 O x f1 . 21 012 
O X 12. 22 A X 12 Ab4. 23 d4 Ae3. 24 
Tdl e x d4. 25 Cc2 CeS. 26 Rg2 e x e4. 
27 Ce2d4 A x d4 . 28 C X d4 eS. 29 
Tel + R17. 30 ceS Td2. 31 C x eS b6. 
32 Ce4 T x a2. 33 Tel CeS. 34 Te7 + 
Cbd7. 35 Rfl Re6. 36 Ad4 Ta4. 37 
A x eS T X e4 . 38 Ae3 Tg4. 39 Rf2 TgS. 
40 Te6 + Re7. 

0 - 1 

N.O 227 A 20/b 

J , GARRIGA - LOUBATlÉRE 

Obertura anglesa 

1 e4 IS , 2 Ce3 CI6, 3 04 I x 04. 4 d3 
e x d J. 5 g4 d6 . 6 g5 Cg4. 7 14 Od7. 
8 O X d3 Oe6 +. 9 Ae2 h6 . 10 96 Ca6. 
11 CbS Ad7. 12 Ad2 A X bS. 13 e x bS 
Cc5. 14 013 C16. 15 lS Oe4. 16 Ae3 
0,0·0. 17 0·0-0 O X 13. 18 A x 13 Cte4. 
19 Ad4 dS. 20 A x eS C x eS. 21 A x dS 
e6. 22 e X fa e6. 23 b x e6 b X c6. 24 
Ae4 T X dI + . 25 R x dI Ce4. 26 Ch3 
Ae7. 27 Ttl Td8 + . 28 Re2 Ct6. 29 
CI4 Td4, 30 b3 Rd8 . 31 h3 AeS. 32 
Cd3 T04 + . 33 Rdl Ae7. 34 TIS Te3. 
35 TaS T x h3 . 36 CeS Th1 + . 37 Re2 
a6. 38 C x e6 + ReS. 39 T Xa6 Th2+ . 
40 RI3 R'8 . 41 Ta8 + Ce8. 42 AbS. 

XAVIER MATEU 1 - O 
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N. ' 228 E S6 b 

BELLUIRE - COLLAOO 

Defensa SICi liana 

1 e4 eS . 2 Ct3 e6. 3 d4 e x d4 . 4 
C X d4 C16. 5 Ce 3 d6 . 6 Ae2 Ae7. 7 
O-O 0-0. S Ae3 Ce6, 9 14 Ad7, 10 Cb3 
a6. 11 a4 b6. 12 AI3 Oe7, 13 Del 
Tab8. 14 Oe2 CaS. 15 C x aS b x aS. 
16 TIbI Tb4, 17 O X a6 Tlb8. 18 Ael 
O X e3. 19 b x e3 T x bl . 20 Oa7 Tb8-b7. 
21 Oa8 + Tb8, 22 Oa7 TbS-b7 23 
Oa8 + AlS. 24 eS d X eS, 25 t x eS CdS, 
26 RI2 T x al , 27 O x b7 T X el . 28 
O x d7 T X e2 + , 29 Rg3 T x e3, 30 
Oa8 TeS. 31 Ob3 g6. 32 Ae2 Rg7. 33 
AbS Te3 +, 34 RI2 AeS + . 3S Rel Te2. 
36 Od8 A12 + , 

0- -1 

N." 229 A SO/ b 

PALlENT - p,JUAN 

Defensa mdo·Benoni 

CI3 Ct6. 2 d4 eS . 3 dS bS. 4 b3 g6 . 
5 e4 Ag7. 6 Ab2 0·0. 7 Cbd2 DaS, 8 
Oe2 d6. 9 Ae3 b4. 10 Ab2 e6. 11 e4 
e x d5. 12 c x dS Te8. 13 Ae2 Aa6. 14 
A X a6 O X a6. 15 A x l6 A x 16. 16 Tel 
Ae3. 17 Rdl Cd7. 18 Ce4 Ct6. 19 
Cld2 A x d2 . 20 C x d2 C x dS . 21 Ob2 
Cf4. 22 Ce4 T X e4 . 23 Te2 Td4 + . 24 
Td2 Cd3. 25 O x d4 e X d4. 26 T x d3 
dS . 

0 - 1 



N." 230 R 75 / a 

SUBIRATS · MAR IN 

Defensa lodo-Benon. 

d4 C16. 2 CI3 g6. 3 e4 eS. 4 dS Ag7. 
5 Ce3 06. 6 e4 O-O. 7 Ae2 e6. 8 d X e6 
I X e 6. 9 AgS h6. 10 Ah4 Ce6. 11 0·0 gS. 
12 Ag3 eS. 13 Cd2 Ae6. 14 CdS Cd4. 
1513 C x dS. 16 e x dS Ad7. 17 a4 Oe8. 
18 Ce4 Og6. 19 Ce3 T17. 20 Ad3 Ta18. 
21 AI 2 hS. 22 h3 Ah6 . 23 b4 b6. 24 
b5 g4. 25 h x g4 A x e3. 26 A X e3 
h X g4 . 27 A x d4 9 x 13. 28 Ae3 
O x g2++. 

O· 1 

N.O 231 

VEA OI EA 

VEHi 

PosicIÓ després de la Jugada 24 .. 
Oe8. 

La partida segui : 25 h3 Oc2. 26 Te
Oe4. 27 T X e 7 R18 . 28 T x 17 + Rg8 . 
29 T X g7. 

1 • O 

N." 232 

VE HI 

VEROIEA 

PosiCI6 en qué quedà suspesa la 
partida després de la jugada 49 Ad I. 

N." 233 

MARTiN 

OUSSOL 

La posició de les negres fa llàstima. 
L'avantatge de les blanques amb el 
seu peó passa t a d5 i el punt d 'estin
tolament a e7 és, sens dubte, deci· 
siu. Tan gran és l'avantatge que un 
amic em va aposlar que les negres 
no es salvarien en aquesta posició. 
No obstan!. encara hi ha alguns fac 
tors que permeten a les negres se
guir lluitant. La posició no és tan sen
zilla com sembla i les blanques no 
tenen massa temps de re 1101 ge. 
33 d6 (2.14) 016 (2 .02) . 34 d7 (2 .16) 
Td8 (2.02) . 35 Tdl (2 .19) ... (Si 35 
O X b7 Od6 guanya el peó de d7. ) 35 ... 
e4 (2.02) . (Evidentment . l'activitat és 
lúnlca cosa que pot salvar el negre.) 
36 O x b7 (2 .20) e3 (2 .03) . 37 Oe7 
(2.24) o. , (Perdia 37 OdS a causa de 
37.. . e2. 38 Tel Ob2; però 36 l x e3 
també és perillós per 36 ... f x e3. 37 
013 O X b6, o 37 Oe7 0 12 + . 38 Rhl 
e2! 39 O X d8 + Rh7 . 40 Oh8 + R x h8. 
41 d8 = 0 + Ag7. 42 Od2 0 11 + i mat 
a la següenl.) 37 ... 02 (2 .06) . 38 Tel 
(2 .25) Oe7 (2 .07) . 39 O x d8 + (2.27) ... 
(Una combinació que falla per moU 
poc. De Iota manera el temps apres
sava les blanques ¡ no era fàci l trobar 
una bona continuació. L 'aparen t 39 
T X e2 amb idea de 39 . .. D X e2. 40 
D x d8 + Ah7. 41 h3, fallava per 39 . . 
T x d7. 40 Oc8 + Ag7 -si 40 ... Od8. 
41 Te8+!- 41 Dc3 Df6 i les negres 
es quedarien amb un peó d 'avantatge ) 
39 ... O x d8 (2 .08) . 40 b7 (2 .27) Rh7! 
(2.10) . ( l 'unica jugada, però suficient 
Ara les negres tenen cert avantatge. 
40 ... Rg7 no seria bona per 41 h3 
O x d7 42 b8 = 0 Od2. 43 Oe5 +. ) 41 
h4 (2 45 ) 
Aci es va acabar el matx i vàrem 
deCidIr deixar la parllda en taules. 
SI bé ara són les negres les que 
després de 4 1 O x d7 42 be = o 
Dd2 . 43 T x e2 o X e2, compten amb 
un peó d 'avantatge, encara que, amb 
¡oc correcte, la posició ha d 'ésser 
laules, D'aques ta manera vaig salvar la 
posició i vaig guanyar l'aposta, Ara 
bé. obJeClrvamenl considerada , la po· 
slció negra devia donar-se per per 
duda_ ¿On podien haver millorat el 

IOC les blanques? Doncs, en diferent s 
moments. En primer lloc haguessin 
pogul eliminar el conl raJoc negre mit 
Jançant 35 13 (en lloc de 35 Td1 que 
va permetre 35 ... e4 ) . encara Que no 
crec que aquesta mesura hagués estat 
millor. En segon lloc. passaren per alt 
la jugada 37 O x a6 -en lloc de 
Oc7- però sorprèn comprovar que 
després de 37 Ob2 les negres tenen 
molt bon conl ra)oc, car el peó e3 es 
demostraria molt pel ili ós. Una allra 
possibilitat era tal vegada renunciar 
a 35 Tdl i jugar 35 O x b7 Od6 i 36 
O x a6 encara que amb això es per
dia el fort peó de d7. De qualsevol 
manera resulta clar que les negres 
tenien prou recursos i. per tant . bé 
podia acceptar-se una aposta sobre 
les seves possibilitats de salvació. 

ANGEL MARTIN 

N." 234 E 02 / b 

WOOLFORO· POMtS 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d2 dS . 3 Cd2 CI6, 4 e5 
Cld7. 5 14 e5. 6 e3 Ce6 . 7 Ce2 b5. 8 
Ct3 b4 _ 9 Ae 3 Da5_ 10 c4 d X c 4. 11 
d5 Ce7. 12 d x e6 I X eS. 13 Od6 0b6. 
14 O x b6 • x b6. 15 Cg3 Cd5. 16 Ael 
b5. 17 15. 

0 · 1 

N.O 235 

MATEU 

py 
PosiCIÓ en qué quedà suspesa ta 

part ida després de la Jugada 42 . Rf7. 

Represen tació 9ràfica de 
les inicials de cada peça 

R = c;t> 
D =~ 

c=ttJ 
T = .t! 

A =.i 
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institut d'escacs 
de catalunya (i.e.c.) 

Domicili Ronda San t Pere, 32. ler H Tel f (93) 3C2 71 69 - BARCELONA ' il 

INAUGURACIÓ DEL NOU ESTATGE DE 
L'INSTITUT D'ESCACS DE CATALUNYA 
Segons ja Informàvem en el 

numero anterior , el s serveis dE' 
l' lnsti tut d'Escacs de Catalunya 
I la redacció i administració del 
- Butlleti d 'Escacs- de la Fede
raCió Catalana d 'Escacs, havien 
hagut d'abandonar l'estatge de 
la seu social de la FederacIó per 
manca d'espai per a aplegar to
te s les activitats , rnclos a la re
modelaCIÓ d'aquest darrer per a 
noves ocupacions federatives . 
Després del trasllat I agença 
ment convenient , tot I que en ca 
ra l'organitzacIó del treball no 
està completada , es procedi a 
l' acte de la ina uguracIó oficial 
del nou estatqe esmentat , ha-

vent -se Invitat a tots els fede 
ratlus , membres de l'Institut I 
diferents personalitats escaquis · 
tes , aixi com també a la Conse 
lIena d'Ensenyament I Cultura 
de la Generalitat de Catalunya 

Aquesta inauguracIó tingué 
lloc el 29 de ma ig I aplegà prop 
d'una vUitantena de persones 
desitjoses de comprovar - In SI
tu .. la nova orientació que trac
ta d'endegar l'I E.C en els es
cacs. Sort varen ten ir que una 
de les dues dependències en 
què es divideiX l' estatge té um-, 
te rrassa -que dóna darrera per 
da rrera , d'esqUitll entes, peró, de 
1 estatge de la Federacló- I allà 

ge (250) JULI OL 1979 BUTLLEn D ESC AI , 

S 'hi pogueren enca rr còmoda 
ment . 

Presidi l' act e el senyor Joa n 
Guitart , Secretan General del 
Departament d'Ensenyament I 
Cultura de la Generali tat de Ca
talunya . 

Presentat pel Sec l c tan de 
l'Institut Sr. Josep Garcia I Rie
ra , obri l'acte el Sr, Jordi Puig. 
Va rema rcar que com [l Director 
del - Butlleti d 'Escacs -, que per
tany a la FederaCIÓ pe l o que 
està vinculat en l'aspecte pura 
ment tècnic a l'Inst itu t, era la 
persona que represen tava el 
pont d'enllaç ent re ambdós es ta 
ments. 

En aquest sentit , I com a por
taveu d'ambdo s, el .. Butll et i d 'Es
cacs .. té una mlSS IQ mol t re pre 
sentativa a complrr 

També va fe r es men t ni seu 
càrrec de Director T e CfUC de 
l'Institut , a trave s del qual es 
conn ec ta arxI In .lt e lx amb Iii Fe
dera Ci ó en les dife rents /C8 Irt
zaclon s espol tlve s que <denyen 
ambdues ent ita ts 

Aixo Significava qU0 I I E C. 
esta per a complementar t am
pliar els object iUs I frn,lllta ts de 
la Federacl o Catdlani1 d'[scacs . 
encara que dmb unil dltr el mira 
I uns al tres elC Il1 (· nt s qUI' ~ljud , n 
a fer un s e ~(;(.IC& 10t.1l0.; SI 1,1 
Federaclo e ~ unt: OI çj<I!1 ltZ éICIO 

de cl ubs, I 1 !1~ t l tu t ('s LH ld orgd 
I1 ltzac lO de JlIl ¡d do l S VI: roma r
car el Sr Jordi PUI ~ l'''' "feg" 
segUidamen t M afanyo (l dir 

o e squelf,l j dre/el .... ~·rI\ (JI JOAn 

rorque t 10.1' !::wqw cl ' \ ).111 <"'t/l tarl 
I<lume P i l /c:1U lnrUI PllIg IO:" t'll Gdl CI, 

r RIer a 



que no es tracta de contraposar 
una organització a l 'altra , sino 
que tenen una fin alitat diferent 
peró que treballen per a un ma
te ix fi ' , 

Advertí a tots els afeccionats 
que tenen el deure moral d'aju
dar ambdues organitzacions per
què, al capdavall , no fan mes 
que treballa r per a tothom, ca
dascuna de la m3nera que li per
toca , amb els seus mitjans pro 
pis , t sense interferi r-se entre $1. 

En definitiva, conclogue el Sr, 
Jordi Pu ig, és per a po tenc iar 
els escacs catalans, I alxó S 'ha 
d'aprofitar per part de tothom, 

A continuació el Director Ge
neral de l'Inslltut , Dr, Jaume Pa
lau, va prendre la paraula per 
fer esmen t de la Significació que 
ten ia l' acte que estàvem cele
brant. 

Va concretar les finalitats de 
l 'Inst itut en tres aspectes : cultu
ra, escacs ¡ catal anItat 

Des del punt de vi sta esca
qUista, els serveiS de l'Institu t 
ofereixen a l' afeCCionat , espe
cialment a l'estudiÓS, una coli n 
de mitjans per al seu progrès 
arxIU de partides, biblioteca de 
llibres I revistes, cursos de mo
Mors, d'ensenyament, organit 
zacions d 'avaluació, de torneig s, 
etcètera , una sèrie d'activitat s 
en les que hi ha cabuda per a 
tothom que vulgui treballar-hi , 

·Les de cul tura I catalanitat 
-va afegir el Dr, Palau- estan 
molt emmarcades amb les direc
triUS actua ls de la Federació, I 
entre tots pretenem arribar a allò 
que podriem dir-ne la gran Fe 
deraCió d'Escacs de Catalunya 
on s'hi ap leguin les que en po
dríem dir federacion s inter-co
marca ls, associacions de moni
tors, d'entrenadors, d'arbitres , 
de jugadors, per a una Intensa 
activi tat. • 

Aqu esta primera pedra podria 
serv ir per a estendre aquesta 
mena d'organització per tot Ca
talunya en una mena de Casals 
dels Escacs locals , S'ha de pro
curar que aquesta tasca sigUI 
l'orgu ll de la FederaCIÓ Cata
lana , 

-Sabeu que l'actual FederaCIÓ 
Catalana -va continuar dient el 
Dr, Palau- vol recupera r la 
nostra història , Ai xò vol dir que 
en el marc de l'actual si tuac io 
democràti ca Catalunya pugui tor 
nar a ésser allò que era a co-
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D'esquerra a dreta JOrd, V,la , Joan GUl tart, Jord, PUIg , Jaume Palau, Joan Segura 

mençaments de segle : la prime
ra federació de l'estat espanyo l 
afili ada directament a la FIDE 
Ai xò si, un cop s'hagi guanyat 
l'Estatut de Catalunya, - - No 
crec que sigUi demanar molt per
què és el mateix que tenen fe
deracions com la de Guernsey, 
Escòcia o Pa is de Gal.les en el 
si de la Gran Bretanya - , va pun
tualitzar el Or, Palau, 

El segui en la paraula , el se
nyor Joan Segura, President de 
la Federació Catalana, Indica 
que la inauguració d'aquest es
tatge marca una fita molt impor
tant en els escacs catalans , -De
mostren que els escacs de la 
nostra terra continuen endavant 

I que van sempre amb pas molt 
segur, Enhorabona -, 

Va felicitar els nous monitors 
perquè -en les seves mans esta 
l'esdevenidor dels escacs infan
tils , és a dir, l'esdevenidor dels 
nostres escacs -, 

Tancà l 'acte el Sr. Joan Guitart. 
Es va fer ressó del que s'havia 
dit i va considerar que tots ple
gats ens podiem felicitar per la 
significació d'aquest acte , per 
tres mot ius : 

per la formació humana de la 
canalla que aprèn a jugar els 
escacs i que servirà comple 
mentàriament per a donar 

nous èxits als escacs cata
lans; 
perquè el nou tombant de 
l 'I.E.C, servira per eixamplar 
l'abast de les iniciatives i per
metra treballar seriosament 
els escacs, així com que es 
pugui prossegu ir la tasca d'a
quest merave llós - Butlleti· 
que teniu ; 
i també per aquest esperit 
que us mou .• Amb cu ltura, 
escacs i catalanitat, com ha 
resumit el Dr. Palau, no so
lament recuperem el passat , 
perquè ja tenim una forta tra
dició, sinó que, en definitiva , 
estem preparant el futur, es
tem preparant la continuïtat , 
que el nostre pais retrobi la 
seva personalitat -, va remar
car el Sr. Guitart . -Això es 
retroba no solament en el 
terreny de la cultura , en el 
de l'esport, en el terreny de 
la voluntat de ser el que som 
i de recl amar allò que real

ment ens correspon.-

L'acte finalitza oferint a tots 
els presents una copa de xam
pany. 

Ara només ens cal posar-nos 
a treballar perquè l' Institut d'Es
cacs de Catalunya es consolidi 
en la seva posició de capdavan
ter dels escacs catalans i contri 
bueixi a que els escacs tingu in 
un tractament cientific en tots els 
ordres a casa nostra . A tots ens 
correspon d'aconseguir-ho, i ben 
aviat. 

ANUNCI PER A PROFESSORS DE LA SECCIÓ DE CURSETS 
D'INICIACiÓ I DE LA SECCIÓ DE FORMACIÓ DE MONITORS 

DE L'ESCOLA D'ESCACS DE L' I. E, C, 

El Departament d'iniciació 
de l 'Escola d'Escacs de l'I .E.C 
fa una crida als jugadors de 
categoria pre fe rent o supe
rior, capacitats per a ser pro
fessors de la Secció de Cur
sets d'I niciació (per a juga
dors de 2.° i 3.° ca tegoria) i 
de la Secció de Formació de 
Monitors (per a totes les ca
tegories). 

Els professors de les Sec
cions de Cursets d'Iniciació I 

de Formació de Monitors per-

cebran per a la seva tasca 
uns emoluments establerts 
per l'I .E.C. i, una vegada ha 
gin impartit el primer curset 
els sera lliura t per l'I .E.C. el 
document acredi tatiu de pro
fessor de 1'l,E,e, i per la 
F.C .d'E. el corresponent titol 
de Monitor de la Federació . 

Els interessats poden adre
çar-se a la Secretaria de 
l'I .E.C. per tal de formalitzar 
una inscripció prelim inar (es
tatge de la F.C.d'E., carrer de 
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Trafalgar, 3, telèfon 3186542, 
els dilluns , dimecres i diven
dres de 9 a 13 hores). 

Els requeriments necessa
ris per a la inscripció són el s 
següents : 
a) Ser soci de l'I . E. C. 
b) Acreditar experiència d'en

senyament dels escacs o 
bé una alta qualificaciÓ 
com a jugador, i 

c) Presentar un programa 
d'ensenyament. 



SERVEI DE REVISTES 
de la Biblioteca de l'I.E.e. 

Relació de revistes que es re 
ben regularment a l'I ,E.C , amb 
Intercanvi del · Butlleti d'Escacs. 
I que estan a disposició del seus 
soCis per a ésser consu ltades. 

Anglaterra 
BRITISH CHESS MAGAZINE 
ENDGAME 
CHESS 

Argentina 
AJEDREZ 

Austràlia 
CHESS IN AUSTAALlA 

Àustria 
OESTERREICHISCHER SCHA

CHBUND 

Bèlgica 
VLAAM SE JEUGDSCHAAK 

Espanya 
JAQUE 
MATE POSTAL 

E,U,A, 
CHESS LlFE AND REVIEW 

Finlàndia 
SUOMEN SHAKKI 

França 
EUROPE ECHECS 

Holanda 
SCHAKEND NEDERLAND 

Hongria 
MAGYAR SAKKELET 

Itàlia 
L' ITALlA SCACCHISTICA 
SINFONIE SCACCHISTICHE 
L'ARCHIMAITO 

Iugoslàvia 
SAHOVSKI GLASNIK 

Noruega 
NORSK SJAKKBLAD 

Portugal 
REVISTA PORTUGUESA DE 

XADREZ 

R, D, A, 
DEUTSCHE SCHA CHBLAET-

TER 
DIE SCHWALBE 
ROCHADE 
SCHACH ARCHIV 

Suècia 
TIDSKRIFT FOR SCHACK 

U, R. S, S, 
SHAHMATY BULLETEN 
SHAHMATY V SSSR 

DONACIÓ DE L'EDITORIAL RICARDO AGUlLERA. 
de MADRID 

Per a la biblioteca de l'I.E,C, 

ESTUDIS PER A PRINCIPIANTS 
Tratado Elemental de Ajedrez; Aguilera, Ricardo 
Iniciación al ajedrez; Lasker, Emmanuel 
Lecciones elementales de ajedrez; Capablanca, J, R. 
Conocimientos basicos de ajedrez; Ganzo , Julio 
El espiritu de la apertura; Aguilera, Ricardo 
Jaque mate al rey; Ganzo, Ju lio 
Vademecum de ajedrez; Ganzo, Julio 

ESTUDIS PER A INICIATS 
Los grandes maestros del tablero; Reti, Ricardo 
El error en la apertura; Aguil era, Ricardo 
Teoria del medio juego; Ganzo, Jul io 
Teoria del final; Ganzo, Julio 

ESTUDIS MITJANS 
Mi sistema; Nimzowitch, Aaron 
La practica de mi sistema; Nimzowitch, Aaron 
Ataques directos al rey; Bondarewsky, I. 
Las pequeñas ventajas en el final ; Pomar, Arturo 
Ataques sobre el enroque; Crusi Moré, Ramon 

ESTUDIS SUPERIORS 
El ajedrez superior de Tigran Petrosian; O'Kel ly, Albenk 
Defensa siciliana : varianle Najdorf; O 'Kelly , Alberik 
Bogoljubow; Ganzo, Julio 
Mis mejores partidas : 1906-1923; Alekhine , Alexander 
Mi estilo en ajedrez; Keres , Paul 
Defensa de los 2 caballos; Estr in, Jacob B, 
Mis mejores partidas 1947/1970; Botvinnik 
Defensa siciliana : ataque Velimirovic Sozin; Nepomuceno, 

M iguel A. 
Finales Artisticos Razonados; Mugnos, José 

ESTUDIS I LECTURES PER A TOTS 
Historia general del ajedrez; Ganzo, Jul io 
Agonia de un genio : A, Alekhine; Moran, Pablo 
La edad de oro del ajedrez; Fernandez Rúa , Juan 
PiIIsbury, el genio del ataque; Moran, Pablo 
Campeones y Campeonatos de España de Ajedrez ; 

Moran, Pablo 
Los deleites del ajedrez; Assiac 
Anverso y reverso del ajedrez; Fernandez Rú a, Juan 
La carrer.a ajedrecistica de Anatoly Karpov; Moran, Pablo 

TORNEIGS I MATXS 
Estocolmo 1919; Alvarez Cela , Ricardo - Eceizabarrena , Luis 
Lake Hopatcon9 1926; Alvarez Cela , Ricardo - Eceizabarrena, 

Lui s 
Nueva York 1931 ; Alvarez Cela , Ricardo - Eceizabarrena , Luis 
Hastings 1934-35; Alvarez Cela , Ricardo - Ecei zabarrena, Lu is 
Los encuentros del si910; Fischer, Robert - Bjelica, Dimitrije 
VIII Gran torneo Internacional de Ajedrez de Madrid 1973; 

Dive rsos 
Ajedrez 1973; Ganzo, Julio 
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VISITANTS IL. LUSTRES DE L-I.E.C. 
Fridrik Olafsson, President de la F.I.D.E. 
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.t 11 maig 1979 

El Pres,dent de la F 1.0 E , 
Sr Fndnk Olafsson, d'lslandl8 
VIsita l'Institut d 'Escacs de 
Catalunya, 
Aqui el velem en el moment 
d'encetar el llibre d'Or de 
l'l ,E C ., la InscnpclÓ feta en "I 
qual publiquem en facslmli 
acompanyat de la transcnp clo 
en tipografia I la verSIÓ d'aquest 
text en cata la 

II was a speclal pleasure Ior me to 
VI SII Ihe Instllut d 'Escacs de Catalunya 
I ha ve lell Ihe qreal enlhouslasm ol Ihe 
people Iure and Ihe" love Ior chess and 
Ihere IS no doubl In my mlnd Ihal che ss 
Iure In Catalunya IS go"'g lo ha ve a 
brighl lulure , 

BesI wlshes 
r r drlk Olafsson 

Ha estat un especial plaer per a ml la 
viSita a l'Institut d'Escacs de Catalunya 
on he comprés el gran entusiasme de 
la gent i el seu amor pels escacs , I co 
tinc cap dubte que l'expansIó dels es
cacs a Catalunya té un ample futur, 

Mil/ors SalutaCions 
fndnk O lafsson 



VISITANTS IL.LUSTRES DE L -I.E.C. 
Viktor Kòrxnoi, sots-campió del món 

i Òscar Mundial dels Escacs 1978. 

18 juny 1979 

L'Icstltut d'Escacs de Catalunya 
Invità Vlktor K6rxnoi a fer una tanda 
d'exh ibicions per diferents indrets de 
Catalunya en una operació de 
propaganda dels escacs. 
Durant la seva estada visità l'estatge 
de l'I.E.C. i signà el Llibre d'Or 
acompanyant-hi les paraules 
següents; 

La meva millor salutaclo als direc
tiUS dE Iïnstilut , amb l'esperança de 
VEure un rapld dEsenvolupament dels 
Escacs a Catalunya. transformant la 
quantitat En qualitat. 

Vtktor Kòrxnol 
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Escola d'Escacs de l'l.E.C. 

CURSETS REGULARS i PERMANENTS DE 
FOMACIÓ DE MONITORS 

Després del bon resultat ob
tmgut en la realització de tres 
cursets de formació de moni
tors la passada primavera a Bar
celona per part de l'Escola d'Es
cacs de n.E.c., s'ha considerat 
convenient estructurar un pro
grama més complet de cara a la 
propera temporada . 

S'establiran dues menes de 
cursets: regulars i permanents. 

Els cursets regulars es dona
ran a Barcelona en dates fixes 
i se'n pensa organitzar almenys 
un cada trimestre. 

El primer es convoca del 15 
d'octubre al 7 de novembre , els 
dilluns, dimecres i divendres de 

úS DEL FITXER DE PARTIDES A l'ABAST 

Recordem que el fitxer té dues vessants: 

- l 'arxiu de jugadors, a cada una de la fitxa dels quals consla el nom 
del Jugador, llur avaluació catalana, el club a què pertany, i la referèn-
c.a de cada partida enregistrada amb l'esmenI del codi, data, color. 
nom de l'oponent i resultat. 

- L'arxiu de partides, degudament codificades. amb esment de l'any, 
lletra slgnlllcatlva del tipus de competició (E = eqUips, I = individual. 
etcètera) I numero d'ordre dins de l'any. Tambê s' hI fa cons tar el codi 
d'obertura de l'Informador Internacional. 

TARIFES DEL SERVEI 

Arxiu jugadors Arxiu partides 

Beneficiaris Consulta Fotocòpies Consulta Fotocòpies 

Membres de l'IEC 10 ples./ l ilx8 15 pies I llI xa lO ptesJ l ilxa 15 pies I litxa 

Alt res persones 15 ptesJlilxa 20 pIes l fitxa 15 plesJ fltxa 20 pies I fitxa 

Les comandes es poden fer per telèfon, correu o personalment a la 
Secretar ia de l' I.E,C . (Ronda Sani Pere, 32, 1 er. H. Tell. (93) 302 71 69 
Barcelona·IO) , de dilluns a dIvendres de 18 a 21 hores. 

SERVEI DE BIBLIOTECA 

Consulta de revistes i ll ibres 

Fotocòpies 
{ membres de l''EC: 10 ptes./fotocòpia 

altres persones : 15 ptesJ lotocòpia 
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2/4 oe 8 a 2/4 de 10 del vespre . 
T,ndrà una durada de 20 hores 
amb sessions de 2 hores cada 
una. El lloc de les classes serà 
l'aula-biblioteca de f'lEC. Els 
drets d'inscripció seran de 2.500 
pessetes. 

AI mateix temps l'Escola con
voca permanentment la realitza
ció de curse ts in tensius, amb una 
aurada de 18 hores en total re
partides en 6 sessions de 3 ho
res cadascuna i desenvolupades 
de dilluns a dissabte. 

Els cursets intensius de rè
gim permanent es celebraran 
tant a Barcelona com a comar
ques . En el moment en què es 
completi el nombre de 12 ins
Cf/ts es posarà en marxa el cur
set alia on correspongui i en 
les dates en què es convmgUl . 
Es a dir que a qualsevol indret 
de Catalunya es podran desen
volupar aquests cursets per a 
fac i/itar la tascjJ d'aquells en
senyants que vulguin impartir 
classes d'escacs mltlançant un 
sls,tema racional d'ensenyament 
I en possessIó ael titol ofiCIal . 

Els drets d'mscf/pció d'a
quests cursos intensius és de 
3.000 Ptes. 

Per a formalitzar la inscripció 
s' haura d'haver fet efectiu el pa
gament dels drets correspo
nents. 

AI terme de cada curset , sigui 
regular o intensiu, i superades 
les proves que s'estableixen, la 
Federació Catalana d'Escacs 
lliura el ccrresponent titol ofi
cial de Monitor d 'Escacs. 

Per a les inscripcions o qual
sevol altra informació comple
mentaria els interessats s'han 
d'adreçar a la Secretaf/a de 
f'I.E.C ., Ronda Sant Pere , 32, 
1 er, pis , lletra H, de Barcelona-3 , 
telèfon (93) 302 6 1 79. 
NOTA: Els socis de /'I .E.C. tindran una 
rebaixa del 20 % en el preu de la 
lOscripció 



IV TORNEIG INTEREMPRESES 

CAIXA DE PENSIONS I 
CIBA-GEIGY~ GUANYADORS 

Un total de 13 equips i 145 
jugadors han pres part en el IV 
Torneig Interempreses que, com 
cada any i sota la direcció i co
ordinació d'Àngel Ribera i En 
ric Oliver, s'ha celebrat durant 
els mesos de febrer a maig. 
Nombre de participants que gai
rebé dobla el de la darrera edi
ció i que confirma el progres
siu interès que hi ha per aques
ta competició. 

Potser abans de passar a fer 
el resum del que el torneig ha 
estat seria interessant destacar 
un parell d'aspectes que crec 
caracteritzen aquesta prova i 
alhora li donen el caire atractiu 
que l'envolta , L'un és la possi
bili tat que ofereix de poder 
practicar els escacs de compe
tició a un bon nombre d'afec
cionats que habitua lment. per 
raons diverses, no participen en 
campionats oficials i àdhuc molts 
ni estan federats , L' al tre , de ti 
pus tècnic, és l'àgil ritme de joc 
establert -sessions de tres ho
res a raó de 40 jugades l'hora 
i mitja-, ritme molt fort per a 
un campionat • normal . però 
penso que molt adient per a un 
d'aquestes característiques. 

Enguany, i com a cosa expe
rimenta l, s'ha desdoblat el cam
pionat a base d'establir dues 

Classificació a 6 taulers G 

1 Caixa Pensions 10 9 
2 Hispano Ol ivetti 10 8 
3 Condiesel 10 5 
4 Neyrpic 10 4 
5 Bayer 10 3 
6 Banc Popular 10 4 
7 Catalana/ Occidente 10 2 
8 Hoechst 10 4 
9 Solvay 10 2 

10 B.I.C. 10 O 
11 Grupo 72 10 O 

classificacions diferents. Una 
reflex del resultat global de 
cada partit, resultat a sis tau 
lers, i una altra reflex del re
sultat parcial obtingut en els 
quatre primers taulers . D'aques
ta forma ha estat possible la par
ticipac ió de dues empreses que 
només podien presentar un 
equip de quatre jugadors, 

Per a la classificació indivi 
dual, com que es jugà per or
dre de forces, s'establiren sis 
premis, un per al primer classi
ficat de cada tauler. Varen re 
sultar guanyadors : 

N.O ta~ler Jugador Equip 

1 Dominguez Ciba Gelgy 
2 F. Pu ig Ciba Geigy 
3 I. Puig Ciba Geigy 
4 Ca lopa Condiesel 
5 Camacho Hoechst 
6 Navarro H. Olivetti 
El premi a la partida més bo-

nica va ser guanyat per Domin
guez (Ciba Geigy), partida que 
publiquem al fin al d'aquesta res 
senya. 

L'acte de cloenda va tenir lloc 
a l'estatge de l'empresa Ho
echst. Abans del repartiment de 
premis va celebrar-se un matx 
a 38 taulers entre representants 
d'equips de Barcelona ciutat I 

de Comarca que fou guanyat 
pels de ciutat per 24 a 14. El s 
76 participants reberen una me
dalla com a record de la diada, 
finalitzant l'animat acte amb un 
refrigeri. 

No puc acabar aquest comen
tari sense esmentar l 'alt esperi t 
esportiu demostrat per tots els 
participants del torneig -juga
dors i equips- que indepen
dentment de la seva classifica· 
ció i força lluitaren cada partida 
amb idèntica iLlusió. 

N.O 236 I E 52/c 

DOMINGUEZ (Ciba Geigy) 
PAREDES (Condiesel) 

Defensa siciliana 

I e4 eS. 2 e3 Cf6. 3 eS CdS. 4 
d4 eX d4. 5 ex d4 d6. 6 e X d6 
e6. 7 Ce3 A X d6. 8 CI3 DaS. 9 
Ad2 Ab4. la a3 Ae7. " AbS + 
Rd8. 12 CeS C X e3. 13 C X 17 + 
Re7. 14 Af4+ Rb6. IS b X e3 
T18. 16 CeS TXI4. 17 Ce4 + 
RXbS. 18 Db3+ Ra6. 19 CXaS 
Te4 +. 20 Rd2 R X aS. 21 Thbl 
Ad7. 22 DXb7 A9S+. 23 Rd3 
Ae6. 24 Dc 7 + Ra6. 25 T X b8. 

I - O 

T P Punts Classifíeació a 4 taulers G T P Punts 

1 O 9'1, 1 Ciba Geigy 12 10 2 O " O 2 8 2 Caixa Pensions 12 10 1 1 10'1, 
3 2 6'1, 3 Banc Popular 12 8 2 2 9 
4 2 6 4 Hispano Olivetti 12 7 3 2 8'1, 
4 3 5 5 Condiesel 12 7 1 4 7'1, 
2 4 5 6 Neyrpic 12 3 5 4 5'12 
4 4 4 7 Hoechst 12 5 1 6 S'I, 
O 6 4 8 Solvay 12 4 2 6 5 
3 5 3'1, 9 Bayer 12 2 5 5 4'1, 
4 6 2 10 Catalana/Occidente 12 4 O 8 4 
3 7 ''I, 11 Hispano Quimica 12 2 3 7 3'1, 

12 BIC, 12 2 2 8 3 
13 Grupo 72 12 O 1 11 'I, 
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NOTICIARIO DE LA F.E.D.A. 

NORMAS NO INCLUIDAS EN LA CIRCULAR 6/79 

CAMPEONATO FEMENINO 

Les Inscnpciones. tanto para las jugadora, 
claslflcadas en los Campeonatos provlnclales. 
como las que tienen acceso dlrecto. deberàn 
formu larse a la F.E.DA hasta el dia 15 de julio. 

Dlchas InscnpClones. de acuerdo con los 
campeonetos Reglonales o Provlnclales. de be
ràn Ir acompañadas del cuadro del campeonato 
y las plandlas correspondlentes . 

La F.E D A abonarà a las partlclpantes el 
' '''porte del tren en I o clase . Las Jugadoras que 
deseen reservar aloJamlento para famlliares. de
beràn dlrl9lrse el Club AJedrez VIC. SltO en Ci 
Ntra Sra . de Lourdes. s/n. de VIC (Barcelona) . 
a la mayor brevedad posible . donde se les In
dicarà el Importe de dlchos aloJamientos. 

CAMPEONATO JUVENIL 

Las InscnpClones. tanto para los Jugadores 
claslflcedos en los campeonatos Reglona les y 
Provlnclales. como los que tl enen acceso d, 
recto. deberàn formularse a la F E.D A .. hasta 
el dia 6 de 2gostO. 

La F E.D A abonarà a los partlclpantes el 
Importe en tren de 1.° clase Las Inscnpclones. 
de acuerdo con los campeonatos reglonales y 
Provlnclales. deberàn Ir acompañadas de los 
cuadros de claslflcaclón y las plandlas corres
pondlentes . 

Los Jugadores que dese en reservar aloJa 
mlen to para famlllares deberàn dlrl!)lrse al Club 
AJedrez Malgrat . SltO en Plaza Anselmo Clave. 7 
MALGRAT DE MAR (Barcelona) . donde se les 
indicarà el Importe de dlchos aloJamlentos y 
tenlendo en cuenta que aún estaremos en épOCc1 
veranlega . dlchas reservas deberan efectuarsp 
a la mayor brevedad poslble 

CAMPEONATOS POR EQUIPOS 
( 1.0 Y 2.° dlvlslón) 

De acuerdo con los equipos claslflcados en 
el anterior campeonato y con los claslficados 
en las fases ellmlna torias de 2.° División. los 
equipos deberàn confirmar su participación has
ta el dia 3 de agosto, a la F.E.D.A. No obstante. 
los equipos ya claslficados de 1.° y 2 o División 
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que por no participar en las elimlnatonas aun 
no cursa ran la relaclón de sus jugadores. de
beràn efectuar dlcho tràmite hasta el dia 25 de 
Julio. a la F.E.D.A. Pueden relacionar hasta un 
màxima de 20 Jugadores. de los cuales. en el 
momento de iniciarse el campeona to. sólo 8 
podràn figurar en sus respectivos equipos. bien 
entendldo que estos oc ho Jugadores debenin 
conservar el orden establecldo en la relaclón 
de 2C Jugadores indicada. 

AI efecto de facilitar la labor de organlza
ción . confecclón de Impresos. programas. etc .. 
el sorteo de ambas dlvisiones se efectuarà en 
la F.E.D.A. en la segunda quincena de Julio. 

Los equipos que deseen reservar aloJamlen
to para famillares de sus Jugadores. deberan 
ponerse en contacto con D. José Otermin o 
con la Federaclón Malagueña. slta en c/ Ven
tura Rodriguez . 17. modo 25. MALAGA. Telefono 
(952) 274414 . 

CAMPEONATO INDIVIDUAL ABSOLUTO 

Las inscnpclones. tan ta para los Jugadores 
claslficados en los campeonatos Reglonales y 
Provincla les. como para los que t lenen acceso 
directa. deberan formularse a la F E D.A hasta 
el dia 1 de septiembre. 

Los Jugador es que deseen reserva r a loJa
ml8nto para famlhares, deberan ponerse e n con
tacto con D Delfin Burdio o con la Federaclon 
Allcant lna. cuyo domiciliO es ci. Jaime Se!) arra . 75 
ALlCANTE Teléfono (965) 201533 

La F.E D l'. abonarà a los partlclpantes el 
Importe en tren de 1 I clase 

Las InscnpClones deberim acompañarse de 
los cuadros de claslflcaclones y las planlll as 
correspondientes. 

NORMAS GENERALES 

En todas las compe tlclones los Jugadores o 
equlpos tendran reservada el aloJamlento a par
tir de la tarde del dia antenor a la InlClaClon del 
Torneo (o sea después del almuerzo) . hasta 
después del desayuno deJ dia pasten or a la tel 
mlnaclón del mlsma 

Como en años antenores, a los Jugadores (J 

Pqulpos procedentes de las Islas Cananas Se 
les abonarian los gastos de desplazamlento des-



de Madrid, o desde la localidad màs cerca na 
de Màlaga, en lo referente al Campeonato de 
Equipos. 

En todas las com peticiones, la reunión de 
Jugadores o de equipos se efectuarà el mismo 
dia de la iniciación del Torneo, a las 12 horas 
en los lugares que seràn anunciados oportuna
mente. 

MUY IMPORT ANTE 

La F.E.D.A. respetarà al pie de la letra las 
fechas previstas para las inscripclones de los 
campeonatos indlvidua les, juvenil y femenino 
POR CONSIGUIENTE, BAJO NINGUNA CIR
CUNSTANCIA PODRAN ADMITIRSE NUEVAS 
INSCRIPCIONES PASADAS LAS FECHAS SE
ÑALADAS. 

RELACION DE JUGADORES 
PROMOCIONABLES 

De conformidad con el acuerdo adopta do en la 
Asamblea de Federaclones del pasado mes de dl 
clembre, con referencia a Jugadores Promociona
bles, y a la vista de las relaciones enviada s por 
diversas Federac iones proponiendo un número mà
ximo de 21 jugadores promocionables a nivel na
cional , se ha procedido a la redacción de la presen
te, constitu lda por los que a continuación, y orde
nados alfabét icamente, se citan : 

A YZA Ballester, Jordi (Catalana). 
DEL TELL Esteve, Antonio (Alicant ina). 
CABRERA Guerra, Sergio (Las Palmas) . 
FERNANDEZ GARCIA, José Luis (Catalana). 
GALLEGO Eraso, Francisco (Guipuzcoana). 
GARCIA Vicente, Nieves (Castellana). 
GOMEZ Polo , Vicente (Malagueña). 
GONZALEZ MESTRES, L1uis (Catalana). 

. HERNANDO Pertierra , José Cario s (Castellana). 
MAR I Sancho, Rafael (Valenciana) . 
MART1N Gonzàlez, Àngel (Catalana). 
MATEU Palau, Xavier (Catalana). 
MIRALLES Sanchez, Josep Antoni (Catalana). 
MONTECATINE Rios, Ricardo (Sevillana). 

· OCHOA de Echagüen Estibalez, Francisco Javier 
(Catalana). 

OLTRA Courin, Ramón (Valenciana) . 
PALACIOS de la Prida, Ernesto (Sevillana). 
RIVAS Pastor, Manuel (Sevillana) . 
RUIZ Gutiérrez, Manuel (Malagueña) . 
SANCHEZ GUIRADO, Francisco (Alicantlna) . 
VISIER Segovia , Fernando (Jiennense). 

Estos jugadores tendràn preferencia para par
ticipar en todos aquel los torneos que se organicen. 
particularmente en los de sus demarcaciones fe· 
derat ivas respectiva s 

NDLR El subrByado es nl/estro para de stacar fos lug8dore~ 

perteneCtentes a la Federacton Catalana de A ¡edre7 

CAMPEONATOS OFICIALES DE ESPAÑA 
TEMPORADA 1978/70 

Dichos Campeonatos se regiràn de acuerdo 
con la Circular 6/ 79 de fecha 26 de febrero 1979. 

Los campeonatos 78/79 se jugaràn en las SI ' 

guientes localidades y fechas : 

- Campeonato Femenina : deiS al12 de agosto, 
en VIC (Barcelona), 

- Campeonato Juvenil : del 23 de agosto al 1 de 
septiembre, en MALGRAT DE MAR (Barce· 
lona). 
Campeonato por Equipos : del 8 al 16 de sep· 
tiembre , en TORREBLANCA (Malag.). 

- Campeonato Individual Absoluta : del 21 al 30 
de septiembre, en TORREVIEJA (Alicante). 

.JUNTA DIRECTIVA 
DE LA F.E.D.A. 

Según quedò compuesta en la 
ses;òn del 30 de marlO de 1979 

Presidente 
D. Angel Garcia Fernàndez 

Vicepresidentes 
D. Jesús Diez del Corra l 
D. Salvador Escrivà Agud 

Tesorero 
D. Julio Bonmati Ortega 

Secretaria 
D. Manuel Lahuerta Inaqa 

Director técnico 
D. Romàn Toràn Albero 

Vocal es electivos 
D. Salvador Ru iz Gómez 
D. Angel Lu is Rodriguez Albanño 
D. Faustino Gonzàlez Gut iérrez 
D. Juan Segura Vila 

Vocales designados 
D. Juan Torquet Guasch 
D. Abilio Bernaldo de Quirós 
D. Eleaz.r Pereiro Duràn 
D. Orlando Garcia Alvarez 
D. Fernando Buergo Valle 
D." Pe pita Ferrer Lucas 
D Luis Cuevas Bueno 
D. Pedro Luis Reixa de Souza 

Ajedrez postal 
D. Carlos Ros Miró 

Co:n oosición de problemas (S.E.P.A.) 
D. Antonio Fernandez Arqüelles 
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I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
SELECCIONES PROVINCIALES 
.. Memorial Fèlix Heras -

ZONA I : 1.0 Asturias, 20 puntos y medio: 2.° 
Lugo, 17 y media : y 3.° Orense, 10 puntos. 

ZONA 11 : Guipúzcoa , 22 puntos y medio: 2." 
Burgos, 14 y medio: y 3.° Navarra, 11 puntos. 

ZONA III · Zaragoza. 
ZONA IV: 1.° Madrid , 31 puntos : 2.° Sala

manca, 24: 3.° Valladolid , 23 y medio : 4.' 
Guadalajara , 19: 5.° Toledo. 11 y medio : y 
6.° Segovia 11- puntos. 

ZONA V : 1.0 Valeccia , 37 puntos : 2.° Alican
te, 23 y medio : 3.0 Castellón, 21 y media : 4." 
Albacete . 19: 5.° Teruel , 11 y medio : y 6.° 
Cuenca , 7 y medio. 

ZONA VI : 1.° Huelva , 21 puntos y medio : 2.° 
C¿rdoba. 15 y medio : y 3.° Cadiz. 11 puntoR. 

ZONA VII : 1.0 Jaén, 19 punto s y 6 de desem
pate : 2.° Granada , 19 y 4: 3.° Almeria , 10 
puntos. 

ZONA VIII : 1.0 Las Palmas, 9 puntos : 2.° Te
nerife, 7 puntos. 

SORTEO DE EQUIPOS DEL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA 

En la reunión plenarla del ConseJo Directivo 
de la F.E.DA celebrada el 17 de Julio se efec
tuó el so rteo de los equipos con el sigulente 
resultado : 

1.0 Divisió" 

1 Vulca 
2 U.GA 
3 Barcinona 
4 Peña Rey Ardld 
5 Club Gamblto 
6 CIDA 
7 Olot 
8 C M. Malaga 
9 Las Palmas 

10 Terra ssa 

2.° Divisió" 

1 Linare s 
2 C M. I Sevilla 
3 Penya Centelles 
4 SEAT 
5 Espanyol 
6 Representante de Malage 
7 Peña Oromana 
8 Peret 
9 Chardenet 

10 Braille 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS 
DE CLUB 

Eliminatorias para la 2.° División 

Se han celebrada ya todas las eliminatorias 
que debian claslficar a cuat ro equipes para 2.° 
División. Como resumen de elias publicamos el 
cuadro de las eliminatorias celebrada s, Indican
do con negrita el equipo vencedor de cada eli
minatoria por cuanto no ha sido posible recopilar 
los resulta dos exactos de todos los encuentros. 

En la última Asamb lea de Federaciones ce
lebrada en Madrid en diciembre pasado se acor
dó confeccienar el calendario de encuentros AN
TES DE CERRARSE LA INSCRIPCION DE LOS 
CLUBS PARTICIPANTES . No obstante, en las 
dos primera s fases se tuvo mas en cuenta la 
aproximación geografica, como era el procedi
miento anterior, lo cual no fue del agrado de 
algunas federaciones , per lo que a partir de la 
lercera fase se siguió el criterio de la Asam
blea sin tenerse en cuenta los perjuicios que 
se podian deparar a algunos clubs, principalmen
te de Mac1rid. Bilbao, Santander y Barcelona que 
en esta fase tuvieron que afrontar desplazamien
los lejanos y, por tanto , costosos en tlempo y 
dinero. 

Ouisiéramos creer que después de esta ex
periencia , que aparte de ser onerosa para los 
clubs también .10 es para la FEDA, la próxima 
temporada pueda seguirse de nuevo el cnterio 
de aproximación geografica, que es el que se 
ti ere ncrmaJmente en cuenta en las competicio ~ 
nes deportivas. 

Entre los mas per¡udicados se encontraba el 
Club de ,lI,edrez Español. de Barcelona , que tuvo 
que deeplazarse a San Sebasllan y Zaragoza , y3 
que la eliminatorla se desç¡losó en los encuen
tros correspondientes a cada loca lidad. no sien
do por otra p3tte equivalente la subvención re
cibida (18.000 y e cca pesetas, respectivamente) 
de acuerdo con tales desplazamientos y en rei a
c ón a otra s subvencIones de esta mi sma com 
petición . 

El club barcelonés se reintegra asi a la 2." 
División española, en donde tendremos ocaslón 
de ver en acción dos nuevos equipos : el lina
res y el Braille, de Santander, que vienen con 
mucho empuje , que junto con el Circulo Mercan
t il de Sevil la son los ascendidos. Para comp le
tar el grupo estan SEAT, de Barcelona : Penya 
Centelles, de Centelles : Peret , de Allcante: Peña 
Oromana, de Sevilla: y un equipo por la Fede
ración organizadora , o sea , la Malagueña . 

Fal ta un décimo participacte. que correspon 
deria al Chardenet , de Madrid , descendldo el 
año pasado por no presentarse a defender su 
puesto en 1.0 División, y slgue slendo Improba· 
ble su presenc ia €ste año, por lo qce esta per 
ver si SU plaza sera cubie rta o no. 

J. TORQUET 



CUADRO DE ELlMINATORIAS DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS 
DE CLUBS DE SEGUNDA DIVI SION - TEMPORADA 1978/1979 

1.0 Fase 
11 y 18 de marzo 

GRUPO 1.0 

L. R. Orensana (Orense) 
C. Mercantil (Pontevedra) 

Circulo Las Artes (Lugo) 
RCD La Coruña (La Coruña) 

S. D. Gimnastica (Segovia) 
C. D. Michelin (Va llado lid) 

GRUPO 2.° 

C. D. Alaves (Vitoria) 
Club Oberena (Pamplona) 

2.° Fase 
8 y 15 abril 

L. R. Orensana I 
R.C.D. La Coruña 

A. A. Avilesina (Oviedo) 
C. Gallego Ponferrada (León) 

C. D. Michelin 
Club Estudiantes (Madrid) 

C. Br.1ille ONCE (Santander) 
C . Boscos Baracaldo (Vizcaya) 

C. D. Alavés 
Billar Club (San Sebastlan) 

CA Ed. y Descanso (Terue l) C. E. Espanyol (Barcelona) 
Casino Provincial (Guadalajara) Club Guixo lenc (Girona) 

C. N. Helios (Zaragoza) 
Centro Riojano (Logroño) 

Club Vilanovenc (lleida) 
Club Jaque (Huesca) 

GRUPO 3.° 

Club Cacereño (Caceres) 
CA Unamuno (Salamanca) 

R. Tenis Club (CadlZ) 
CR Vil laJovita (Ce ut a) 

Cajll Ahorros (Tenenfe) 
C.I.DA (Las Palmas) 

GRUPO 4.° 

C. Mercanti l (Castelló) 
C. A. Tortosa (Tarragona) 

C. A. Mallorca (Palma) 
C . A. Inca (Mallorca) 

Tai-Otoshi (Murcia) 
A. D. Capablanca (Almeria) 

Casino Guadalajara 
C . Al cazar San Juan (C. Real) 

C. N. Helios 
C lub Vilanovenc 

CA Unamuno 
Circ Pacense (BadaJoz) 

C. Santuario (Córdoba) 
Circ. Mercanti l (Sevilla) 

R. Tenis Club (Cadiz) 
Fema Frasco (Huelva) 

C. Ahorros Tenerife 
S R. La Peña (Malaga) 

C. E. Tortosa 

I 

C. Falla Exposición (Valéncla) 

C . San Blas (Alacant) 
C. A. Inc., 

Club Gesafa (Granada) 
CA linares (Jaén) 

Tai-Otoshi 
Club Balomple (Albacete) 

3.° Fase 
6 y 13 mayo 

R.C.D. La Coruña 

C. Baille (ONCE) 
(Santa nder) 

C. E. Espanyol 
(Barcelona) 

C. N. Helios 
(Zaragoza) 

Circulo Mercantil 
(Sevilla) 

CaJa Ahorros 
de Tenerife 

Fa lla Exposlclon ' 
(ValènCia) 

C . A. Linares 
(Jaén) 

4.° Fase 
3 y 10 junio 

C . Brai l le ONCE 
(Santander) 

C E. Espanyo l 
(Ba rcelona) 

Circulo Meru '-'111 
(Sevilla) 

C. A. Linares 
(Jaén) 
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REGLAMENT PER A TíTOLS 
INTERNACIONALS DE LA F.I. D. E. 

GENS UNA SUMUS 

Adoptat per l'Assemblea General de 1976 
Modificat per l'Assemblea General de 1978 

0.0 Introducció 

0.1 La FIDE només reconeix els titols que ha
gin estat adquirits d'acord amb els seus 
reglaments . 

0.2 Els titols internacionals reconeguts per la 
FIDE són els següents : 
0.21 Titols obtinguts automàticament se

gons els resultats de certes compe
ticions (torneigs i matxs) . Aquests 
titols sÓn registrats pel President de 
la FIDE (seccions 2.11, 2.22, 2.24, 
2.32, 2.33, 2.42, 2.52) . 

0.22 Titols obtinguts segons els rêsultats 
en altres competicions de les no es
mentades abans. Aquests titols el s 
concedeix l'Assemblea General (sec
cions 2,12, 2.21, 2.31, 2.41, 2.51) . 

0.23 Titols concedits per les activitats es
caquistiques diferents de les que te
nen per base el joc pràctic . Aquests 
titols es concedeixen o es reconeixen 
per l'Assemblea General. 

0.3 Els ti tols esmentats en 0.22 i G.23 només 
poden ser concedits per recomanació de la 
Comissió de Qualificació de la FI DE. 

0.4 Els membres de la Comissió de Qualificació: 
0.41 Elegits per l'Assemblea General per 

la mateixa durada que el President de 
la FIDE : 
un President 
un Vice-President 
un Secretari 
cinc experts. 

0.42 Membres per la seva funció : 
el President de la FIDE , si no és Pre 
sident de la Comissió: 
els Presidents Adjunts de la FIDE ; 
els Presidents de zona. 

0.43 Com a regla general la Comissió pren 
les seves decisions en les sessions 
que precedeixen immediatament l'o
bertura de l'Assemblea General. Un 
President de zona absent pot atorgar 
un poder. 

0.5 Llevat de disposicions contràries, el proce· 
diment de votaciÓ es regula pels articles 
4.5, 4.7, 4.8 i 4.9 dels Estatuts de la FIDE . 

0.6 En casos excepcionals la Comissió pot con 
cedir un titol en una votació per correspon
dència. 

1.0 Titols internacionals 

1.1 Els t itols de la FIDE són els següents: 
1.11 Titols en partida viva : 

Gran Mestre Internacional 
Mestre Internacional 
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Mestre de la FIDE 
Gran Mestre Internacional Femeni 
Mestre Internacional Femeni 
Àrbitre Internacional. 

1.12 Titols per a la composiciÓ : 
Gran Mestre Internacional Per a la 
Composició 
Mestre Internacional per a là Com
posiciÓ 
Àrbitre Internacional per a la Com
posició . 

1.13 Titols per al joc per correspondència : 
Gran Mestre Internacional per al joc 
per correspondència 
Mestre Internacional per al joc per 
correspondència 
Àrbitre Internacional per al joc per 
correspondència . 

1.2 Els ti tols són vàlids a partir de la data de 
concessió o registre , i són vitalicis . 

1.3 Els titols es concedeixen pel Congrés a 
proposta d'un jurat que jutja si el candidat 
satisfà les obli~acions . 
Aquests jurats són : 
1.31 Per a la partida viva , la Comissió de 

Q~alificació de la FIDE. 
1.32 Per a la composició, la Comissió Per

manent per a la Compos iciÓ. 
1.33 Per al joc per correspondència, la 

Federació Internacional del Joc per 
Correspondència . La ICCF jutja i con
cedeix els titols . Segons el seu in
forme, el Congrés confirma la con
cessió. 

2.0 Condicions 

2.1 Gran Mestre Internacional. S'ha de fer un 
d' aquests resultats : 
2.11 Per a qualse\'ol jugador: qualificació 

per als matxs de candidats per al 
campionat del món. 

2.12 Per a un Mestre Internacional o Mes
tre de la FIDE : dos o més resultats 
de Gran Mestre en les proves que 
calguin per sumar com a minim 24 
partides en total. i una cl assificació 
de 2450 punts com a minim en la lli s
ta d'ava luació en vigor. 

2.2 Mestre Internac ional. S'ha de fer un d'a
quests resultats : 
2.21 Dos o més resultats de Mestre Inter· 

nacional en les proves que caigU in 
per sumar com a minim 24 partides 
en total , i una classificació de 2350 
punts com a minim en la llista d'ava
luació en vigor. 



2.22 Primer lloc en una d'aquestes proves: 
Campionat del món feme ní. 
Torneig zonal. 
Campionat del món juvenil. 
Campionat juvenil d 'Europa. 
Campionat juvenil d'Amèrica. 
Campionat juvenil d'Asia . 
Campionat juvenil d'Africa. 

2.23 Si hi ha dos -ex-aequo - per al pri 
mer lloc d'un torneig zonal i si els 
jugadors afectats no es classifiquen 
en virtut de 2.24, el titol es concedi
rà al guanyador d'un matx de de
sempat. 

2.24 Un resultat de Mestre Internacional 
en un torneig de la FIDE que tingu i 
com a minim 13 partides en el cicle 
del campionat del mÓn. 

2.3 Mestre de la FIDE, S'ha de fer un d'a
quests resultats : 
2.31 Dos o més resu ltats de Mestre de la 

FIDE en les proves que calguin per 
a sumar com a minim 24 partides en 
total , i una classificació de 2250 punts 
com a minim en la llista d'avaluació 
en vigor. 

2.32 Primer. lloc en el campionat del mÓn 
per a menors de 17 anys. 

2.33 Un resu ltat de Mestre de la FI DE en 
un torneig de la FIDE amb un minim 
de 13 partides en el cicle del cam
pionat del món. 

2.4 Gran Mestre Internacional Femení. S'ha 
de fer un d'aquests resultats : 
2.41 Dos o més resul tats de Gran Mestre 

femeni en les proves que ca lguin per 
a sumar com a minim 24 partides en 
total, i una classificació de 225C 
punts en la llista d 'avaluació en vi
gor. 

2.42 Un resultat de Gran Mestre Femeni 
en un torneig de la FIDE amb un mi
nim de 13 partides en el cicle del 
campionat del món femeni . 

2.5 Mestre Internacional Femeni. S'ha de' fer 
un d'aquests resulta ts : 
2.51 Dos o més resultats de Mestre Inter

nacional femení en les prove~ que 
calguin per a sumar com a minim 24 
partides en total, i una classificació 
de 2150 punts en la llista d'avaluació 
en vigor. 

2.52 Un resultat de Mestre Internacional 
Femeni en un torneig de la FIDE amb 
un minim de 13 partides en el cicle 
del campionat del món femení. 

2.6 Àrbitre Interna cional, S'han de reunir les 
condicions següents : 
2.61 Profund coneixement de les ReJles 

de Joc i dels Reglaments de la FIDE 
per a competicions. 

2.62 En el curs de l'activitat d 'àrbitre, ha
ver demostrat una absoluta objecti
vitat. 

2.63 Com a minim s'ha de tenir un conei
xement suficient de dues llengües, i 
una d'e lles ha d'ésser oficial de la 
FIDE. 

2.64 Experiència com Arbitre Principal o 
adjunt en quatre competicions impor
tants com a minim segons la defini
ció d 'aquestes a l'apartat 2.65. 

2.65 Competicions adm6ses per al titol 
d'àrbitre : 

campiona ts nacionals individuals 
o per equips, 
tota competició oficial de la FIDE, 
torneigs internacionals amb nor
mes, 
matxs entre federacions, 
festivals internacionals que agru
pin , com a minim, 100 participants. 

2.71 Gran Mestre Internacional per a la 
Composició. Les condicions les fixa 
la Comissió per a la ComposiciÓ. 

2.72 Mestre Internacional per a la Com
pOSICIO, Les condicions les fixa la 
Comissió per a la Composició. 

2.73 Jutge Internacional per a la Com po
SICIO, Repetida experiència en l'en
judiciament de competicions interna
cionals importants per a la composi
ció (problemes, estudis, etc.) amb 
demostració d'absoluta objectivitat. 

2.8 Titols del joc per correspondència, 
Les condicions les fixa la ICCF. 

Z,C Apreciació de la partida viva. 

3.1 Jee class ificat internacionalment, Les da-
des de base per apreciar els resultats han 
d'ésser tlxtensos i amplis . Els resultats se
ran classificats per la FIDE quan respon 
guin a les següents exigències : 
3.11 En un torneig de tots contra tots com 

a minim un terç dels participants ha 
d'estar classificat. Si la competició té 
menys de 1 e jugadors, tots han d'es
tar classificats . 

3.12 En les proves per sistema suis o per 
equ ips, només compten les part ides 
contra adversari s classificats . 

3.13 La partida ha de respectar les Re
gies de Joc. La cadència no ha d'ul
.trapassar les 45 jugades en 2 hores. 
No es jugaran més de dues partides 
per dia, llevat de les ajornades. 

3.14 S'ha d'enviar per correu aeri al Se
cretariat de la FIDE abans de quatre 
setmanes d'acabada la competició un 
informe contenint un quadre autenti
ficat dels resultats , 

3.15 La prova i l'informe sota recomana
ció del responsable de la classifica 
ció i acceptac ió de la Comissió de 
Qualificació han d'ésser jutjats -bo-
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na fide- i vàlids per a la classificació 
i concessió de titols. 

3.2 Llista de classificació oficial. 
La Comissió de Classificació prepara cada 
any una llista que incorpora a l' antiga llista 
tot el que s'ha jugat durant l'any. S'utilitza 
la fórmula de classificació basada en la 
corba de probabilitat en percentatge i de
rivada de la llei normal (Llei de Laplace
Gauss) de la teoria d'estadistiques i pro
babilitats. La llista ha de comprendre les 
següents indicacions: 
3.21 La data de cloenda, normalment el 

31 d'octubre. Un torne ig que s'acabi 
després d'aquesta data no entrarà 
en els càlculs només que en casos 
excepcionals . 

3.22 La data d'aplicació, normalment el 
1 er. de gener. La llista s'aplica a to
tes les proves que comencen en 
aquesta data o posterior. 

3.23 Una llista de les competicions que 
han servit pel als càlculs. 

3.24 El nom i la federació de tots els jU
gadors la classificació deis quals ul
trapassa 2200 (18CO per a les juga
dores) en la data de cloenda o en 
una de las dates de cloenda prece
dents. Les dones es classifiiquen a 
part . 

3.25 El titol de la FIDE que tenen els ju
gadors que figuren a la llista . 

3.26 La classificació de tots els jugadorc 
que figuren a la llista . 

3.27 Una llista suplementària que com
prèn només els nous noms que s 'han 
publicat el ler de juliol (data limit 
30 d'abril) . 

3.3 Nous jugadors a ta llista. La classificacIó 
d'un nou jugador no es publica si no té un 
minim de 9 partides contra jugadors classl ' 
f icats. Si aquesta condició no es reunei x 
en una sola prova es poden afegir els re
sultats d'al tres proves del mateix periode 
de classificació, o del següent, per donar 
la classificació inicial. 

3.4 Jugadors classificats que no figuren a la 
llista, Els jugadors que han figurat en les 
llistes precedents i que no es classifiquen 
segons 3.24 3 conseqüència d'Inact ivi tat es 
consideren, no obstant, classificats segons 
la classificació més recentment rubllcada, 
i figuraran en la llista de classificació du
rant els cinc anys següents . 

3.5 Ets jugadors classificats els resultats dels 
quals són insuficients queden per sota de 
2200 (1800 per a les dones) I s'inscriuen en 
les dues llistes següents a 2200 (respecti
vament 1800) . Aquests jugadors no comp
ten com classificats per a la classificació I 
concessió de t itol s. 
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3.6 Jugadors no classificats. Una xifra arbi 
trària -2200 per als jugadors, 1800 per a 
les jugadores- s'uti litza per a determinar 
la categori a d'un torneig per a la conces
sió de titols. 

4,0 Torneigs per a titols internacionals, 

4.1 Un torneig internacional per a titol s ha de 
tenir com a mínim 9 rondes Com a mlmm 
la meitat dels jugadors han de tenir titol , 
com a minim un terç dels participants no 
ha de pertànyer a la mateixa federació, i no 
més del 2C % poden no estar classi f icats. 
No s'ha de jugar més d 'una ronda diària, 
4.11 Per als torneig s que comencin abans 

del final de 198C cal la meitat de pos
seïdors de titol o jugadors que tin
guín com a mínim una classificació 
de 2300. 

4.2 Si és possib le, el torneig ha d'ésser diri
git per un Arbitre Internacional. S'han de 
respectar les condicions dels articles 3.13, 
3.14 i 3.15. 

4.3 Els torneigs es classifiquen segons la for
ça dels participants, segons indica la mit 
jana de la classificació . Les categories dels 
torneigs internacionals per a titols i per
centatges per a obtenir resultats de titol 
són els seç¡üen ts : 

(Veure quadre pagina seguem) 

La mitjana de coeficient consisteiX en una 
classificació (que prové de 3.2, 3.4 o 3.6) 
per a cada jugador, sumada i dividida pe l 
nombre de participants . 
4.31 S'arrodoneixen les mitjanes de les 

classificacions at número enter més 
pròxim. La fracció 0,5 s'arrodoneix 
al número enter superior, 

4.32 Si el resul tat minim en un percentat 
ge dóna una fracció de punts, la nor· 
ma s'arrodoneix al mig punt més prò 
xim . 

44 Condicions suplementàries per aplicar al 
càlcul de resultats : 
4.41 Pot considerar-se un candidat, a l'i

gual que tots els seus adversaris en 
un torneig per sistema suís o en un 
matx per equips, com constituint un 
torneig segons 4.1. 

4.42 Els jugadors i els resultats contra jU
gadors pertanyents a federacions no 
afiliades a la FIDE no es poden te
nir en compte. 

4.43 No són vàlids els resultat s de Gran 
Mestre Internacional en proves amb 
menys de tres Grans Mestres Inter· 
nacionals. Els resultats contra juga
dors que encara no estan classificats 
no entren en els càlculs per a una 
norma de Gran Mestre Internacional. 
Els resu ltats de Gran Mestre Inter-



CATEGORIES DELS TORNEIGS INTERNACIONALS 
Percentatges per a obtenir resultats de litols 

CoefICIent mltla Categoff8 Resullat 
del torneig -:JeJ 'ornelg de GM 

2051-2075 lF 
2076-2100 2F 
2101-2125 3F 
2126-2150 4F 
2151-2175 5F 
2176-2200 6F 
2201-2225 7F 
2226-2250 8F 
2251-2275 1 
2276-2300 2 
230 1-2325 3 
2326-2350 4 
2351-2375 5 
2376-2400 6 
2401-2425 7 76 
2426-2450 8 73 
2451-2475 9 70 
2476-2500 10 67 
2501-2525 11 64 
2526-2550 12 60 

' 2551-2575 13 57 
2576-2600 14 53 
2601-2625 15 50 
2626-2650 16 47 

naciona l femeni en les proves que 
tinguin menys de tres jugadores amb 
una classificació de 2200, no són 
vàlids. 

4.44 No són vàlids els resultats de Mes
tre Internacional en les proves amb 
menys de tres Mestres Internacionals 
o Grans Mestres Internacionals. 

4.45 Són vàlids els resultats de Gran Mes
tre Internaciona l femeni i Mestre In
ternac ional femení en proves mixtes. 

4.46 No es poden tenir en compte per a 
la concessió de titol s els resultats que 
s'hagin obtingut fa més de 5 anys. 

4.47 Per als titols, les categories i nor
mes es fixen en començar el torneig. 
No obstant, les partides no jugades 
no compten en un resultat per a nor
ma de titol. 

4.48 les normes són vàlides si ho eren en 
virtut dels reglaments en vigor en el 
moment del torneig en el qual s'ha 
obtingut la norma . 

5.0 Procediment d'aplicació. 

5.1 Una petició de concessió de titol es ~ot 
sotmetre a l'autoritat competent per al can 
didat, la seva federació o un membre de 
l'autoritat competen t (el jurat). 
5,21 Cada petició ha de comprendre el 

nom del candidat, la seva adreça , 

Resultat Resultar Resultat Resultat 
de MI 

76 
73 
70 
67 
64 
60 
57 
53 
50 
47 
43 
40 
36 
33 
30 

M FIDE deGMF de MIF 

64 
60 
57 
53 
50 
47 
43 
40 
36 
33 
30 

76 
73 
70 
67 

76 64 
73 60 
70 57 
67 53 
64 50 
60 47 
57 43 
53 40 
50 36 
47 33 
43 30 
40 
36 
33 
30 

data de naixement , la seva federació. 
i les informacions suficients per es 
tablir la classificació del candiciat. 

5.22 Les peticions per a titols s'han de 
formular en models especials que lIi l'
ra la Secretaria de la FIDE. 

5.23 Les peticions de titols que es basin 
en els resultats en proves han de 
comprendre el quadre comrlet au
tentificat dels torneigs utilitzats. 

5.24 Les peticions per al titol d'Àrbitre In
ternacional han d'anar acompanyades 
per certificats lliurats per persones 
que la Comissió de Qualificació jut~i 
competents . Per exemple, la classifi
cació segons 2.61 o 2.62 pot ésser 
testimoniada pels oficials de la FIDE, 
els Àrbitres Internacionals o oficials 
de la federació del candidat; la clas
sificació segons 2.63 pot ésser tes
t imoniada per un professor de llen
gües d'una universitat. 

5.3 Les peticions no seran examinades pel Con
grés si no les rep l'autoritat competent com 
a minim 60 dies abans de començar el Con
grés. 
5.31 La petició per a un titol obtingut amb 

menys de 60 dies abans del comen
çament del Congrés serà examinada 
si s'envia sense retard i amb temps 
suficient per a ésser tractada i exa 
minada . 
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A.I.P.E. SE AFIANZA 
Próximo acuerdo de mutua cooperación 

en el Congres o que la F.I.D.E. tendra en 
San Juan de Puerto Rico del 18 al 30 de agosto. 

En el n.o 11 (abril de 1978) in
formamos acerca del nuevo 
rumba de la ·Association Inter
nationale de la Presse tchl 
quéenne- (A.I.P.E.) a ra iz de ha
ber pasado la presldencia al Sr. 
Svend Novrup, de Copenhague, 
en febrero de 1977. 

La nueva estructura compor
tó la creación de dos tlpOS de 
Mlembros, los profesionales de 
la Información del ajedrez, y los 
demàs aficionados, al propio 
tlempo que, junta con los ser-
vlcios tradicionales -ahora po
tenciados- se edita un bo-
letin de apariclón quincenal con 
el titulo de · AIPE C HESS 
NEWS-, que es el màs rapida ve
hiculo de Informaclón para el 
comentarista de aJedrez. 

Esta nueva organización al 
canzó nuevos vue los y a fina -
les de 1978 se habian consegUl 
do màs de 250 afiliados efect ,
vos. 

Pera seguia eXlstiendo una dl
ficultad administrativa para re
conocer la admlsión de miem
bros efectivos -es decir, con 
cuota de pago- por parte de 
aquellos paises que tienen con 
trolada la sallda particular de 
divisas. Esto afectaba muy es
pecialmente a los paises del 
area socialista , los cuales por 
esta circunstancia quedaba n 
practicamente exclUldos de la 
organizac l6n. 

Esta se hlzo mas patente 
cuando en la votación del XII 
Oscar Mundial del Ajedrez co
rrespondiente al año 1978 y 
efectuada en febrero del pre-
sente año. se extremó la rigu· 
rosidad y ya no se permltló el 
voto al que no estuviera deblda
mente afiliada. 

Como es obVIO apreciar y da
das las circunstancias que ro
dearon el encuentro por el cam
peonato del mundo entre Kar
pov y Korchnoi , la falta de vo 
tantes de l campo socialISta 
pudo ser determinante en la ad 

Ju dicación, siqUiera fuera por 
esca so margen, del Oscar 1978 
al aspirante derrotado Viktor 
Korchnoi. 

Esta acentuó la necesidad de 
establecer un nexo oficial que 
permitiera recuperar aquellos 
periodistas de aJedrez que qUI 
sle ran unirse a AIPE, lo cual 
aceleró las negoclaclones que 

DIRECCIONES DE AIPE 

Presidenle 
Svend Novrup 
Forh.holms Alie 33, 3 
1904 COPENHAGEN V. 
(Dinamarca) 
Tel. 1 222393 

Secretaria 
Lars Grahn 
Smedjegatan 1 
21421 MALMÓ (Suecia ) 
Tel. 409758 02 

Tesorero 

Ove Eriksen 
Skovhaven 98 
Bullerup 
5320 AGEDRUP 
Tel. 910 8729 

(Di"3marca) 

Pre sidente Honoraria 
(Responsable O scar Mundial) 

Jordi Puig 
1ravessera de Dalt, 32 
BARCELONA-24 (E spaña) 
Tel. (93) 217 09 25 

Aud itor 
Jan Berglund 
Majorsvagen 1 
133 00 SAL TSJó BADEN 
(Suecia) 
Tel. 871792 20 
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desde hace años se venian ce 
lebrando con la FI DE para en 
cont rar un modo que , Sln perder 
la Independencla ninguna de las 
dos organizaciones, se pudie
ran canalizar a través de la FIDE 
las cotizaciones a AIPE de cler· 
tos paises , al propio tlempo que 
se establecia una estrecha co· 
laboración para la obtención y 
difusión de notlclas. 

Estas negocia clones han cul · 
minada en la redacclón de un 
borrador de acuerdo entre amo 
bas orÇJanlzaclones, cuyo texto 
acompañamos a esta In forma 
cl ón para conOClmlento de cuan 
lOS se mteresen por las mlsma s 

Este documento sera some
tldo al . próximo Congreso de la 
FIDE, -que tendra lugar del 18 
al 30 de agosto en San Juan de 
Puerto RICO, para que la organl
zación federativa internaciortal 
dé a conocer su conformldad o 
reparos , y una vez aceptado por 
la FIDE pueda ser sometldo aSI 
mismo a la Asamblea de AIPE , 
con lo que quedaria formalllado 
y ratificada. 

A partir de dlcho momento 
existira ya via Ilbre para la ad· 
hesión de cualquler aJedreclsta. 
sea periodista o no, con lo cua I 
quedaran definltlvamente cerra· 
das todas las excepclones que 
se hayan podido tolerar hasta el 
presente . 

Por lo que al mund 1110 españo l 
respecta , y al latmoamencano 
por extenslón, recopllamos aqul 
las condiCiones que deben cum· 
pllrse para ser adherida : t.. Miembros .. A .. ; Son todos 
los comentaristas de aJedrez , 
edi tore s de libros y re vlstas de 
aJedrez, Y toda s los coldborado
res de ajedrez en perlódlcos. 
radio o teleVlslón . 

Para ser mlembro - A , no sólo 
hay que cotlzar la cuola esta · 
blecl da , $Ino tamblen su m ln lS 
!ra r matenal pa ra demostrar QU ( 

se es periodista en aC ltvo . 
Envlando al prOplO tlempo una 



fotografia tamaño carnet se fa
cIlita la tar¡eta de Identlficación 
co rrespondiente . 

Los miembros • A· lo son con 
todos los derechos inherentes. 
entre los que se destacan : 

- tener voz y voto en las 
Asambleas de la AIPE. 
recibir el • Boletin de Noti
clas AIPE -. 
reclblr boletlnes de torneos 
y otro material complemen
tario . 
participar con su voto en la 
elección del meJor Jugador 
del año (Oscar Mundia l del 
Ajedrez) . 

La cuota que forma llza su 
condlclón de miembro · A - e~ 
de 30 dólares (o ISO coronas 
suecas) al año. 

Miembros . B-: Son todos los 
que no ejerzan cualquier función 
de las indicadas como especifi
cas de los miembros ·A- . 

Los miembros • B· reciben 
primordialmente el ·Boletin de 
Noticias AIPE -. só lo tienen voz 
en las Asambleas. y no partici
pan en la votación del Oscar. 
Su cotización se establece en 
20 dólares (o 120 coronas sue
cas al año). 

Las afiliaciones que se reci
ban para el segundo semestre 
de 1979 seran reducidas a 17.50 
y 12,50 dólares los Miembros 
• A. y .B-, respectivamente. 
pues no se puede asegurar la 
recepción integra de todos los 
números de .ACN. del presen
te año a causa de tener agota
da la edición de alguna de elias. 
. Los derechos de entrada es 
tan fijados en 5 dólares. tanta 
para los nuevos afiliados como 
por los que se ret ra san en su 
cotización mas alia del 1.0 de 
mayo de cada año. 

T éngase en cuenta que desde 
España se puede enviar sin in
convenientes un giro postal in 
ternacional por el importe co
rrespondlente a la cuota esta · 
bleclda . A los efectos de su des
tino deben tenerse en cuenta las 
slguientes señas : 

Giro n.O 661 61 94 
AIPE 
Forh.holms Alie 33, 3 
1904 Copenhague V (Dinamarca) 

PROYECTO DE ACUERDO F.I.D.E .. A.I.P.E. 
1. Tanto FIDE como AJPE estan convencidas de que puede 

redundar en mutua ventaja una estrecha coJaboración en
tre ambas organizaciones en Ja promoción y desarroflo 
del ajedrez. 

2. Con este objetivo FIDE y AIPE concluyen el presente 
acuerdo en el cual ambas partes continúan legalmente y 
económicamente independ,entes. 

3. FIDE reconoce a AIPE como la única organizac,ón mter
nacional de la prensa de ajedrez, mientras por su parte 
AIPE reconoce a la FIDE como la mas alta orgamzac,ón 
ajedrecistica en el mundo. 

4. FIDE y AIPE desean la mas amplia difusión de las noticia S 

de ajedrez en todo el mundo y una estrecha cooperación 
en el campo de las relaciones públicas. 

5. AI objeto de alcanzar estos objetivos AIPE asesorarà y 
asistira a los organizadores de ajedrez en los asuntos de 
relaciones públicas, cobertura de la información y sim,
lares, mientras que la FIDE, en relación a los mas impor
tantes acontecimientos de la FIDE (como son torneos 
Interzonales , Campeonatos del Mundo, Olimpiadas). re
comenda ra que la hospitalidad se extienda a un miembrc 
de la Dirección de AIPE. 

6. Ademas se recomendara el intercamblO de Informac,ón 
entre los miembros de la FI DE y los m,em bros de AIPE. 
Este intercambio podra realizarse de los sigUlentes modos : 

a) Las federaciones nacional es afiliadas a la FIDE pro
curaran que los boletines de los torne os mas impor
tantes se envien o bien directamente a los miembros 
·A· de AIPE o al domicilio social de AIPE oara su d,
fusión posterior. 

b) AIPE CHESS NEWS (.Noticias de Ajedrez de AIPE· ; 
publicarà regularmente las mas importantes notic,as 
de la FIDE, mientras que la información de AIPE se 
incluirà en las Circulares de la FIDE. 

c) La FI DE recomienda que las Federaciones afiliadas 
designen un miembro de su Consejo de Dirección 
como miembro ·B· de AIPE . 

d) Cualquier otro sistema acordado por ambas partes. 

7. Este acuerdo se mantendra valido mientras no lo denun
cie una de las partes. No puede ser rescindido antes de 
finalizar el año natural y en tal caso debe existir un pre
aviso mediante carta no posterior al 30 de septiembre de 
dicho año. 

8. Este acuerdo sera efectiva una vez sea aprobado por la 
Asamblea General de la FIDE y de los miembros de la 
AIPE. 

O bien a la cuenta n.O S12437 
del Den Danske Bank. Copen
hague (AIPE, Svend Novrup). 

En el periodo de estos dos 
últimos años AIPE ha obtenido 
el reconocimiento de muchos 
organizadores y editores de Il· 
bros y revistas . Tanto es asi que 
los miembros .A . de AIPE han 
re cl bldo boletines de importan
tes torneos . el última de los cua
les fue el celebre de Montreal. 

Cada vez se van incrementan
do este tipa de servicios. lo cual 

hacen verdederamente popular 
y útil la afiliación a AIPE. 

Por su parte. cuanto mayor 
sea la organización de AIPE en 
cuanto al número de sus afilia
dos. mayor sera la influencia que 
podra ejercer en el ajedrez de 
todo el mundo. influenc ia que se 
extiende a partir de cada miem
bro afiliada. 

No deje de afilia rse a AIPE. 
sea como miembro A o B, según 
le co rresponda. iAyude a que 
AIPE sea mayor y mas fuerte! 



LA MEVA EXPERIÈNCIA CATALANA 
DE LA VARIANT CLÀSSICA DE r OBERTURA 
RUY LÓPEZ 

XXX CAMPIONAT DE 
CATALUNYA PER EQUIPS 

1975/76 
N." 237 

LLANES· BORRELL 
(Catalònia _ Jake) 

E 22 / b 

e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS AeS. 4 0·0 

Més acreditat és 4 c3, cont rolant la 
casella d4 . 

4 .. Cd4. 5 C X d4. 

¡;s força mteressant, i dóna moltes 
poslbllltats pràctiques. la Jugada 5 b4!? 
(una "entenle cordlale" entre un 
sacerdot I un capità de marina) : per 
exemple, al 5 . A x b4 . 6 C X d4 eXd4. 
7 Ab2 Ae5. 8 c3+ ; b) 5 C X I3+ . 6 
D X 13 A X b4 . 7 Ab2 D16. 8 Dg3 Ab6. 9 
14 AI8 lO Ce3 e x l4 . 11 T x I4 Dd4 + 
12 Rh1 e6. 13 Ca4 Dd6. 14 AX g7! + 
Makarlcev-Vagonov, URSS 1968. Sem 
bla millor 5 . Ab6: 6 C X d4 Axd4. 7 
c3 Ab6. 8 d4 e6 I ara 9 Aa4 dS . 10 
d5! ± (Estnn) 09 Ac4 d6. 10 b5! Ce7 
11 dXe5 d x e5. 12 Dh5 Cg6. 13 b x c6 
b x e6 (SuJanov-8 orlsov, URSS 1968) . 
14 Aa3± . 

5 ... A X d4 . 6 e3 Ab6. 7 d4 

Jugant conlra en Llad6 (Tro leu D, 
cen . 1969) , l'ex-campió d 'Espanya va 
prefem -d 'una forma molt tiplca en 
ell- 7 d3. que no va donar-me proble 
mes 7 Ce7. 8 Cd2 c6. 9 Ac4 d6. 10 
Ab3 0·0 . 11 Cc4 Ac7. 12 Ag5 Rh8. 13 
d4 16. 14 Ae3 d5~ 15 e X d5 c x d5. 16 
Cd2 e4 -=t. 

7 ... e6 . 

8 Ac4 

Segons la teona és miliar 8 Aa41: per 
exemple, S d6, 9 Ca31 Ct6 (9 Ce7 
10 Cc4 ±) . 10 Ag5 ( també són fortes 
lO Ac2 I 10 Cc4). 10 .. h6 (lO O-O 
11 Ac2 ±) . 11 Ax16! D x 16. 12 d5! ± 
(aqui es veu la diferència entre S Ac4 
i 8 Aa4) . Malgrat la recomanacIó dels 
llibres. sempre m'han Jugat 8 Ac4 , man
ca de coneixença de la teoria? o ga
nes de sortir-se'n d'ella? 

8 .. d6 . 9 d x eS 

Una bona alternativa ès 9 a4 (9 
C16. 10 dxe5 d x e5. 11 D x d8 + 
A x d8. 12 Tel O·O =-, Neshmetdinov·FI. 
lip, Bucarest 1954 ). En una partida 
contra en Simon (Campionat de Cata· 
lunya per equips 1968) valg ler un 
assaig 9 Ce7?!: després de 10 013 
0·0, 11 d x eS d x eS. 12 Ag5 Oe8, 13 
a5 Ac7. 14 Cd2 Rh8! valg assoli r un 
JOc moll prometedor, però el blanc po· 
dIa continuar amb 10 d X eS! d x eS. 11 
O x d8 + A x dS. 12 Ae3, que ta d.licll 
ta maniobra , Cd7, Cb6 o CcS, 

Re7, Ae6. 
Una contInuaCIÓ angina I perÒ antlpo

sic ional. 9 d5?! , va ésser utllltzada a la 
partIda Satorra-Borrell, Campionat de 
Catalunya per eqUIps 1971 9 Ct6, 
10 Ag5 h6 . 11 A x l6 D x 16. 12 dxc6 
d x e6. 13 . 4 0·0 14 Cd2 Dg6. 15 DI3 
R~! 16 a5 Ac7. 17 Ad3 DgS. 18 CC4 
15 + . 

9 d X e5. 10 D x d8 + 

El blanc dóna a entend re que es 
conforma amb les taules. Mes amblClo 
demostraria 10 OhS, enca ra que el ne. 
gre pot Igualar l àC ll ment amb la Hnla 
10 .. De7. 11 Ag5 C16. 12 Dh4 Ad7 
seguIt de 13 0-0-0. 

10 A x dS. 11 Ae3 Cf6. 12 13 Ab6! 
13 A x b6!7 

Moll més senzIll és 13 Rf2 1 = . 

13 a x b6. 14 Ca3? 

Aquest sali oe cavall. fort a molles 
tintes de la vanant clàSSIca, aqui ec; 
dolent perquè, com es veurà dlOtre 
d'unes quantes Jugades, el blanc que 
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per MAXIM BORRELL 

dara sense pla I no pOdrà bellugar 
gairebé cap peça. És correcte 14 Cd2 
b5. 15 Ab3 Re7 =, Rabar.Gllgoflc, Iu· 
goslàvia 1951. 

14 bS! 15 Ab3 Re7. 16 Tfd1 Ae61 
( :¡: ) 

Jo tenia expenèncla en aquesta po
SICIÓ perque IIns a 16 Tfdl l'haVia ju· 
qada contra en P8scual (en un torneig 
del C. E. Barcelona 1969) : valg segUir 
16 Cd7. també forta però menys que 
16 . Ae6· 17 Td2 Cc5. 18 T.dl (18 
Ac2 A.6) . 18 C x b3 . ' b3. 19 
a x b3 Ae6:f 

17 A x e6 

Si 17 Td2, llavors 17 Thd8. 18 
T.d1 (18 T x d8 T x d8 19 Tdl 
T x dl + . 20 A x dl A x .2 21 b3 Cd7 
I 22 Cc5) 18 T x d2. 19 T Xd2 

Cd7. 

17 R x 06. 18 Td2 Thd8. 19 T.dl 
T x d2. 20 T x d2 

20 ... Cd71 

El negre amenaça, eventualment, 
Cb6 . . . C.4. C X c3 



21 RI2 eb61 

Per a tenir el cont rol de la casella 
c4 i d 'acord amb el pla g6, ... 15 
(vègi's el comen tan corresponent a 
22 . . g6) . 

22 g3 

Millor que 22 Re3. pecque 81Xi no 
cal temr por de 22 T X a3. 23 b x a3 
Cc4 +. que en u nmoment donat podria 
ésser decisiu. 

22 g61 

El pla és 15, canvia r a e4 i deixar 
feble el peó de re i; S! et blanc Juga 
ex f5 -com passa a la partlda-. des
prés de 9 x 15, hi haurà les possibI
li tats derivades d'un centre mòbil de 
peons I de la casella d5 que serà ocu· 
pada pel cava ll (vègi's Jugada 28 de 
les negres) . 

23 Re2 

No val 23 14 degu t a 23 
Te2 (24 Cb1 Ce5) .24 
ex b5 T x a2! 

Ca4. 24 
C x b2. 25 

23.. 15. 24 e x lS + g x lS. 25 Rd3 hS! 

Per a trencar el Ilanc de rei de les 
negres aprofitant que ara resta un xic 
Indefens. 

26 Re2 Tg8. 27 Rb3 

Amb la in tenció d'a lliberar-se mlljan
çan t l'avenç c4. 

27 ... h4 . 28 Tg2 

Si 28 9 x h4 segui ria 28 The. 29 
Tg2 R16! (29. T x h4 ? 30 C x bS! 
e x b5. 31 Tg6+) . 30 e4 b xe4 +. 31 
cxc4 Cxc4. 32 R xc4 T X h4 +. 33 
Ad3 Th3. 34 Re2 b5! -+ (el recurs e4 
j con tra f x e4 seguir , 14 ! i Re5 
és fortíssim) . 

28 ... CdS I -+ ) . 29 Tg1... 

No 29 c4? per 29 
.31 Cd4+. 

29 ... e14. 30 g4 

CI4 30 Tg1 Ce2 

S'amenaçava 30 Ce2. 31 Tg2 h x g4 
, no vald ri a 32 T x e2 per 32 92. 

30 ... R16 . 31 Cc2 l x 94. 32 f x g4 ... 

No 32 T x 94 T X g4. 33 f x g4 pet 
33 Rg5. 

32 ... Td8. 33 Cel e4 . 34 Rc2 Rg5 . 35 
b3 eS. 36 a3 c4. 37 b X c4 b x c4. 38 
eg2 e x g2. 39 T x g2 e3. 

o . 1 M. B. 
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Chess is My IJfe 
AutOOotl>aPhY and Games 

Vikto< l«l«:IYlOi 

CHESS IS MY L1FE 

(Els escacs són la meva Vida 
per VJktor Kòrxnot 
Editor: 8 T. 8atsford Ltd 
Londres, 1978 168 pag 

Les biografies sempre són In 

teressants perquè ens expll 
quen coses de pnmera ma 
naturalment quan estan es 
crites pel propI protagonista 
com es el present cas 

En aquest aspecte poder 
converti r-se pn apassionants 
narracions. la qual cosa esta 
fora de dubte el l el CdS de 
Vlktor KorxnOI . una de les 
tlgures principals dels escacs 
d'avul dia 

Aquesta biografia esta feta 
per ell mateix ja a l'exllI 
dlXO vol dir que ens des vet 
lla unél serie de raons de fet s 
propers a nosaltres 

Vlktor Korxnol va ne lxer a 
Leningrad el 23 de Juliol dt:' 
931 - durant el I Pla QUin. 

lIuenal de Stalln -. segons sub 
rdl lla ell mateu{ Va cursar es 
tudiS d'Hlstona -que segon::. 
e ll van esser un empatx de 
rllòrXlsme-. pero en realltdt 
<lllo que sempre II Interess<.i 
mes foren els escacs QU' 
~ ;¡Vla apres als 6 anys Prt:
Ilsament un dels punts c ia ... 
de la narraclo es veure c on 

cl questa inclinaCiÓ pels es 
li'ICS es va convertint en I. 
f eva professlo 

Fou campia de la U A S S 
en 1960, 1962 1964/65 I 1972. 
candidat al titol mundial en 
1962. 1968. 1971. 1974 I t977. 
havent arribat tres vegades (l 

la fina! d'aquesta fase . ha di::' 
putat dues vegades el titol dí 
camplO. preCisament COntI , 
Karpov. la primera com a f 
nallsta de la fase de cand i 
dats. I la segona com a gU8 
nyador de resmentada fase 

ha resultat guanyador de ,. 
Q'ans torne igs InternaCl ona. ' 

ts. per tant, una de les 
figures mes representatlvLS 
dels escacs contemporaniS 
que, malgrat els seus 48 anys, 
encara esta en plena saó 

La seva cond lclo de juga· 
dar significatiu va fer que 
l'Estat SOVlet lC el tractes amb 
les condiCions especials que 
s'acostuma en aquests casos , 
encara que ell no congenies 
massa amb els procediments 
que controlòven la seva acti 
vi tat 

Aquest proces va esdevenir 
eVident arran del seu matx 
amb Karpov el desembre de 
1974 quan, despres de per
dre el ma tx . fou Inhabilitat du· 
rant un any. per conducta irre
gular. pel sol fet d'unes de
claraCIons a la premsa Iugos
lava refendes a F Ischer I Kar· 
pov Que la Federaclo Sovle 
tlca va conSiderar pejoratives 
per aquest darrer 

KorxnOI fou rehabilitat abans 
d'acabar-se ¡"any de casl!g 
car . segons el Jugador de Le 
ningrad. s'havla creat un bUit 
de poder al voltant de Karpov 
que no afavona gens el nou 
camplo Pero KorxnOI ja ha
vIa pres la deCISIó d'exiliar-se 
I va aprofita r la seva part lcl 
paclo en el torneig d'Amster 
dam, de Juliol de 1976, per ci 

quedar-se a Holanda car \a 
tornar a fer unes declaraCions 
a la premsa francesa en re 
L,c tO al Iracas de Spassk l e"1 

Interzonal de Manila que po· 
dlen porta - li noves consto' 
quenCles desagradables 

Però allò que ha d'l nteres 
sar més a I"escaqulsta alec. 
Clonal que deSItgi treure con 
elUSions per a la seva prop l<l 
formaClo es el comprendre 
com es formen les grans f i 
gures dels escacs 

Observar les mot l vaClon ~ 

Que els fan actuar d 'una de 
terminada manera I e ls re 
sultats esportius Que s 'obte 
nen de la fdosofla del JOc fi 

mesura que es va progressant 
es I"ensenyament mes pro 
ductlu Que se 'n pot treure de 
la lectura d-aquest llibre 

Korxnol assenyala com els 
seus pnnclpals moments les 
vlctònes en els torneigs de 
WIIJ-aan -Zee I C Iutat de M a· 
llorca de 1968 I t'lnterzonal de 
Leningrad de 1973 Despres 
d'una passatgera baIxa forma . 
almenys pel Que fa als bon!' 
resultats , canvia de fllosofl& 
esporllva , això fa Que milia
r¡ ta qualitat del Sf'U JOc qu ;:, 
Il tat que se li reCOf .elX en et 
punt mes alt Junt amb Spé1S S 
kl .EI Jugador d 'escacs de 
gran classe ha de tenir un 
cervell versatd . car el seu per 
sament log lc s 'ha de combi
nar amb la lmagtnac tO creat I 
va· _ sentenCIa KorxnOI 

Les InCldenCles esport ives 
de la seva cursa d'exlts (::s un 
capItal anecdotlc on hi flgu · 
ren JudiCIS I felS dels Jugador~ 
que han estat els seus riv als. 
Que són la major part dels 
grans jugadors que ara co
neixem, mot iu pel qual la nar 
raelo ens resulta molt pro
pera 

En el llibre s'lnclouen 72 
partides, la major part de les 
quals sense comentafls , car 
hi son nomes a titol IlIustra
tlU dels fets que comenta Es 
tanca el llibre amb un angoi
<os epileg referrt a l'esca9a 
entitat que ha copsat es con· 
cedeiX en ¡"OCCIdent a la pro
feSSIÓ de • gran mestre dels 
escacs ., la qual cosa no de i
xa d'esser una reacció tarda
na , mentre no SigUI el! mateix 
Que la puguI revalofltzar en· 
tre nosaltres 

JORDI PUIG 
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EL PROBLEMA D'ESCACS A CATALUNYA 

JOSEP MANDIL I PUJADÚ 
(21 setembre 1907 - 26 abril 1979) 

per ANTONI F, ARGÜELLES 
President de la S.E.P.A. 

Els Escacs catalans estan de 
dol des de fa unes setmanes, 
quan el 26 d'abril d'enguany es 
produi la dolorosa pèrdua, Ja 
feia uns anys que les facultats 
de l'amic Mandil anaven dava
llant, a causa d'una embòlia pro
gressiva , i, per tant, no era pas· 
sible esperar una recuperació , 
AI contrari, el dia esmentat vin 
gué la crisi final que el separa 
de nosaltres per sempre més, I 
el buit ha restat irreparable, per, 
què la figura d'En JOSEP MAN
DIL, ara com ara, no podrà és, 
ser substituïda puix que la seva 
vàlua, reconeguda arreu del 
món escaquista, no té en aquests 
moments cap deixeble que se
gueixi la seva tasca. 

De primer, com gairebé tot
hom, juga la partida, i es féu 
soci del Club d'Escacs IBERIA, 
just quan ten ia quinze anys, 
Però aviat conegué el món de 
la composició, no essent aliè en 
aquesta iniciac ió el seu oncle, 
el Or, ESTEVE PUIG i PUIG, ja 
famós aleshores, Com ja saben 
molts dels nostres lectors, 
aquest dinàmic i eminent esca
quista, fou polifacètic i d'ell 
aprengué MAf\!DIL, sens dubte 
empès per la força de la nissa
ga, el que era un estudi artis
tic , Tal vegada l'entranyable 
amistat del doctor amb el gran 
compositor HENRI RINCK, fou 
la balançada que portà a MAN
DIL ve rs aquesta branca tan 
captivadora, i alhora tan dificil, 
ço que fa que els seus prosè
lits siguin pocs, I es dedica a 
solucionar i compondre FINALS 
ARTISTICS, 

Quan la nostra Revista • ELS 
ESCACS A CATALUNYA- tin
gué aquella brillant trajectòria , 

dels anys 1928 a 1939, fou va 
luós col.laborador del Dr. PUIG. 
qui no deixà d'encoratjar-lo. I 

aixi els estudis d'en MANDIL 
es feren conèixer, a casa i a 
fora. I aviat vingueren els èxits, 
Essent el primer l'any 1935, el 
segon premi aconsegui t en un 
Concurs Internacional de la Re
vista sueca .SCHACKVARL
DEN -. Vegeu el diagrama nú
mero I, que presenta dues ju
gades d'a lfil de caràcter anticrí
t ic. Durant el període 1934-194 1, 
que li permeté d'arrodonir la se
va personalitat, guanya altres 
distincions, i, dins l'ambit de la 
SEPA, organisme que ajuda a 
consti tuir, prepara una època de 
remarcable actuaci ó, tot seguit 
que, per la mort del seu oncle, 
passa a tenir cu ra de la Sec-
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dó de Finals Artistics del But 
Ileti-Revi sta d'aquella, cosa que 
acompli amb gran brillantor fins 
al 1975, quan la malaltia el co 
mençà a separar de la seva ac
ti vi tat preferida. 

Són, doncs, quaranta anys de 
plena dedicació a la tasca de 
divulgar la Tècn ica del Final, i 
també, amb les seves composi 
cions, obtenia nombrosos pre
mis i disti ncians. Dos primers , 
quatre segons, set mencions i 
una dotzena de recomanats. La 
seva producció total , difícil de 
precisar perquè en aquests úl
tims temps no li fou possible de 
realitzar la tasca classificadora 
que vo lia deixar feta , s'aproxima 
al centenar de finals. I no és 
cosa estranya la reduïda xifra de 
composicions i premis, puix que, 
com he dit abans, l'estudi artís
tic té una dificultat major que les 
altres branques del compondre. 

Cal destacar que l'any 1947 
assoleix un triomf ben assenya
lat al Concurs Internaciona l . MI 
SION-, ja que aconsegueix el 
segon i el tercer premi, i tres 
anys després, el 1950, li és ator
gat el PRIMER PREMI en el que 
fou convocat per la revi sta fin
landesa . SUOMEN SAKKI'. Ve
geu els diagrames II i III. 

Fóra interminable voler donar 
una extensa recensió de la seva 
tasca. Amb el que hem dit, crec 
que els lectors hauran copsat la 
gran importancia de la figura 
del nostre amic que acaba de 
deixar-nos. 

Que descansi en pau, i que els 
seus familiars sapiguen que tots 
els seus nombrosos amics s'hi 
senten units en la seva profunda 
pena i que el recordarem sem
pre. 



11 III 
SEGON PREMI SEGON PREMI PRIMER PREMI 

·Schackvarlden. 1935 . M is ión- 1947 .Suomen Sakki- 1950 
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SNOlomos 

PROPERES MANIFESTACIONS POPULARS 

ESCACS A LA FESTA DE • TREBALL. 

L'any passat ja hi hagué una competició d'es
cacs en forma de torneig obert que, en tre 80 
participants , resultà vencedor Ponce, del Sant 
Josep, de Badalona, 

Enguany hi haurà la segona edició d'aquest 
torneig obert de partides ràp ides per sistema 
suis ,que es jugara el 14 de setembre, A més 
es Jugarà la I Copa Catalana de Partides Ràpi
des per Equips, formats per 4 components , Es 
faran grups eliminatoris i es disputarà segons 
puntuació olímpica , Esta obert a tots els equips 
adherits a la FederacIó Catalana d'Escacs, la 
qual homologa aquesta competició , 

Es fa ra també una versió infantil d 'aquesta 
competició per equips, 

El cop fort serà l'actuació del Gran Mestre 
Iugoslau Svetozar GLlGORIC, que donarà una 
sessió de 25 partides simultànies. Està prevista 
per al mati del 15 de setembre. 

I TROFEU OBERT JUVENIL - VILA DE GRACIA -

El Club d'Escacs Vulca contribuira als actes 
de la Festa Major de la Vila de Gracia amb l 'or
ganització d'aquesta nova competició, 

Es jugara per sistema suis a 8 rondes entre 
els dies 15 i 26 d'agost en el propi Club d'Es
cacs Vulca (e/, Marti , 44 , baixos), 

Aquesta competició esta reservada a tots 
els vadets que no hagin complert els 16 anys 
en aquella data, Els dies de joc seran els 15, 16, 
17, 20, 21 , 23, 24 i 26, 

El ri tme de joc sera de 25 jugades hora acu
mulables les dues primeres, Es començara a 
2/4 de 5 de la tarda . 

L'arbitre pr incipal serà el Sr, Carles Fa l
con, i l 'auxil ia r el Sr, Josep Sentinella , S'espera 
que en el repartiment de premis de la cloenda 
hi assisteixi la Regidora del Districte V III Na Mar
ce Sala, 
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MIOPINION ... 

Una apreciación técnica 
sobre el si tema suizo 

Creemos interesante ocuparnos de una apre· 
elaclon del sistema SUIZO de competlclon que S2 
presenta con bastante frecuencla . 

En pnmer lugar hay que refemse " que en 
casI todos los torneos jugados por este sistema 
es frecuente que ya en la 2.0 o 3.° rond e algún 
Jugador cie los teóncamente consider ados mas 
fuertes. tenga que repetir Jugar con las plezas 
blancas. e inclusa se da el caso que de be Jugar 
las dos pnmeras partldas con dlcho color 

Esta circunstancla produce ya de entrada 
algunas complicaciones al en carga do de la con 
fecclón de los suceslvos sorteos. 

Con sE.cuentemente con esta dlgamos peque
ña difi cultad. se puede presentar. y cif' hecho 
se presenta algunas veces. el slgUlente proble 
ma. 

Supongamos que despues de jugada la 5c 

rend a tenEmos un Jugador con 5 punto s y siete 
Jugadores con 4 punto s y media De ecuerdo 
con la 2.° norma de las bases de las competicio 
nes por sistema SUIZO. los subgrupos hay que 
colocarlos. en primera Instancia. de acuerdo con 
el color que les corresponderia Jugar. o sea. 
"llerna'ldo el Jugada en la ronda antenal' Vea
mos 

N 1 que le corre sponde Jugar con bl" ncas. 
N 2 BB NBN N.o 4' BNE.I'-'B 
N 3 NBNBN N ° 6 BN B NB 
N° 5 I~BNBN "' , 10 BNBNB 

N.o 12 BN 8 NB 

Obscrvemos que en el subgrupo prrn ,ero hay 
un Jugr.dor que lleva jugadas tre s partide s con 
blancas y sólo dos con negras. por lo que " 
si mple vis ta parece que a dicho Jugador le ca 
rr€sponderia Jugar con negras. o sea rf..peti r e 
co lor al obJeto de Igualar su número lotal de 
color€~ 

Per o hemos de t€ner presente que $r pasa
mos ci n 2 al segundo subgrupo forZC 5amente 

hcmos de pasar a uno de los ya col()(' odos en 
dlcho subgrupo al otro . con lo que h" bremos 
hecho repe tir colo r a dos Jugadores Por con 
slg ulente . y atenrendonos a la norma 5 es pre
fnnble que el n 2 siga alternando e color y 
psperar una oportunldad para hacerle repe tir . 
en este caso las negras. Sln que pal o:,a parte 
se tenga que hacer tamblen repetir color a otro 
Jugador 

En el eJemplo que presentamos tenemos la 
Clrcunstancla de que el n O 1 de mayol plllltua
Clón tre ne que enfrentarse al teón cam ente mas 
fue rt e de color con trariO y. por ser ya rnayor el 
segu ndo subgrupo. le corresponde al 11 4 en
frent al se al n ." 1. ya que el n." 2 puede Jugar 
Indlstln tamente con negras o con bl ancélS. y en 
este caso -y por ser mayor el númelo de JU 
gadores del segundo subgrupo- es 109 'CO que 
dlcho n 2 no replta col or . 

Por otra parte . SI al n.o 1 le hubles€ co rres 
pondido Jugar con negras. era natural que SU 
contrr ncante hublese Sida el n O 2. este con blar,
cas . y entonces. para Igualar el grupo de 4 pun 
tos y media. el n O 4 hublese repetida co lor. pera 
solamente hublese sldo un Jugador el que re
petiria color y no dos como en el caso de que 
el n.O 2 hublera tenldo que Jugar, ya de entrada. 
con negras. 

Esta apreciaclón es una de las normas que. 
por lógica . se tl ene que aplicar, siempre con un 
mismo criteria y en Idénticas circunstancias. ya 
que esta s pueden varrar. Por ejemplo. si en el 
prrmer subgrupo en lugar de haber tres Jugado
res fueran cuatro y en el segundo subgrupo hu
biera sólo tres . En este caso si podia . de entra 
da . pasar al segundo subgrupo el n.O 2. ya que 
con ella se le Igualaba de colores. sin perjuiclo 
de los demès y de acuerdo con lo indicada en 
la norma 5 °. 

JUAN TORQUET 
Arbitro Internacional de ta FIO E. 

"GENS UNA SUMUS" - SOM UNA FAMILIA 

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



vida federativa 
Extracte dels principals acords presos pel Consell Direct iu 
de la Federació Catalana d' Escacs a les seves reunions periòdiques 

Fundada l'any 1925 

19 d'a bri l 

ReUnió celebrada a l'estatge social, 
Assistents: Srs, Segura, CreIxell, Vila, Casanovas, 
M olina, PUIg , RUIZ, Slñol, Marchador I Torquet. 

El Sr. Creixell informa haver rebut confirmacIó 
del Sr. Olafsson de venir a Barcelona el proper 
16 de maig . 

Per a la participaCIÓ de l'equip que ha de Jugar 
contra la Selecció del llenguadoc es 
preseleccionen els primers 25 jugadors de la 
llista d'avaluació, alxi com quatre juvenils i una 
jugadora femenina . 

El Sr. Puig confirma que la vinguda del sots
campió del món Viktor Kòrxnoi serà el proper 
5 de juny, Amb aquesl motiu la Secretaria 
ccnvocarà la preseleCCIÓ dels primers 40 
Jugadors segons llista d'avaluació per a prendre 
part en les Simultànies a 25 taulers que donarà 
Kòrxnoi contra la SeleCCIÓ Catalana . 

El Sr. Tcrquet Informa de la reunió de la FEDA 
del 30 d'abril de la que sobresurt la dlstnbucló d.
subvenCions per a torneigs. La FEDA va acorde" 
congela r aquesles subvenCions al nivell que F' 
tenIen I va refusar algunes noves petiCions, 
entre elles les de Calella i l'I.E.C, 

Es dóna a conèixer la pOSSibilitat que hi ha 
d'adqulm 1.000 rellotge s compta jugades de 
fabricaCiÓ SOVIètica I esser venuts a preus 
bastant Infenors als que hi ha actualment en el 
mercat . 

26 d'abril 

ReUnió celebrada a l'estatge SOCIal, 
ASSIstents : Srs. Segura. Creixell, Vila , Marchadül 
GarcIa Conesa, Slñol , M olina , RUIZ I Torquet 

Fent-se ressò de certa disconformitat que 
eX isteix entre els Jugadors que la final del 
Campionat Individual de Catalunya es )U ç¡UI 
tota segu ida, s'acorda convoca r els finalistes per 
tenir un canvI d'impressIons sobre aquesta 
matèria . 

A proposta de la DileCCió del Campionat 
Juvenil de Catalunya que s'acaba de jugar, 
s'acorda sancionar els Jugadors Prat (Igualada), 
Juanpera (Olesa) , Isern (Sant Jordi) , Casas 
(L'Escala) i Casellas (Or, Pascual) pel seu 
deplorable comportament en l'hotel on 
s'estatJaven per compte de la Federació. 

A l'objecte de no pelJudicar els clubs als qual. 
pertanyen, la sanció els inhabilita a juqar nome' 
qualsevol competició indiVidual organitzada per 
la FederaCIÓ d'aqui al 30 de Juny de 1980. 

8 de maig 

Reunió celebrada a l'estatge social. 
Assistents : Srs. Segura, Creixell, Vila , Marchadol , 
Garcia Conesa, Puig, Casanovas, Molina , 
Argüelles, Ruiz i Torquet . 

Aquesta reunió tingué caràcter extraordinari a fi 
de tractar dels actes a organitzar durant restada 
del Sr. Fridrik Olafsson, President de la F.I.D.E, 

Aquests actes consistiran a dona r-li a conèixer 
les institucions i clubs més rellevants dels 
escacs catalans, una roda de premsa així com Ull 

apat d'honor que ofereix el Departament Escolar 
I al que s'invi ta el Consell Directiu en ple . 

El Sr. Puig informa aixi mateix dels detalls :Jel 
matx Catalunya-llenguadoc a celebrar a Sant 
Feliu de Guixols , en l'àpat de germanor del qual 
hi està invitada la Junta Directiva . El Sr. Creixell 
fa saber que probablement podrà assistir-hi també 
el Sr. Olafsson. 

Es designa el Sr. Molina en representacI ó de la 
Federació per assistir a la Festa ProvinCial de 
lleida que tindrà lloc el proper dia 13, 
precisament coincidint amb el matx que es jugarà 
a Sant Feliu de Guixols. 

El Sr, Torquet dóna a conèixer les dates que ha n 
estat fixades per la FEDA en re laCIÓ a les 
competicions oficials espanyoles. 
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17 de maig 

Reunió celebrada a l'estatge social. 
Assistents: Srs. Segura, Creixell , VI/a , Puig , 
Casanovas, Molina , Ruiz i Torquet. 

El Sr. Molina informa de la seva representacIó a 
Lleida fent constar que fou una Festa molt Iluida. 

El Sr. Puig informa també de la celebració del 
matx Catalunya-Llenguadoc. que van guanyar 
els nostres representants per 26 punts a 2 i dues 
partides inacabades. 

El Sr. Creixell informa àmpliament de la visita 
del Sr. Olafsson. Manifesta que tots els actes 
foren molt Interessants i ben atesos, i per 
aquest motiu s'acorda enviar un escrit 
d'agraïment als clubs Vic, SEAT i Vulcà . Aixi 
mateix s'acorda regraciar els diaris ·Dicen .... 
i ·EI Mundo Deportivo· per la Informació que van 
donar d'aquesta visita . 

El Departament Escolar ha fet seva una 
suggerència esportiva del Sr Olafsson, posada 
en pràctica en un torneig magistral jugat fa uns 
mesos a Islàndia , que consisteix a establir dos 
controls durant la primera sessió de la partida a fi 
I efecte de donar més vivacitat al JOc i fer-lo 
més espectacular. 

Sembla que l'experiència Islandesa fou reexlda 
I el Sr. Creixell s'ofereix a patrocinar un torneig 
amb jugadors de la Federació Catalana pel proper 
mes d'octubre. Es nomena una Comissió 
formada pels Srs. Molina, Nieto i Torquet per a 
seleccionar els jugadors participants i portar 
endavant aquest projecte. 

El Sr. Creixell fa saber també que el Sr. Olafsson 
va demanar a la nostra FederacIó que , amb motiu 
de la seva visita, siguin amnistiats tots els 
jugadors que estiguin sancionats per faltes 
comeses fins l'onze de maig d'enguany. 

El Consell Directiu accedeix a la petició del 
Sr. Olafsson d'amnistlar els jugadors sancionats 
i aixi es farà saber mitjançant circular que 
s'enviarà a tots els clubs. 

Finalment, el Consell Directiu vol fer constar en 
acta el seu agraïment i el de tots els escaquistes 
catalans al Sr. Creixell , perquè mercès a la seva 
generosa col·laboració ha estat possible tenir la 
visita del President de la FIDE a Catalunya. 

S'acorda cursar escrit al C. C. Badalona rellevant 
a l'esmentada entitat de celebrar la fase final del 
Campionat Individual de Catalunya , la qual es 
jugarà a Barcelona . Es convoca els finalistes 
per al proper dia 22 a fi de determinar la forma 
de jugar aquesta prova. 
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24 de maig 

Reunió celebrada a l'estatqe social . 

Assistents : Srs. Segura , Creixell , Vila, Puig, 
Palau, Marchador , Garcia Conesa , Garcia Riera, 
Casanovas , Ruiz , Molina I Torquet . 

Es dóna a conèixer la reunió haguda amb els 
finalistes del Campionat Individual de 
Catalunya. S'acorda jugar dues vegades a la 
setmana, dimecres I diumenges, a l'estatge de 
la U.G.A. S'aprofità l'avinentesa per a fer el 
sorteig dels participants. 

Els premis en metMlic per aquesta final foren 
establerts aixi : 1 er., 30.000 ptes .; 20n ., 20.000; 
3er., 15.000; 4rt., 10.000; i Sè.: 5.000 ptes. 

Arran d'haver-se produït diferències d'opinió en 
la reunió passada quan el Sr. Puig presentà la 
prova d'impremta del triptlc de propaganda de 
l'I.E.C. que s'està preparant per a la captacIó de 
socis , es considerà conver.ient dedicar una 
sessió en aquesta matèria amb la presència del 
Director General de l' I.E.C ., el Sr. Jaume Palau, 
I es va fixar fixar la data d·avul. 

El Sr. Palau va fer esment que l'I.E.C . va néixer 
com una associació de socis I que, no havent 
arribat encara a una maduresa suficient, no s'ha 
pogut tenir l'estructura que li cal. Per aquest 
motiu 1·IEe. ha vingut funciona nt per Via de pacte 
amb la Federació, amb ple acord d'aquesta. 
Ambdós organismes treballen per una mateixa 
causa, que són els escacs, peró que s'han de 
saber les limitacions de cada part. 

En aquest sentit s'estipula que l'autonomia de 
gestió de l'I.E.C. s'ha de reflectir en els seus 
estatuts, que han d'aprovar els seus socis . I en 
aquests estatuts o en document adicional 
subscrit per ambdues parts , la Federació i 
l'IEC ., s'ha de fer constar que l'I.E.C . funciona 
estretament vinculat a la F.C .E., però que no és 
pròpiament un departament d 'aquesta sinó una 
eina de treball al servei de la F.C.E. 

AI seu torn els futurs estatuts de la F.C.E. han 
de reflectir també la seva relació amb l'I.E.C. 

Queda procl3mat des d'aquest moment per 
èmbdues parts que, seguint l'esperit que els 
anima , l'I.E.C. romandrà permanentment adscri t 
è la F. C . d'E .. car la major part de les seves 
activitats giren al voltant de les d'aquesta. Tot i 
la seva independència l'IEe. compleix la missió 
d'ésser auxiliar de la F. C. d 'E., motiu pel qual han 
de treballar en estreta compenetració . 

D'una manera formal i funcional, tant ITE.C . com 
la F.C .E. lliurarà a l'altra part totes les circulars I 
documentació que emetin i que d'una manera o 
altra els afecti tan sols sigui a titol informatiu a fi 
que s'estab leixi una ajuda mutua en la tasca que 
els mena. 



Aquestes són, en prinCipi , les intencions que 

gUien els dos organismes de cara al prOjecte 

d'estatuts que tant l'un com l'altre han d 'emetre I 

que han de servi r per establir els lligams 

definitius i concrets de la seva estreta relació . 

31 de maig 

Reunió ce lebrada a l'estatqe social. 

Assistents : Srs, Segura, Creixell , Vila , Marchador , 

Garcia Conesa, SIñol, Casanovas, Molina , Garcia 

Riera , RUIz I Torquet, 

S'estudia informalment el projecte de tcrnelg 

seguint la suggerència del Sr, Olafsson, encara 

que és la ComissIó nomenada la que té l'última 

paraula , 

El Sr Creixell fa saber que hi ha una entitat 

bancana que estaria disposada a obrir comptes 

d 'estalvI a benefici dels lugadors escolars 

federats , 

Es comenten diferents aspectes de les 

competicions ca talanes a punt d'engegar-se. 

t 5 de juny 

ReUnió celebrada a l'estatge social 

ASSistents : Srs Segura, Creixell , PUIg, Marchador, 

Molina , RUIZ I Torque!. 

PreSidènCia Informa de la reunió de clubs 

celebrada a Reus el passat 9 de Juny per a 

formar l'estructura d"ectiva d 'aquella DelegaCiÓ, 

Com a úniC punt de l'ordre del dia es trobava 

l'eleCCIÓ de Delegat , vacant d'ença de la 

renúnCia del Sr Campos. En la reuniÓ el Sr. 

Albert Campos fou ratificat en el carrec amb la 

particularitat que per al seu millor funclonamenl 

! ornen<'lrà una Junta aUXIlia r, que al seu d ld 

les comUnicara a la central de la F.C,E, 

[s lliura al Sr Creixel l l'esborrany del tornelÇJ 

que s'ha de Jugar sota el seu patrocini d'acord 

dmb el -sis tema Olafsson. 

r s dóna a conélxer la seleCCIÓ de Jugadors de Id 

II Festa Catalana d'Escacs Es fa saber que no 

hi ha hagut un nombre suficient de Jugadores per 

" tendre els deSigs dels organitzadors de posar 

!ln JOc 20 taulers d'aquesta categona 

S'acorda cursa r a la FEDA les peticions dels 

C lubs O IO! I Terrassa refendes als propers 

campionats d'Espanya per equips I indiViduals 

12 juliol 

ReUnió celebrada a l'estatge social. 

Assistents : Srs, Segura , Creixell, Vila , Marchador , 

RUIZ, Puig, Casanovas, Molina I Torque/. 

Secretaria informa referent als torneiqs oberts de 

Badalona, Berga i Manresa, alxi com del 

C , C , Sant Andreu , en quan a fixaCió de dates i 

al tres condicions , 
Es presenta a la conSideracIó de la Junta D irectiva 

la petició de la U,G.A , referida als seus jugadors 

Ochca i Fernandez demanant la seva participacIó 

a la final del campionat individual d'Espanya , 

S 'a prova cursar ambdues petiCions a la FEDA 

Secretana Informa del desenvolupament de la 

II Festa Catalana a Reus I s'acorda enviar al 

Reus Deportiu I a l'Alcalde de Reu s l' ag raïment I la 

felicitació de la F,C ,E. I dels clubs participants 

per la seva organització, 
Es pren ccnelxement dels fets ocorrequts arran 

de la devolUCIÓ dels premis per part de certs 

Jugadors del C , E Vulca per no estar redactats 

en catala , circumstancia que va donar lloc a 

desagradables actituds per part d'uns I altres . 

El Consell DirectiU vol fer consta r : 

I er En l'Assemblea de clubs de 1977 es va 

prendre l'acord de catalanitzar la F.C ,d 'E , acord 

que va ésser ratificat per l'Assemblea d 'engua ny, 

sense que ni la Junta antenor ni l'actual ho 

portessin a la practica . AIXó no treu. però , que els 

premis hagueSSin pogut haver estat redactats en 

catala. 
20n, Significar que des d'aquella data (1977) fins 

ara cap club s'ha adreçat a la F C d 'E. sol ·licltant 

l'aplicaCIÓ d 'aquell acord 
3er. Sense deixar de reconèixe r la seva part de 

culpa per aquesta negligència involuntana , la 

F.C .d 'E. es dol de l'acti tud dels Jugadors del 

C . E. Vulca, conSiderant que la seva decIsió en 

aquell moment fou Inoportuna I gens adient a la 

ce lebra CIÓ . 
Posteriorment s'ha rebut una carta del PreSident 

del C . E, Vulca en la que manifesta la seva 

solldan tat amb els Jugadors que van prendre la 

decIsió de reclamar la redaCCIÓ dels trofeus en 

ca tala , carta que el PreSident de la F C d 'E, 

s'encarregara de contestar, el text de la qual 

donara a conelxer en la propera reun ió 

El PreSident proposa I la Junta acorda que a partir 

d 'aquesta data tots els Impressos que s'haqln de 

confecciona r de nou siguin Ja reda ctat s en ca talà . 

Consequentment ho se ran també tots els premis 

trofeus que es lliUrin d 'ara endavan t 

D'altra banda s'estudiaran les mesures que cal 

.) rendre per a catalanitzar la correspondència de 

la FederaCió, procurant -se la màXima incorporacIó 

(passa a la pag, 118) 
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DISTINCIONS CATALANES 
Concedides per la Federació Catalana d'Escacs 

d'ençà la seva instauració en la temporada 1960-61 

(Re co pilació de la Secretar ia de la F. C. d'E.) 

Medalles al Mèrit Esportiu Català en proves oficials espanyoles 

t 960/61 

Jaume Lladó 
Campió Individual d·Espanya. 

Peplta Ferrer 
Campiona d'Espanya Fememna . 

M.o Lluïsa Puget 
Sots-campiona d'Espanya Fememna. 

Olaf Ulvestad , Francesc Ballbé, Pere PUIg, Jo
sep Lluis Sànchez , Josep Monedera I Josep V,
lageliu, componEnts del C. E. Espanyol , per ha
ver estat sots-campions d'Espanya per eqUips 
de club . 

1961 /62 

Eduard Pérez I Joan Torquet , components del 
C. E. Espanyol , sots-campió d'Espanya per 
eqUips de club. 

Fermi Tejero 
Campió Escolar d'Espanya. 

1962/63 

Antoni Medina 
Campió Individual d'Espanya. 

Rafae l Saborido 
Sots-campió Individual d'Espanya. 

Eduard Baya", 
Sots-campió Juveml d'Espanya . 

Lluis Gonzàlez I Mestre s 
Campió Escolar d'Espanya. 

Josep Garriga I Nualart 
Sots-campió Escolar d'Espanya . 

1963/64 

Artur Pomar, Miquel Albareda. Jaume Anguera , 
Alexandre Beltran, Miquel Temlño I Llorenç Pon
ce, del C. E. Barcelona, pEr haver-se proclamat 
campions d'Espanya per EqUIps de Club . 

Llu is Gonzàlez i Mestres 
Campió Juvenil d'Espanya . 

Emili Simon 
Sots-campió Juveml d'Espanya . 

Glòria Velat 
Sots-campiona Fememna d'Espanya. 
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1964/65 

Emili Simon 
Campió Juveml d'Espanya . 

Llui s Gonzàlez i Mestres 
Sots-campió Juveml d'Espanya . 

Francesc Garcia Orus 
Sots-campió Individual d'Espanya . 

Jaume Mora, Josep Ridameya, llucià Franclno, 
Joaquim Altés, Emili Simon I Josep Antlgua , del 
C. E. Terrassa, per haver esdevingut sots-cam
pions d'Espanya pEr EqUIpS de Club . 

1965/66 

Artur Pomar 
Campió Individual d'Espanya . 

Josep Garriga i Nualart 
Sots-campió Juveml d'Espanya . 

Jordi Cuadras 
Campió Escolar d'Espanya. 

Olaf Ulvestad, Francesc GarCia Orus, Pere PUig 
Josep Monedero, Francesc Llusà I Joan Torque! , 
del C. E. Espanyol, esdevingut campió d'Espanya 
per EqUIps de club . 

MilXlm Borrell I Josep M .O Bas, del C E. Barce 
lona, proclamats sots-campions d'Espanya pel 
EqUIps de club . 

1966/67 

Eduard Pérez, MàXim Borrell, Josep M " Bas I 

AdjutOri Mas, del C. E. Barcelona , proclamats 
campions d'Espanya per EqUIps de club 

1967/68 

Antoni Medina I Ramen Ibero , dEI C E Espanyol , 
proclamat sots-campió d'Espanya per EqUIps de 
club. 

1968/69 

Pepita Ferrer 
Campiona Fememna d'Espanya 

Antónia Jover 
Sots-campIOna Fememna d'Espanya 



Manuel Pujol 
Sots-campIó Juveml d'Espanya . 

Miquel Farre i Jaume Morera , del C. E, Terrassa , 

sc ts-camplOns d'Espanya per EqUIps de club , 

1969/70 

Anloni Perice 
Sots-campió Juveml d'Espanya , 

1970171 

Manuel PUjol 
Campió Juveml d'Espanya . 

1971172 

Ànge l Martí n 
Campió JuvemJ d'Espanya, 

Manuel N ieto 
Sots-campió Juveml d'Espanya , 

Àngel M artín 
Sots-campió Individual d 'Espanya . 

1972/73 

Josep Pares 
Sots-campIó Juvenil d'Espanya , 

1974/75 

Alexandre Pablo 
Campió Juvenil d' Espanya . 

Víctor Vehí 
Campió Escolar d'Espanya . 

Manuel N,eto, Manuel PU jol i F, J. Prada , del 

C, E, Espanyol , proclamat sots-campió d'Espanya 

per Equips de club, 

1975/76 

Victor Vehí 
Sots-campió Juvenil d'Espanya. 

Àngel Martín 
Campió Individual d'Espanya, 

Joaquím Serra , F. J, Ochoa, Guillem Buxade, 

Joan Masip, Santiago Balague, Joaquim Salvany 

i Jordi To, de la UG.A. , proclamat sots-campió 

d'Espanya per Equips de club, 

1976/77 

Josep Garriga i Nualart 
Sots-campió d'Espanya d'Escacs Postals. 

Joan Pomes, Francesc Puig Nada l i Xavier Ma

teu , del C, E, Terrassa , proclamat sots-campió 

d'Espanya per Equips de club, 

1977178 

Xavier Mateu 
Campió Juvenil d'Espanya , 

Orestes Rodríguez , Àngel Martin , Victor Vehí i 

Jordi Ayza , del C, E, Vu/cà , proclamats sots

campió d'Espanya per Equips de club. 

NOTA: Aque stes medalles s'atorguen por una 

sola vegada en obtenir el tito l de cam 

pió o sots-campió d'Espanya en cadn 

modalitat. 

M .... II.. •• Mèrit Esc.quist. 

D'or 

t 959-1973 

Joaquim Muntaner (PreSident de la F.C.d'E.). 

D'argent 

t 972 

Severi Ibañez (L'Hospitalet de Llobregat) , Marc 

Subiron (Sabadell) I Joan Segura (VIC) 

1973 

Avel.li Flo res (Catala) i Rafael Fandos (Comtal I 

Sant Andreu) . 

t974 

Jordi Puig (Barcelona) , Jordi Parés (Olot) I Josep 

Font (Berga). 

1975 

Joan Sererols (Comtal) , Joaquim Gil (Barce lona) 

i Ricard Guinart (.EI Mundo Deport ivo . ), 

1976 

laume Boix (Sant Josep), Francesc Espinal! (Ca 

talonla), llU/s Viladot (Barclnona) I Julia Maldo 

nado (Congres), 

1979 

V icens A lmirall , Àngel Ribera I Joan Torque! , 
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Departament d'Escacs 
Escolars de la F .C.E. 

Es recorda a tots els posseldors del titol de 
Monitor estes per la F.C .d'E amb antel iori tat 
al 1979 que s'han de presentar a les oficines de 
la F.C .d 'E. per tal d 'actu alitz,", el tito l i poder 
esser registrats degudament en el si de la nova 
organització de Monitors de la F.C .d 'E. per a 
tenir validesa oficial la seva acti vitat. 

Es prorroga el termin i de renovació que fi
nira definitivament el 30 d'octubre de 1979. 

(ve de la pay 11 5) 

del catala en circulars I documentacions 
El balanç econòmic d 'aquesta 11 Festa Catalana eb 
podra considerar satl sfacton. tot I que sigu I 
deflcltan en definitiva. quan s'hag i cobrat la 
subvencIó de la Generalitat de Catalunya . que té 
pendents l'abonament de les corresponents a l'any 
passat I al present. 

19 juliol 

Reunió celebrada a l'estatge socjal. 
Assistents . Srs Segura , Vila , PUlr! , Marchadol . 
Slñol . RUIz , Casanovas, Garcia Conesa, Molma I 
Torquet. 

PresidènCia Informa dels temes tractats a la reunlC 
de la F.E.D.A. del dia 17 I que afecten a la nostra 
FederacIó en relacIó a la partiCipaCIó dels nostres 
jugadors en les properes competicions espanyoles 
Es dóna a conè ixer la carta rebuda del Sr Frodrok 
Olafsson, President de la FIDE. agraint les 
atencIOns rebudes durant la seva estada en tre 
nosaltres . Fa referència a la posslbolltat duna 
confrontaCió entre una seleCCIÓ de Jugadors 
Is landesos I una altra de catalans, que es pod"a 
lea lltzar el mes d'octubre. S'acorda fer les 

gestions ne cessa ne S per a veure de portar a 
te rme aquest matx , 
Es fa saber que s ha acabat la final del camplon"t 
IndiVidual de Catalunya I que ha estat campia 
Angel Martin. Alxl mateix es fa saber que Xa vier 
Ma teu ha sortit cap a Noruega per a JUÇJar el 
Campiona t Mundial Juvenol acompanyat d 'Alexa ndre 
Pablo, part iCipacIó que fa com a campió d'Espanya 
De ca ra a la propera temporada s'acorda augmentar 
una mit jana del 20 % els preus de les llicenCies 
federatives per a 1979/80 Es modifiquen tambt les 
quotes anyals dels clubs, que queden establ,'rtes 
com segueix t ' OIVISIO, 1 3eO pte s , 2, OIV ISIO, 
1 100, 1." categona, 900 , 2 ca tegona, 700, :~ 
ca tegona , sec, Grups de Classlflcac lo a 3 , 3eO 
pessetes 
Els drets de nova afollaclo s'estableixen en 2000 
pessetes 
El Sr. Segura dona a conelxer el text preparat com 
a contesta CIO al C E Vulca pels InCidents de Reus 
protagonitzats per jugadors d 'aquest club , I 
després de diferents comen tarIS s'acord a pub licar 
Jmbdues cartes en el • Butlleti d'Escacs .. seglll"t 
la petlclo del C E, Vulca 
Es comenta la con feCCIÓ del calendan esport iu 
de la FC d'E per a la propera temporada I 
s' estab leiX la seva definitiva redacclo 
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L'OPINiÓ 
DEL LECTOR 

Sr En Joan Segura , Vila 
PreSiden t de la Federaclo 
C atalana d'Escacs 

Volgut amiC 
En relaclo als fets esdevin

guts a In darrera Festa Cata
lana dels Escacs, la nostra 
Entitat es reafirma amb la 
presa de POStC1Q dels seus 
Jugadors sentint-sp plenament 
solidaria amb ells envers la 
quest 10 que es va presentar 
en el moment de repartir-se 
els premiS. deguI a que les 
llegendes dels trofeus no es
taven en llengua catalana, I" 
qual cosa va se r mallu Que 

els Jugadors d'i.lQuest Club 
retorneSSin les medalles ,nd,
viduals I es renunCies a la 
(uSl00la de la Copa Catalanü 
!l)E>nlrp!o.tilnt no porti la sevcl 

t>gendil e n ca tala 

Estern completament segu''
que aques tes Si tU ACions ,d'(1 

mal1ques han d eS!¡H J<.I SUPI 

rcldes en el SI de 1<1 federdCIO 
no sols pel reCOl7<1lllent dp 
" :;evCl (,¡)nd!datura en <H,.¡ue't 
,,:;pe<.te sina tambe per I e~ 
"Ictd realitat del nostrp pilI'. 

En consequenCI<I per IIllt)d 

de la present ¡, demanem Que 
ci Federaclo de la seViJ dlgnd 
;JreSldenCla prenguI und Glara 
-JetermlnaC1Q envers aquesta 
questIa que per i1 tr" P;:", 

entenem Ja va ser obJec.te df' 
la deguda aprovaclo a la dar 
rera A ssemblea General I 

c reiem fou el sentll de la ma
Joria d 'aSSis tents a la Sego
na Festa Catalana 

Rebi el testimoni de la nos
{ra conSlderaclo I cJtec.te 

SIgna t 
FRANCESC LLUCH 

Dresldel": 

I=" S li pre go diSPOSI la pu 
:-llcaclO d aqueMa lle tra d 

Butlleti d Escacs 

Sr En Fr<ln<.esc lluc h 

President del Club d EscBce 
V,IJca 

Benvolgut cimlC 
Em plau contestar el SEU 

escnt de dMa 3 de lUl,oi 
Referent it la segona Fest<t 

(.>lalan.] dels Escacs I a I .. 
rpclmnaclo I protesta dalgun .... 
I :(.aqUls tes del seu club de 
(: Jdes a que les llegendes de 

ÚLTIMA HORA 

es medalles I trofeus no es 
I¡n'en en la nost ra llengua 
I m cdl manifestar que tant 
els companys del Consell D, 
rec!lu com JO comprenem 
comoart,m élquesta PO$ICO 
Tot s reconel )( em el cilwli:l com 
it llengua propléi de Calalunvêl 

Resulta galrebe Int.relble 
que a tols p legats se-ns ha
gues esc¿lpal aquest detall 
d Importancla cabdal que 
r <lp club de casa nos tra , ni 

,1P <lfecclonat ens no ell 
t'~ record .. ncéI ~ n ell, 'C (;€ 

, temporada 
Es rft; (Iold:e ~t'nyor Liuc ' 

nornen! f-scolj,t n(>~ "b .... 

lugadors , dsseny<rl;-,d.,mPI,¡ 
et formi1 de protest ~" mi.lnc.' 

da d"etlca esportlvd I ben po" 
rd co rreCCIO SortOSament el 
nombre d escaquIstes en des 
unió era redult t faltat de re " 
presentatlv ltat a I Agermané.!t 
mon dels escacs cata lnns 

Agrael )( o profundament le 
seVii valuosa oplnlO -dona 
da a Reus a la segonéJ Fesl a 

atalana-" de Que vo~te nc 
pstava pilS d"acord dm~) 

dquetls proced imen ts 

LI f¿¡lq (.one,)(el la deClS 
(;f' Junto de que des dard 
'ots e ls nous documents d"a, 
questa Federaclo Siguin !ln
presos en catala I" de mane 
ra succeSSlvéL la nostra Fe
deraclO S anl ra ci1talant7ant 
com es el deSig dels esca 
qUlstes de la nostra terra 

Referent a la renunCIa de 
rl custodia de la Copa CRta

la na ha ig de manlfestar"11 qU € 
a Federaclo Catalana desec 
nel )( on es troba I qUI Ié.! gUor
da Ja que va esser Illur~da 

ANGEL MARTlN, CAMPIÓ DE CATALUNYA 

(' un legal represent¡;nt d t 

club de la seva digna pres l 

denCla 
El saluda cordIal I atenta 

ment el seu amic 
JOAN SEGURA 

Sr, D,rector: 

En el darrer numero d '<¡
questa publicaCIó es publica 
informaCIó sobre l'Assemblea 
de clubs. celebrada el gener 
d 'enguany HI ha tres Impre
CISions o omiSSions que m'a
fecten directament . I com re
presentant de l'institut d'Es
racs de Catalunya en tal as
,emblea tambe afecta en 
aquest. 
a) En la relaC IÓ d'aSSistents 

no se m'anomena com a 
representant de l' Institut 
conVidat per la Junta D irec
tiva de la F, C " d'E 

b) Dins de l'apartat de Precs 
I Preguntes no es parla de 
la llarga po lèmica en Que 
valg Intervenir sobre la In
conveniènCia d"entrar els 
campions indiV iduals de les 
DelegaCions dIrectament a 
la final absoluta, trencant 
ftns I to t l'acord de rante
flor assemblea I deSVirtuant 
l'estudi tecnlC en Que es 
basa l'I E C en fer Iai pro
posta 

I En la meva proposta de 
variar el r llme de JOc del 
campiona t per equIps val(; 
parlar de I I 2 " drv lslon" 
ca talanes . I no reg lonal~ 

tiJl com diU l'esmentada rt: 
ferènCla , 

Agral! . 

IOSEP GARCIA I RIERA 

Del 3 de luny al 18 de lullol s'ha Jugal la final del Campionat Absolut de Catalunya. 
La claSSificaCIÓ ha estat : 
ler. MARTiN (Vulca), 9 punts I mig 
20n. PABLO (Terrassa) , 7 I mlq 
3er. a 6e . MATEU (Terrassa) (39 .25) . MIRALLES (Vulca) (39 .25) . VEHI (Vulca) (37.50) I GON-
ZÀLEZ MAZA (Olot) (35 .25) 7 
7e . AYZA (Vulca), 6 I mig 
8e NIETO (Vulca), 6 
ge. llOe SIRVENT (Sant Josep) I FERNANDEZ (UGA) (retirat a la 9 ." ronda). 5. 
11 e COLLADa (Vulca), 4 I mlq 
12e. I 13e CALBET (Vil a-seca) (16 .50) I PERDIGO (Barcinon., ) (15) . 3 punts 

Els Cinc primers claSSificats van a la f,"al del Campionat d'Espanya. Com sia que Martin no 
treu plaça perque II correspon anar~hl per dret propI. resulta que són els _SIS primers classificats , o 
Sid . Martln . Pablo . Mateu. Miralles. Vehl I Gonzalez Maza. els quals els pertoca de partic ipar-hi . 

En el proper numero publicarem una informaCIó ronda per ronda d'aquesta competIcIó " 




