
ANY V . N 'l -FEBREA 1980 
PREU I SO Pt • • , 

PUBLlCACIO INFORMATIVA I HCNICA DE LA FEDERACIO CATALANA D'ESCACS (F.C.d·E.) 

XXXVII CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS 
BARCINONA guanya el títol rw 

ÒSCARS 1979 per primera llegada ~ 

XIII Mundial- KARPOV 
V Espanyol- RIVAS 
III Català -MARliN 

Castella r del Vallt·~ 
Escacs gegants a 

VEHf guanyador del 
V Campionat Obert 

de Barcelona 

Seccions habituals: 

Noticiaris de la FEDA i de 
la FIDE 
Vida federativa de la FCE 



¡POR EN ESPAÑA! 
/ 

/~x, 
Enciclopedia del Ajedrez le informa sobre campeo- / ~Ot:(-

La obra mas esperada por el aficionado al aiedrez 
Un equipo de expertos , dirigida por el maeslro 
Harry Golombek, ha lagrado reunir en un Iibro 

fabulosa la biografia de los mas destacados 
jugadores habidos desde los arabes. Junlo a 

los nombres de Alekhine, Capa blanca, Fis
cher, Tal, Karpov , etc., con diagramas y 

procesos de famosas parlidas jugadas 
por los mas celebres maestros. la 

natos intcrnacionales, tÍlulos actuales, empleo de / «,?-
computadoras, sellos dedicados a este juego, / ~ 
partidas jugadas a ciegas ... ¡To~o sobre el / ~'?-
ajedrez! 230 fotografias. 270 dJagramas. / È.~ 
355 paginas. Gran formato: 24 x 26 cm. ,:>" 
Edlclón gran lUJo, cublcrta Impresa en / Q.:-<i; 
oro, encuademaclón iml taclón plel. / <::)«." 

/0 
/ O'" / 'ò 

/ 
'----_ _ ____ instituto parramón edidoneS, s.a / 

Apartada. 2001 / 
Lepanto. 264 - Barcelona-13 / / 

" ? 

/ 

/ 
/ 

/ 

¡ 



SUMARI 
ANY V - N.o 21 - FEBRER 1980 

Preu: 150 ptes. 

3 El . Butlleti d'Escacs .. segueix 
endavant. 

5 Projecció del • Butlleti d'Escacs .. . 
6 L'opinió del lector. 
a Filmografia escaquista : . Els 

Jugadors d'escacs-o 
10 La dificultosa etapa del 1936 al 

1940. (I) La tasca federativa. 
per Ricard Guinart. 

14 XXXVII Campionats de Catalunya 
per equips. L'Associació 
Barcinona es proclama c8l)1pió. 

30 Un establiment públIc -un bar- de 
caire escaquístic. per Enric Oliver 

32 Partides d'aquest Campionat. 
36 V Campionat Obert de Barcelona . 

Víctor Vehí obté un altre triomf. 
40 SeleccIó de partides del XXIII 

Campionat d'Espanya per EqUips 
de Club. 

46 Taula Rodona dels Escacs 
Femenins. 

52 I Torneo .Sistema Olafsson
Cuédruple empate en el primer 
puesta. por Juan Torquet. 

56 INSTITUT D'ESCACS DE 
CATALUNYA. Activ itats de 
l'Escola d'Escacs. 

60 Reflexions-4. per Dionís Prat. 
61 Festa dels 6scars dels Escacs. 
62 XIII Oscar Mundial: Karpov, 

gana dar. 
64 V Oscar Español: Rivas, ganador. 
67 III Òscar Català: Martín, 

guanyador. 
68 PAISOS CATALANS, XXIV 

Campionat Balear per Equips. 
69 ActiVitats de Menorca. 
70 III Torneig Obert de Montpeller. 
72 Torneig 'nterzonal Femeni .B- a 

Alacant: Akmilovskaia. Lematxko I 

Gurieli. classificades. 
74 Noticiaria de la F.E.D.A. 

Organización de los campe ona tos 
nacionales . . Relac ión de jugadores 
promocionables .. Aeparto de 
subvenciones para torne os no 
oficiales . . Elimlnatorias para el 
Campeonato de España por 
Equipos de Clubs de 2.° DivisiÓn. 

80 Noticiari Internacional de la F.I.O .E. 
82 Mi opinión, por Juan Torque!: 

Algunos articulos del Reglamento 
de la F.I.D.E. son polémicos. 

65 Canvis de club. 
86 Vida federativa . 

S'Inclouen partides comentades per: Jor· 
di AYZA, Dere, J. L. FERNANDEZ. Llu;s 
GONZALEZ I MESTRES, Josep MARIN~ , 
Angel MARTIN, Xav ier MATEU, F. J, 
OCHOA. Josep PADRENY, Anton; PA· 
ORÓS. Jaume PALAU, a restes RODRT· 
GUEZ ¡ Victor VEHT. 

EL "BUTLLETí D'ESCACS" SEGUEIX ENDAVANT 
Amb aquest número encetem el cinquè any d'exis tència del .BUT

LLETI D'ESCACS., del que fins ara s'han editat 20 números amb un 
total de 1.284 pagines. Durant aquest temps p odem dir, sense por d 'e
quivocar-nos, que el .BUTLLETI D 'ESCACS. s'ha afermat com una 
pregona necessitat dels escacs catalans, malgrat la precarietat que tot
hora tè una empresa d'aquesta mena . 

Poc a poc s'ha anat constituint un ampli cercle d'interès al vol tant 
del . BUTLLETI D·ESCACS. que va des del més moa est subscriptor fins 
als compatricis que formen el Patronat d'Ajut passant per les subven
cions federatives de tota mena, aixi com la col'laboració publicitaria 
que ens dóna el seu suport. 

El . BUTLLETI D'ESCACS . està complint una doble funció. Per una 
part la indispensable com a notari de l'època en què l i toca de viure , 
tant des del punt de vista esportiu com per les seves connotacions amb 
la vida pública on està immers, i que tant ens afecten -escaquistica
ment i tot!- com per a condicionar tota una linia de conducta envers el 
nostre poble . 

D'altra banda el . BUTLLETI D'ESCACS. constitueix també una pla
taforma d'idees i proposicions envers una organització escaquista més 
completa i enriquidcra , que serveixin a'estimul als més dinàmics per a 
la necessària renovació que constantment s'ha de procurar introduir en 
to ts els ordres. 

El . BUTLLETI D 'ESCACS., i els nostres lectors prou ho saben, no 
s'ha volgut limitar a ésser solament un butlleti tèc nic , sinó que ha agafat 
des de bon començament el caire de revis ta polivalent dintre dels es
cacs de forma que tota manifestació cultural que tingui per suport els 
escacs hi sigui reflectida. Aixi la literatura, la poesia, l'art, la cinemato
grafia , la filatèlia i tots aquells vessants que fermen la cultura escaquista. 

També ens hem preocupat de recuperar la memória col 'lectiva dels 
nostres escacs tant des del punt biogràfic dels clubs i jugadors de la 
nostra terra, com d'aquelles efemèrides de les quals, almenys les gene
racions actuals, en tenen un coneixement ben minso sinó nul . 

El .BUTLLETI D 'ESCACS . ha de tenir, però, per a assegurar la seva 
supervivència, una base més àmplia que li doni suport. D'un costat hau
riem de valorar l'abast que significaria la possibilitat d'arribar a prop dels 
sis mil jugadors que té la F. C. E.; i de l'altre, una ampliació del nombre 
de membres del Patronat d'Ajut mentre alió no sigui possible , per a no 
carregar amb excés el seu pes en les espatlles econòmiques d'uns pocs 
afeccionats. 

S'han de tenir en compte aquestes circumstàncies, que palesen una 
manca de major solidaritat escaquista, quan es vulgui saber el futur de 
la nostra publicació, en lloc de blasmar el propòsit que ens anima a tots 
els que ho intentem. 

Cal que tothom, jugadors i directius que se'n gaudeixen, si més no 
per reflectir-s' hi les seves activitats, es sentin identificats amb la sign i
ficació del .BUTLLETI D'ESCACS· com a testimoni del nostre temps, i 
contribueixin a la seva consolidació definitiva com a valor d'utilitat dels 
nostres escacs actuals. 
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Incorporeu-vos .1 

PATRONAT D'AJUT AL "BUTLLETí D'ESCACS" 
Per a formar part d'aquesta entitat s'han establert diferents graus de col.la 
boració segons les possibilitats i magnitud de qui s'hi vulgui adherir : 

Membre pat rocinador 24 .000 pessetes 

Membre col.labora dor 

Me'mbre mantenidor 

12.000 pessetes 

6.000 pessetes 

DONEU EL VOSTRE SUPORT I AJUT AL "BUTLLETi D'ESCACS " 

És el glatir de la nostra època 



PROJECCIÓ DEL ttBUTLLETí D'ESCACS" 
Arran de l'a parici ó de l'últim número 19/20 del . Butlleti d'Escacs
s'han produït reaccions i manifestacions que ens compla u comentar 

per a satisfacció dels nostres lectors. 

SEMPRÒNIO ¡ RADIO QUATRE, UNA VEGADA MÉS 
El 24 de gener, en l'emissió 

• Temps obert- que hi ha cada 
matí dels dies feiners, Sempró
nio ens va sorprendre ocupant
se una vegada més de la nostra 
publicació. 

Precisament perquè poc 
abans s'havia referit al número 
monogràfic que la revista cultu
ral . AVENÇ- havia dedicat al 
SOè. aniversari de l'Exposició 
Internacional de Barcelona de 
1 929, li xocà que els escaquis
tes catalans commemoressin 
també aquesta efemèrides. 

Va començar per fer un elogi 
del .Butlleti d'Escacs-, que qua
lificà de modèlic. Reconeixent 
que darrera de cada publicació 
d'aquesta mena sempre hi ha 
esforç, sacrifici, entusiasme ; 
bona voluntat, va fer l'observa
ció que altres esports més rics 
haurien de prendre model del 
-Butffetí d'Escacs- o Enric Llove
ras, que fa el contrapunt de la 
Intervenció de Semprónio, as
senyalava que el -Butlleti d'Es-

cacs- és una de les poques re
vistes esportives que , a més de 
constituir per elles mateixes un 
mèrit, està redactada ç¡airebé no
més en català. . A veure si la 
gent aprèn-, li va replicar Sem
prònio. 

Semprónio es va dedicar a 
comentar la commemoració del 
SOè. aniversari de la creació de 
l'Obertura Catalana remarcant 
que el nom de Catalunya anés 
associat a una estratègia d 'es
cacs. 

Va fer un recorregut per les 
pàgines que en l'esmentat nú
mero dedicàvem en aquesta 
commemoració, i recordava que 
a la seva època d'estudiant es
colar Capa blanca era fïdol de 
tothom . 

Fa referència al teóric Tarta
kower, creador del Sistema Ca
talà d'Obertura, i observa que 
alió que podia haver semblat 
fru it de les circumstàncies re 
sulta que es va introduir i s'ha 
anat practicant fins ara. 

. EI " Butlletí d'Escacs" ha tin
gut la gran idea de preguntar als 
grans escaquistes mundials SI 

encara la juguen i qué n'opinen
digué Semprónio. I després de 
reproduir una colla de comenta
ris de l'enquesta publicada aca
ba comprenent que aquesta dó
na referència de la vitalitat d'a
quest sistema de joc. Reflexio
na el fet que l'Obertura Cata
lana sigui qualificada de sólida, 
estratègica, brillant, agressiva, i 
acaba desitjant que • tant de bo 
que aquest sistema català d'o
bertura dels escacs pogués ser
vir també de model per a tantes 
altres coses catalanes- . 

A continuació aJ./udeix al joc 
d'escacs que es produí com a 
manifestació de disseny de l'es
mentada Exposició Internacional 
celebrada a Montjuïc , perquè no 
solament n'ha quedat un estil de 
joc. -Com es pot veure, hi ha 
motius de commemorar l'Expo
sició Internacional de Barcelona 
des de molts angles-. 

SETMANA DE LA PREMSA CATALANA AL PALAU MORNAU 
De 1'11 alIS de febrer s' ha 

celebrat al Palau Mornau, de 
Barcelona , seu de Xarxa Cultu
ral , aquesta manifestació de la 
premsa catalana, en la qual s'hi 
aplegaren les publicacions . L'A
venço, .Avui-, -Butlleti d'Es
cacs-, -Ca talunya Cristiana-, .EI 
Correu- , .L'Esplai-, . L'Hora- , 
-El Maresme-, -El 9 nou-, . Punt 
Diari -, . Rodamón- i -Regió 7-. 

Aquestes publicacions foren 
invitades a fer una projecció pú
blica que consisti a participar en 
l'exposició de les seves realit
zacions omplint un plafó cadas
cuna, així com a manifestar les 
seves particularitats. 

El primer dia fou dedicat a la 
presentació de cada publicaciÓ 
per part dels seus responsables . 

El -Butlleti d'Escacs- fou atès 
pel seu Director Sr. Jordi Puig. 
que esmerçà quatre minuts en 
la improvisada al·locució. 

Començà per fer esment que 
el .Butffeti d'Escacs- no era pa
rangonable amb la majoria de 
publicacions que es presenta
ven, car la seva especialitat no 
la feia abastable al gran públic, 
tot i que fossin molts milers els 
afeccionats a Catalunya. 

Va donar notícia del seu nei
xament com a substitut de la 
publicaciÓ que es venia produint 
en castellà durant deu anys, i 
que es transformà oficialment en 
catalana en 1976 amb el nom ac
tual . Amb aquesta actitud es 
tractava de contribuir, encara 
que fos modestament, a la tasca 
endegadora del nostre pais. 

Que la publicació es compor
ta com una autèntica revista per
què no es l imita al fet tècnic , 
sinó que hi té cabuda tota mena 
d'informació escaquista proce
dent de qualsevol àmbit. 

. EI "Butlletí d'Escacs" pertany 

a la Federació Catalana d 'Es
cacs -va dir literalment el Sr. 
Puig-, que li dóna el suport ne
cessari perquè pugui tirar enda
vant. Ara bé, com totes les fe
deracions esportives, no hi ha 
un ral per a una publ icació d'a
questa mena, i tot i amb aixó 
portem 20 números al carrer. El 
sistema ha estat de constituir un 
Patronat en el qual una colla 
d'aficionats , que tenen interès 
que el " Butffeti d 'Escacs" tingui 
aquestes caracteristiques, donen 
el seu suport mentre es va ar
bitrant la possibilitat d'incloure'! 
d'una manera massiva en la lli
cència federativa .-

Va considerar que el - Butlleti 
d'Escacs- està acomplint una 
funció que té el seu ressó , per
què continuament es produeixen 
noves subscripcions, malgrat 
que encara no són suficients. 
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L'OPINiÓ 
DEL LECTOR 

CARTA ABIERTA Al 
SR. DIRECTDR DEL 
BUTllETI 

Amigo Director: 
Ante todo deba nuevamente 

fellcltarle por su Butlleti nu
mero 19/20, ya que una vez 
mas. tanlo su presentación co
mo la mayor parte de su con· 
tenldo tlene que satlsfacer al 
mas eXlgente. Pero a mi mo
desta entender y en mi opi
nión veo dos peros, y concre
tan do voy a ind.carselos. 

En pnmer lugar nuestro co
mún amigo Sr. Carlos Falcón 
al que por lo v Ista le fue en
cargada la crónlca de la fase 
final del Campeonato Absolu
ta de Catalunya , maniflesta en 
dlcha crón ica las deflClentes 
condIciones que atrecia el lo
cal donde se jugó la fase fi · 
nal. que como lodos sabemes 
fue el loca l del Foment Marti 
nenc. Es muy poslb le que sus 
cr illces tengan alguna justlfl 
caclón, pero ahora yo le pre
guntaria al Sr. Falcón: ¿Tene
mos locales en Barcelona que 
no tengan sus defectos? Sm 
Ir mas leJos. en uno de los 
locales meJor dotados para la 
practica del ajedrez. me re 
flcro al Club Vulcà. he asls
t ldo a un encuentro de la ma
xlma importancia del campeo
nato por equipos en donde 
esta ban jugando mezclados 
Grandes Maestros Interna cio
naies con olros rnuchos jU
gadores y en donde tampoco 
fallaban los infanllles y el 
conslgulente rUldo que pro
duce la gente joven Sin em
bargo. ni los GMI ni olros ju
gadores de elevada categoria 
se quejaron. y que conste que 
nada quiero declr con tra el 
C lub Vulcà , al contrario, pues 
creo que tanta la Federación 
Catalana como los aJedrecls 
tas estamos 8gradecldos a los 
de la calle Marti por la ex
traordlnarla colaboraclón que 
dan al aJedrez catalan, no so· 
lamente con sus inslalaciones, 

slno tamblen por la magnifica 
promoclón de jugadores que 
permlten la inscripclón de sie
te equipos en el campe anal o 
reg ionaL El aJedrez. prlnclpal
meni e en Barcelona-Ciudad, 
se mueve en unos ambientes 
cada vez mas reducldos y por 
lo tanto bastante deficientes ; 
pero est o es lo que tenemos 
y con esta hemos de ir !tran
do. Las poslbles crilicas nos 
parecerian mucho mas cons
tructivas si fuesen acampa fia · 
das de soluciones. 

y, en segundo lugar. debo 
referirme a su crónica. al me· 
nos lleva su firma. del ultimo 
Campeonato de España por 
Equlpos, y todo gira alrede· 
dar de una carta que los clubs 
particlpantes dlngieron a la 
Federación Española que, a 
mi entender, no se debia ha
ber publlcado en nuestro But
lletí, no sin antes haberse in_ 

formada. aunque fuese un po
quito. de lo que aconteció en 
Torre del Mar. Aceptando que 
la sala de }uego era pequeña, 
que la luz era ínsuficiente y 
que las mesas eran demasia
do bajas, lo que sin du da lle
gó a molestar a la mayoria 
de jugadores, fue et constante 
ruido lo que no cesó en nin
gun moment o, ru ido que era 
producido por los mismos Ju
gadores y acompañantes de 
los eqUlpos, ya que publico, 
to que se dlce publico, no ha· 
bia nunca. Yo era el Director 
del Torneo y representante de 
la FEDA y est o lo sabian to
dos los part ,cipantes. En nin
gun momento escondi mi res
ponsabilidad y mi Identlflca
ción era muy facil. Tampoco 
nadle Pldió mi cabeza porque 
todos sabian que yo no era 
el responsable de las posfbles 
deflciencias; s in embargo. si 
era responsable de lo que pu· 
dlese ocumr durante el Tor· 
neo, por que êsta es la m,· 
slón de un Director y no otra. 
y la verdad nunca pude con
seguir que las partldas se JU-
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gasen en un minlmo de con · 
dlciones acusllcas. Me huble· 
se gusta do, Sr. Director. que 
hubiese estado presente cuan· 
do se efectuaban las jugadas 
secretas y los Jugadores que 
habían final izado sus parti 
das y sus famillares se retl 
raban. Solamente le dirê que 
yo he visto la salida de los 
Toros y, la verdad, no hacian 
tanto ruido. Pera. clara. Vd, 
no estaba y solamente sa be 
lo que le han contada, como 
supongo tampoco le contarian 
que en todos los campeonatos 
de Espa"a por EquipoS ha sldo 
la unica vez-Que la organlza
ción ha puesta- a dlsposición 
de los Jugadores una sala de 
analisls completamente apar
tada del local de Juego. En lo 
referente li cuestiones de alo
jamiento. evidentemente Torre 
del Mar no re t"me condICiones 
suficientes. pera mucha culpa 
la tuvieron los mismos equi
pas al presentarse con mas 
gente de la prevista. Tampo
ca en esta ocasión, aunque 
no fuese de su incumbencia. 
el representante de la FEDA 
eludió el bulto, ya que no se 
acostó hasta que el ultimo 
equipo hizo acto de presen
cIa. ¿No es verdad. señores 
del Centelles y del Olot? En 
la referida carta de los clubs 
Iodo son quejas, como si toda 
el mundo pudlese disponer de 
un Hotel Melià o de una am
plia red hotelera como tene
mos en Barcelona. Si nos pa
ramos a repasar anteriores or
ganizaciones. incluso en Ca
talunya. encontraremos bas
tantes motivos de critlcas. Pre
gunten al Sr. Medina en quê 
condiciones estuvleron hospe
dados con los Sres. Trias e 
tngelmo (q.e.p.d.) en Palen
cia y qué es lo que se comía. 
No obstante, y a pesar de 
tantas deflclencias e incomo
didades hay que ver la canti
dad de .tongos~ que algunos 
clubs lIegan a efectuar en los 
campeonatos para poder eslar 
presentes en el siguiente. 

Estos dos punt os. motivos 
de mi carta, Sr. Director, los 
he expuesto porque creo que 
nuestro Butlleti. nuestro mag
nifico Butil et i, de be fener otra 
mlsión que la de criticar la 
buena fe y dlsposición de 
clubs y federaciones a no ser 
que se nos tenga que declr 
lamblen que no ve mos la viga 
en nues tros ojos y si la pa ja 
en OjO ajeno. Por si le sirve 
de ejempto, en el Campeona-

to de Espa"a por eqUlpos de 
Igualada. los Jugadores del 
Espanyol tuvieron que alojar· 
se en un Hospital. y en Cen
telles hubieron equlpos que se 
alojaban a slete k tlómetros del 
local de juego. y crea Sr. DI
rector que Torre del Mar es 
baslante mas peque.,o que 
Igualada y Centelles. Paclen
cia y humddad. Sr DIrector. 
mucha humildad es ·10 que ne
cesltamos los ajedreclstas. y 
mucha comprenslón a aquellas 
personas que se dedican a 
trabajar por el aJedrez que 
Sln duda es un deporte de 
mesa s pera que aun esta muy 
lejos de ser un deporte de 
masas. 

Atentamente. 
JUAN TORQUET GUASCH 

Secretaria General de la FCA 

A petició del Director del 
" ButlleU d 'Escacs", I en re · 
lacló a la carta oberta sig
nada pel Sr. Joan Torquet. 
voldria fer unes precisions 
af paràgraf que diu: ..... Yo 
era el Dlreclor del Torneo y 
represenlante de la FEDA, 

y esto lo sabian lodos los 
participantes ..... 

Cal dir que, com a Direc
Ior del Torneig, la lasca del 
Sr. Torquet fou prou dificil 
però, al meu entendre, lan 
positiva com les circumstàn
cies ho 'eren possible. Tant 
ell com la resta d 'organitza
dors i par1iclpants, es varen 
trobar amb una situació In
esperada i sense alternati
ves. 

Tanmateix, el que voldria 
deixar ben clar és el fet que 
ni el Sr. Torquet ni cap altre 
membre de l'organització va 
voler assumir la representa
ció oficiat de la FEDA al tor· 
nelg. Recordo fins I tot que, 
a la reunió de delegats dels 
equips prèvia a l'Inici del tor
neig, els representants de 
l'Olot I del Vulcà, senyors 
Medina I Martín, van dema
nar explicitament qui era el 
Delegat de la FEDA, I que 
ningu dels presents -entre 
els quals hi era el Sr. Tor
quet- va voler assumir 
aquesta responsabilitat. 

Ben coroialment, 

JOAN MASIP SALVANS 
President de la 

Unió Graclenca CUGA) 



Madrid, 26 febrero 1980 

BUTLLETI D'ESCACS 
Revista de la Federación 
Calalana de Ajedrez 

Ofstinguidos señores: 
Recienlemenle he lenido 

o,orlunidad de leer en el u" 
limo n::'mero (19 Y 20) de la 
publlcación BUTllETI D'ES
CACS U:l articulo informali 
VO, sin firma, referenle al 
Campeonato de Espa'Ïa Fe
menino de 1979, cuyas pr;
mcras Lneas hac en menc;:>n 
a mi a~sencia en el mi sm 0, 

afirmando que me había Ins· 
crito en él y achacandome 
una lalla de carles ' a y de
porllvldad por el hecho de 
no haber nolilicado mi no 
:>arliclpac/ón. 

Debo comunicarIes mi pro. 
fundo malestar y consterna
ción por la lec tura de las 
ciladas lineas, pues en nin· 
gun momento cursé m/ Ins
cripción para aquel Campeo-
nalo. 

Como qui era que ya en la 
revista "Jaque" habla apare
cldo con anterioridad una in
formación del mismo modo 
errónea, yo me habia dirigl . 
do a mi Federación, hace ya 
algun l iempo, en demanda 
de que el hecho se aclarara. 
La Federaclón Caste llana me 
Inlormó, en efecto, de no ha
ber cursado mi inscrlpción, 
y de que con lecha 13 de 
sepllembre de 1979 remltló a 
la FEDA un escrito solicltan
do que Se recliticase una 
ci rcular oficial de la FEDA 
que me Incluia en una I/sia 
de incomparecenclas al Tor · 
neo. 

AI parec er, hasta la lecha 
no se ha recibido respuesla 
ni aclaración alguna de la 
Federación Española. Por mi 
parte, considero a este or
ganismo absoluto responsa
ble de las irregularidades en 
que mi nombre se ha vislo 
envuelto. He de manifestar 
as!mismo que la Federaclón 
Nacional eslaba al corrlenle 
de mi viaje a Suiza, pues la 
invitación me habia sido cur
sada a Iravés de ella, si blen 
la FEDA se desenlendió por 
completo de dicha invitaclón 
po: eonsioerar que no fe era 
,oslble carrer con los nas· 
tos de desphzé: 'TIiento. Por 
olra ,arte yo habia comen
tado con varlas jugadoras ml 
imposibilid.ad de participar 
en el Cam;Jeonato de España 
Femenino. por lo que mi au
sencía e:l el m;smo no po · 
dia conslÏlu :r ninguna sor· 
presa . 

Dado que los comentarios 
q·.Je aparecen en su Revisla 
pueden causar un grave per
ju lcio a la idea que de mi 
pundonor deportivo tengan 
los oig :- os leelores. y en ViS · 

la ce que los respon sables 
de tan lamen!able malenlen
dido se manlienen en un des
concertante " mulis", les ro 
garía que' en virtud del de · 
recho de répJica tengan la 
aten ción, que por anticlpado 
les agradez ::o. de dar cabida 
en su publ icació n a la ::>re
senle carta. 

Les saluda aten lamenle, 

NIEVES GARCIA 
Maeslra Internacional de 

Ajedrez 

BUTLLETI D'ESCACS 
Barcelona 

Senyors. 
Em permeto dirigir-vos al

gunes consideracions res
pecte la vostra circular de 
5/2/80, encara que com
prenc que aquesta és tan 
sols de cai re informatiu. 

Que el Director del "But
lIeti" formi part de la Junta 
de la F.C.E. em sembla un 
bon encert, ja que aquest, 
sense perdre autonomia. és 
Imprescindible t ingui una àm. 
plia vincu lació amb la Fede. 
ració Catalana. 

Referent a l'augment del 
cos t de les llicències, que 
alguns clubs paguen ells ma
leixos en lloc dels Jugadors. 
crec que es pot resold re amb 
un augment de les quotes de 
soci -atès qUe a tots els 
clubs són baixissimes- en 
una quantitat de cent pesse· 
tes més al mes; si això tin
gués com a conseqüència 
una baixa en el nombre de 
socis, posem per exemple 
d'un 25 % (que serien ma· 
Jorment socis que no parti 
c ipen en competicions ofi
cialS) I"augment de les quo
les compensara aquesta pèr· 
dua de socis. i pel que fa 
els socis que porten molls 
anys en el club i són la JU ' 

b ilats, se ' ls pot respectar les 
quotes Que han estat paganl 
IIns ara, sense enviar-los el 
" Butlletí " , si sembla conve
nient. 

Esperant que el "Bulllel i" 
pugui ambar a tots els JU' 
gadors tal com esdevé a ICI 
Federació d'EstaIs Unlls d'A 
mèrica. per IaI d 'elevar raf. 

CiÓ i el niveft de IOC de la 
nacionalitat catalana, aprofl· 
to l'oportunitat per a enviar · 
vos una cordial salutació. 

ALBERT PERDIG() RALLE 
Barcelona 

Sr. En Jordi PUig I Laborda 
Di rector del BUTLLETJ 
D ESCACS 
Barcelona 

Benvolgut amic : 
En llegir el nostre BUT· 

LLETI núm. 19 I 20 del prop
passat mes de novembre, hi 
veig publicats a les pàgines 
76 I 77 els comentaris del VIII 
Torneig Internacional "CIU
dad de las Palmas de Gran 
Canana " I de la partida que 
celebraren MANUEL RIVAS i 
J, L, FERNANDEZ. 

Com que aquests comen
tans els realitzàrem a mitges 
l'amic Rlvas i JO (i així amb 
les dues Signatures le"ls va ig 
remetre) em causa certa pe
na que nomes I consti el meu 
nom al 'Indi de cada un d·ells. 

Per això, I amb la finalitat 
que en Rlvas no es pogués 
creure victlma d'un pelit pla· 
gl. t 'agrairia que en el pro· 
per numero esmenessis 
aquest oblit , 

Te 'n dono les gràcies a 
la bestreta L al mateix temps 
t envIO una fort a abracada. 

JOSEP GARRIGA 

Barcelona 
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Filmografia escaguista 

«ELS JUGADORS D'ESCACS» 
("Shatranj ke Khilari" I "The Chess Players") 

Intèrprets principals: 

Mirza Sajid Ali . 
Mir Roshan Ali . 
Rei Wajid Ali Shah 
General Outram . 
Kurshid (dona de Mirza) 
Nafeesa (dona de M ir) 
Narrador 

Sanjeev Kumar 
Said Jaffrey 
Amjad Kahn 
Richard Attenborough 
Shabana Azmi 
Farida Jalal 
Amitabh Bachchan 

Es tracta d'una pel'lícula produïda a l'lndia , 
en 1977 i estrenada a Londres el 18 de gener de 
1979. Fou escrita i dirigida per Satiajit Ray. Es 
basa en un drama històric extret de la novel·la 
curta del mateix nom escrita fa cinquanta anys 
per Munshi Premchand. 

i ampolletes d 'espécies quan els hi és llevat el 
que jugaven habitualment i no poden obtenll 
el d'un moribund. Es , així, una auténtica pel·lícu
la escaquistica. 

Aquesta pel·lícula fa un any que la vaig veure 
al .Academy Cinema-, de Londres, i em va im
pressionar molt. 

Però el que més colpeix és que, en realitat, 
es tracta d'una pel·lícula política que mostra l'a
bandonament de les responsabilíta ts cíviques 
envers el país, envers la seva nacionalitat, car 
no s' ep os en a ésser envaïts, ocupats i sotmesos 
a un poder estranger. I a això els ca talans cons
cients en som molt sensibles per l'experiència 
que en patim. O'aci l'especial interès que té 
aquesta pel'lícula per a nosaltres. 

De bell antuvi és una pel·lícula molt ben feta 
i molt bonica, que ha obtingut premis en dife
rents Festivals cinematogràfics . S' ha de tenir 
en compte que /'India produeix prop de 700 pel
lícules a l'any amb ocupació de dos milions de 
persones. 

Aparentment reflecteix l'obsessió ratllant el 
fanatisme de dos nobles afeccionats als escacs 
I que tota la seva passió és per aquest joc, fins 
a l'extrem dïmprovisar-ne un amb fruites, nous 

Haig d'agrair a Connoísseur Films, la dis
tríbuïdora anglesa , i al British Film Institute el 
material que m'han fornit en un darrer viatge , 
la qual cosa em permet de fer el comentari que 
segueix . 

Aquesta és la pel.licula més 
ambiciosa de Ray i alhora el seu 
primer fresc històric que la fa 
molt humana. També és la seva 
primera pel.licula en indostànic, 
la qual cosa significa donar un 
major abast que en els seus 
treballs anteriors, que eren en 
bengali . Només els invaso rs par
Ien anglés, S'ha de tenir en 
compte que l' India té 15 lIen
gues oficials i centenars de dia
lectes, però ara l'anglès és la 
llengua comuna. 

Lucknow, capital de l 'Estat 
hindú d'Oud, en 1856. L'a mistat 
entre Anglaterra i Oud es va 
trencar al cap d'un centenar 
d'anys. Després d'una guerra 
cont ra el Rei Shuja , els britànics 
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li van imposar una compensació 
de cinc milions de rúpies . Però . 
no obstant, no li van privar del 
seu tron sinó que van signar un 
tractat de perpètua amistat amb 
ell. Des d'a leshores els reis 
d'Oud havien mantingut aques
ta amistat i havien obert les se
ves arques als britànics tantes 
vegades com aquests necessi
taven diners per a les seves 
campanyes. 

El rei, Waid Ali Shah, no ha
via nascut per a governar; ha
via accedit al tron per casuali
tat. Per temperament era un poe
ta i un músic, que escrivia òpe
res i va fundar el primer teatre 
hindú , Així va fer famosa la 
cultura de Lucknow per la seva 

JORDI PUIG 

elegància , AI començament va 
Intentar ésser un bon rei . refor
mant això i allò , celebrant dià
r iament desfilades, mantenint 
l'exèrcit. etc. Però el Resident 
britànic, General Outram, li va 
suggerir que no calia que fes 
tot allò : . Nosa ltres tenim les 
nostres tropes que guarden les 
fronteres, per tant vós podeu es
tar tranquil , i feu el que més us 
plagui- . 

Fou més tard quan el rei s'a 
donà del que havien planejat els 
britàn ics, en el moment en què 
lord Dalhousei, Governador Ge
neral de l'India Brit.nica, deci 
deix de sotmetre Oud a l'Imperi 
Brit.nic prenent per pretext el 
desgovern del rei Ali i li dóna 



tres dies per a decidir si signa
va l'abdicació o no, mentre les 
hosts del rei decideixen que, tant 
si signava com si no, ells se n'a
naven. Aleshores comprèn que 
havia estat un mal rei i hagués 
vo lgut no haver-se assegut ma i 
al tron . 

El rei és una fi gura atractiva i 
digna. Com en totes les pel.licu
les de Ray, les coses no estan 
presentades d'una sola peça. El 
rei és un refinat poeta, les se
ves cançons SÓn cantades per 
tot el reialme (- Ha escrit la reina 
Victòria cançons que canti el seu 
poble?, es pregunta), però no 
s'ha dedicat a governar, com ell 
mateix confessa. Mentre estava 
ocupat per la música i la poe
sia, els polí t ics i nobles en els 
quals creia havien desgovernat 
el pa is. Per tant, encara que sap 
que les acusacions britàniques 
només són un pretext, no té for
ça moral per a demanar al seu 
poble que lluiti pel seu tron ... 

Aquesta partida política, que 
per la part britànica està mena
da per l'East India Company, 
queda soterrada per l'especta
cular atenció que Ray dedica a 
dos nobles d'Oud. Mir i Mirza . 
Encara que ells són una expli
cació vivent dels problemes que 
afecten l'Estat d·Oud. Descen
dents de grans guerrers, la seva 
atenció està totalment absorbi
da per la seva obsessió pels es
cacs, joc al qual es dediquen des 
de bon mati fins a ben entrada 
la nit, abandonant les seves obli 
gacions famil iars i els esdeve
niments que es produeixen fora 
del seu món. 

En el primer cas veiem com 
Mir és un cornut encara que no 
ho sap fins al final ; la seva dona 
té un amant i aquest és el motiu 
pel qual no vol que el seu marit 
jugui escacs a casa. La dona de 
Mirza no està irritada perquè 
te mal de cap, sinó perquè el 
seu marit no li fa cas. Interromp 
una partida quan ella té ganes 
de fer l'amor, però el marit li 
falla perquè té el cap en els es
cacs i s'excusa: ·Demà et de
mostraré que t'estimo. Demà 
acabaré la partida més avia!.. .· . 

Des de l'altre punt de vista, 
quan Mir i Mirza saben que les 
tropes britàniques estan envaint 
el pa is, la seva única preocupa
ció és amagar-se, trobar un lloc 

apartat de la capital on puguin 
continuar jugant escacs. Iròni
cament, és en aquest lloc tan 
segur que esclata la violència 
entre ells... Quan retroben la 
tranquil.l itat per a continuar la 
partida, en una seqüència im
pressionant, els protagonistes 
estan jugant en el cim d'un pu
jol mentre per la vall desfilen les 
tropes invasores. Els jugadors 

s'asseuen a terra i un d'ells diu 
a l'altre : - Fora Primer Ministre. 
fes lloc a la reina Victòria!· . Ja 
no es recorden que el joc fou 
inventat a l'lnd ia; es troben 
adoptant la versió de l'expeditiu 
anglès per a designar les peces. 
car la peça que sempre havien 
anomenat M inistre ara se'n d iu 
Reina. 

J . P 
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APUNTS PER A LA HISTÒRIA 
DELS ESCACS CATALANS 

vn* 
LA DIFICULTOSA ETAPA DEL 1936 AL 1940 

(I) La tasca federativa 

Del 1936 al 1940 les activitats escaquistes 
no sovintegen de bon tros com les de deu anys 
enrera, i degut a les comp licacions de la guerra 
civi l moltes d'elles n'han deixat poc rastre per 
a arribar a fets concrets i exactes. Malgrat tot, 
d'allò que en tenim certesa, intentarem fer-ne 
una relació del més essencial d'aquella època. 
En primer lloc de les ac tivitats de la Federació 
Catalana i, al final, d'algunes competicions rea
litzades en aquel l espai de temps, 

Arrencarem del temps de la Directiva de la 
Federació Catalana d'Escacs que presidi Joa
quim Bosacoma Prat, elegida el dia 1 de setem
bre del 1934, per Assemblea General Ordinarla, 
acompanya t de Rafael Fando, vice-president ler.; 
Manuel Pérez, vice-president 20n, (Penya Sol); 
Francesc Médico, secretari (Obertura); Enric 
Bisbal, vice-secretari (Espanyol) ; Antoni Santa
susagna, tresorer (Ibèria) ; Josep Niubó, vice-tre
sorer (Orfeó Badaloní); Dr. Nicolau Tlcoulat. 
comptador (Barcelona) ; Lluís Armengol. vice
compt2dor (Cooperatives); Llorenç Soteres, bi
bliotecari (C, E. Catala), i Francesc Sampera 
(CADCI), Josep Tolós (Penya Gracienca) i Cír
co l Gracienc, vocals, (Del Butlletí de la F.C.E" 
del juny-novembre del 1934). 

Un any més tard una nova Assemblea Gene
ra l Ordínaria , celebrada el setembre del 1935, 
ree legí, per aclamació, Joaquim Bosacoma , pre
sident; Manuel Pérez, vi ce-president ; Agustí 
Montserrat, secretari; Bisbal , v¡c8-secretan; San
lasusagna, tresorer ; Montes, comptador, Rama 
bibliotecari, i Rom, A. Ibarbia i Ribet , vocals , 
(De - El Mundo Deportivo- , de 1'11 d'octubre del 
1935). 

El 12 de setembre del 1936, es celebra una 
Assemblea Extraordinaria per -donar compte de 
la situació esportiva en els moments presents -, 
Un dels acords que es va prendre va ser que 

• Vegeu capitals an tenors en els números 3 (octubre 
1976) , 6 (abril 1977), 7 (Juny 1977). 9 (novembre 1971) 
10 (febrer 1978). I 17f l8 (Juliol 1979). 
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per RICARD GU INART i CAVALLa: 

-les entitats quedaven en completa llibertat per 
a fer tota c lasse de festes amb les que donarien 
una nota més de la normalització i serenitat del 
nostre poble-, (Del - Butlleti de la Penya Ober
tura- del novembre del 1936.) (El posat entre 
cometes és nostre). 

A l'Assemblea General Ordinaria , celebrada 
a Gltims de 1936, s'elegí per aclamació la se
güent Junta Directiva : Carles Farsac, president; 
Josep Albadalejo, vice-president ler,; Ferran Ca
sasayas, vice-president 20n, (C. E, Barcelona); 
Agusti Montserrat, secretari (Círcol Gracienc) ; 
Manuel Pérez, vice-secretari (Escacs Penya Sol) ; 
Antoni Santasusagna, tresorer (Club Ibèria) ; Ra
mon Cenizo, vice-tresorer (Club Pau i JustíCia) : 
Josep Oliver Sala, comptador (Penya Escacs 
Companyerisme); Lluís Ibarbia, bibliotecari (Es
cacs Club Coll blanc) , i Josep Julia (Penya Gra-

El gréln mestre Esteban Canal. del Perú. Que partIcIpa en els 
torneigs snternaclonals de Reus i Barcelona . en 1936 

e 



SONIA GRAF. Fou alumna de Tarrasch, Abans del seu matx 
amb Vera Menxik pel campionat de l món, s'entrenà a 
Barcelona amb e l mestre belga Koltanowskl. 

cienca), Josep Fulgencio (Centre d'Esports Aire 
Lliure) i Josep Marcó (C. E. Poble Nou), vocals . 

D'entre aquests directius es forma ren les se
güents comissions : 

Comissió de Govern: President, Josep Alba
dalejo ; Secretari, Manuel Pérez; Vocal, Josep 
Oliver Sala. 

Comissió Esportiva: President, Ferran Casa
sayas; Secretari , Manuel Pérez; Voca l, Josep 
Oliver Sala. 

TORNEIG INTERNACIONAL DE 
BARCELONA, 1936 

En disposició de iac: Henri Sifbermann 
contra Rafael L/arens. 

Espectadors: Sofia Ruiz. Pau 
Rupêrez. Dr. Esteve Puig i PUIg 

(arbitre) i Assumpció Ferrer . 

Comissió de Propaganda: President, Antoni 
Santasusagna; Voca ls, Lluis Ibarbia, Josep Mar
eó i Manuel Pérez. 

Encara, el primer organisme escaquista ca
tala, el dia 18 de desembre de 1937, celebrà dues 
assemblees més: una d'ordinària i una altra d'ex
traordinària , a la mateixa data. 

A la primera s'aprovà la gestió de la Direc
tiva, l'estat de comptes, i es nomena un Comitè 
Executiu compost de cinc membres, el qual ha
via de portar a cap la regularitzacio de les rela 
cions dels clubs i la Federació; un projecte de 
nous Estatuts amb un caire avançat i am.b mires 
a la participació de les comarques en les proves 
esportives. Aquest Comitè Executiu, substitutiu 
del Consell Directiu, estava format per: Presi
dent, Farsac; Vice-president, Casasayas; Secre
t3ri , Médico; Tresorer, Santasusagna, i Comp
tador, Olivé Sala. 

En l'Extraordinaria s'aprova que ·per tal de 
poder arribar a una normalització federativa, si
gui tramesa a totes les entitats una nota que 
condueixi a saber l'estat actual de les mateixes 
i donar de baixa a aquelles entitats que no pu
guin demostrar una provada existència • . ( . But
lIeti de Penya Obertura - , del Novbre.-Dbre. de 
1937.) 

Aquesta directiva va projectar un laboriós 
programa que va exposar Farsac quan es féu 
carrec de la Presidència: Federació Escolar, 
Qüestió Econòmica, Política Comarcal, Reforma 
d'Estatuts, Canvi de loca l de la F.C.E., Portaveu 
de la F.C .E. i Festival Escaquistic. ( . Els Escacs a 
Catalunya- , gener-març de 1937.) 

D 'aquests projectes, el primer que es porta 
a cap fou el que fa referència al Butlleti o Porta
veu de la F.C.E. Donades les dificultats del mo
ment, s 'arriba a una avinença amb . Els Escacs a 
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Catalunya- amb la que mitjançant una subvenció 

de 100 ptes. al mes, la Federació podia disposar 

de quatre pàgines, responsabilitzant-se del que 

alli hi publiqués. Aquesta és la raó per la qual 

als números d'aquella revista que aparegueren 

de gener del 1937 al setembre del 1938 s'hi veu 

una ·Secció Oficial de la Federació Catalana ' , 

Una manera de poder allargar la vida de les 

dues publicacions ... 
Altre projecte, dels esmentats per Farsac, 

es realitzà també: La Federació Catalana es mu

dà d'estatge social i va a situar-se a la Rambla 

dels Estudis, 6, 1.". 
Encara hi va haver una al tra Assemblea Ge

neral Ordinària de la F.C.E., segons consta a 

• Els Escacs a Catalunya -, corresponent als me

sos de gener-març-abril del 1938. La F.C.E., ale5-

hores, ja estava domiciliada a la Rambla dels 

Estudis, 6, 1.", A la secció oficial d'aquest or

ganisme amb el titol -Després de l'Assemblea- , 

es diu : - L'Assemblea General Ordinària que el 

nostre primer organisme escaquista català va 

celebrar el desembre proppassat, posà de ma

nifest que, malgrat la bona voluntat, no és possi

ble coordinar els escaquistes i els escacs, Les 

circumstàncies especials que travessem impe

deixen fer una tasca positiva en pro del nostre 

joc i en aquest sentit es va manifestar l'Assem

blea, Com aixi mateix, i conseqüentment en aque

lles, acordà fer una tasca d'apropament vers les 

entitats qui hi havia adherides a l'organisme fe

deratiu per tal de saber llur si tuació i veure si hi 

ha possibilitat que les mateixes ajudin material

ment i moral al Comitè que es nomenà, en la di 

ficil comesa que aquest ha de portar a terme· . 

De resultes d'aquest acord es nomenà el se

güent Çomitè Executiu de la Federació Catalana 

d'Esc2cs: Carles Farsac, President; Ferran Ca

sasayas, Vice-president ; Antoni Santasusagna, 

Tresorer; Francesc Médico, Secretari i Compta 

dor accidental. 
I amb aquestes últimes disposicions podem 

escriure que va acabar l'activitat oficial de la 

F.C .E. Almenys, no se'n coneix cap més. 

El col.lapse escaquístic que s'originà a partir 

del setembre del 1938 s'allargà fins al 15 d'ab,,1 

del 1939, data en què el • Comité Olimpico Es 

pañol- nomenà a Carles Peig Fabregat delegat 

provisional de la Federació Catalana d'Escacs, 

confirmat més tard pel president de la Federació 

Espanyola, Manuel Fern¡;ndez Balbuena, pel que 

Carles Peig fou considerat , definitivament, presi

dent de la Federació Catalana. 
En aquell temps els principals càrrecs espor

tius estaven en mans de José Moscardó, • Dele

gado N2cional de Deportes ·: Jesús Rivero Ma

neses, . Jefe del Departamento de Federaciones 

Deportivas de la Delegación Nacional de Depor

tes de FET. y de las J.O.N.S. -; J. Mesalles Es

tivill, .Secretario Nacional de Deportes-, i Fran

cisco Ojeda Cobos, .Vicepresidente y Delegado 

Suplente de la FEDA -. 
Carles Peig era un home actiu i de bones in

tencions. Tan bon punt fou nomenat president 

efectiu de la F.C.E. mirà per damunt de tot de 

posar els clubs en marxa. 
El març del 1940 funcionaven : C. A. Barcelo

na, President Josep Humet, nomenat el 3C d'abril 

del 1939; C. Graciense de Ajedrez, President 

Lluís Munné, nomenat el 5 de setembre del 

1939; Unión Ajedrecista de Gracia , President 

Joan Piqué, nomenat el 19 de setembre del 1939; 

C. A. Sabadell, President Vicenç Olivé, nomenat 

1'11 d'octubre del 1939: S. A. Ateneo San Ger

vasio , President Luis del Val, nomenat el 25 de 

novembre del 1939: C. A. G. C. Español , Presi

dent José Vicente Tarifa, nomenat el 5 de desem

bre del 1939. Tots aquests amb residència a Bar

celona. També es reorganitzaren C . Loreto de 

Ajedrez, de Lloret de Mar, President Emilio Mar

tínez de Laguardia , nomenat el 24 de gener del 

1940: i C. Guixolense de Ajedrez , de Sant Feliu 

de Guíxols, President Josep Saura Vilà, nome

nat el 25 de gener del 1940. 

Altres entitats es reorganitzaren més tard , 

comptant-se 18 d'afiliades a la F.C .E. el 20 de 

març del 1940. Aleshores aquest organisme Ja 

tenia Junta Directiva formada per, Carles Peig, 

TORNEIG INTERNACIONAL DE REUS. 1936 A l'esquerra , Josep Maristany contra LudwIg 

Rells/ab . A fa dreta . Josep Val/ve contra Alexandre Koblenz. 
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President; Francesc Armengol , Vice-president; 
Agusti Montserrat, Secretari; Romà Llorenç 
Mach, Vice-secretari; i Ramon Marti Aparici, T re
sorer-Comptador. 

El 2 de novembre (diumenge, a les 10 del 
mati), la Federació Catalana convocava Assem
blea Consultiva als presidents dels clubs afiliats 
amb el següent ordre del dia: . 1) Antecedentes 
y actuaciones ; 2) Lectura de la Memoria; 3) Ejer
cicio económico ; y 4) Ruegos y preguntas-. Fir
mava la convocatòria • El Delegado Regional de 
Ajedrez de Cataluña-, Carlos Peig. De l'esmen
tada Assemblea, que tingué lloc a .EI Mundo 
Deportivo -, ja que la Federació Catalana no te
nia estatge oficial, en sorti la classificació o ca
tegoria de les entitats afiliades, de les que es 
consideraren de primera categoria les set se
güents: C. A. Barcelona , C. A. G. C. Español, 
A. Condal C .. S. A. del R. C. D. Español, Unión 
Graciense de Ajedrez, C. A. Iberia i C. A. R. 
López-Tivoli. 

De segona categoria els que segueixen : Peña 
Sol , C. E. Sans , C. A. Sabadell, S. A., Círculo 
Çatólico de Badalona, S. A. , Educación y Des
canso de Tarrasa, S. A. Ateneo San Gervasio, 
C. A . Loreto, de Lloret de Mar, C. Guixolense de 
Ajedrez. de Sant Feliu de Guixols, C. A. Figueras, 
Catalan A . C .. S. A.. Cooperativa s, S. A., C . Ex
cursionista Montnegre. S. A., Unión Atlética Gra
ciense. S. A. . Centro Español de Palafrugell, SA, 
Metro Goldwyn Mayer, C. A . Rubinstein , S. A ., 
C. Artistico Español de Badalona. En total quinze. 

I. finalment. a l'esmentada Assemblea es 
nomenà u na comissió esportiva a fi de portar a 
cap l'aprovació d'un Reglament Deportiu i l'or
ganització del campionat individual de Catalunya. 
Aquesta Comissió la formaren els clubs Ruy 
López-Tivoli, Barcelona, Condal i Unión Gra
ciense de Ajedrez, presidida per Ramon Fabre
gat. aleshores del Consell Executiu de la Fede
ració Catalana. 

Aquesta actitud de la F.C.E. donà lloc al fet 
que anès endavant un torneig de selecció, pre
veient ja la proximitat d'un possible campionat 
d'Espanya , i que acabà amb la següent classifi 
cació : Ribera . Cherta i Doménech. 5 punts ; Ca
sas. 4 i mig ; Llorens. Vallvè i Català, 4; i a con
tinuació Bas i Sererols. 

I com ja s'havia previst, a últims de març del 
1942 es començà a jugar a Barce lona el torne ig 
semifinal del campionat d'Espanya en què, per 
ordre de sorteig , hi intervingueren : I . Vallvè, 2. 
Català. 3. Cherta. 4. Medina (tots de Catalunya). 
5. Jaume Casas (Aragó) ; 6. Comas (Catalunya). 
7. Botella (Alacant). 8. Llorens (Catalunya) . g. 
Espinosa (València). 10. Benito López (Alaba
Navarra). 11 . Cisneros (Aragó) . 

R. G. 

TAULA D'ESCACS 
Model especialment 

dissenyat per a 
jugar escacs 

Característiques principals: 

- Mides exteriors : 80 x 70 cm. 
- Tauler de competició oficial. 
- Sobretaula de fórmica d'una sola peça . 
- Regruix en fusta de faig de Iugoslàvia. 
- Protecció 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 és una taula 

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

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

CRESYL - EBENISTERIA 

Monistro l, 11-14 - Tel. (93) 2572975 

BARCELONA-12 
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XXXVII CAMPIONATS 
DE CATALUNYA 

~ PER EQUIPS 

L'ASSOCIACIÓ BARCINONA ES PROCLAMA CAMPiÓ 
El Vulcà, havent fet més punts, queda sots-campió per penalització 

LA LIRA, CAMPiÓ DE 2. a DIVISiÓ 

Una vegada més s'ha jugat 
aquesta competició. la que més 
participació de jugadors aplega, 
i que ha abastat el període com
près entre el 21 d'octubre al 30 
de desembre de 1979 per a la 
fase principal, i del 20 de gener 
al 3 de febrer d'enguany per a 
les finals , 

Si el progrés es medeix per 
la quantitat, el nombre d'equips 
participants segueix creixent 
com es pot veure en el quadre 
que acompanyem, 

De tota manera, aquest incre
ment d'equips participants no és 
acompassat, perquè el progrés 
només existeix en les demarca
cions de Barcelona i Tarragona, 
mentre Girona i Lleida romanen 
estancades, 

Podem observar també la mi
llor racionalització en la distri
bució de categories en el cam
pionat lleidatà, havent-se estruc
turat racionalment en les tres ca
tegories bàsiques, 

S'ha de registrar un cúmul de 
sancions, tant esportives com 
econòmiques, la més transcen
dent de les quals fou la que de
cidí el títol màxim de Catalunya, 
És un afer aquest que encara 
està obert, puix que hi ha una 
apel.lació en curs a les més al
tes instàncies esportives de l'Es
tot, i que de moment dóna el 
campionat a l'Associació Barci
nona en contra del Vulcà, 

El curs d'aquest afer ha fet 
intervenir la Junta Directiva de la 
F.C,E, i s'ha reflectit en la sec
ció -Vida federativa- (sessions 
del l , 8 i 22 de novembre, i 5 
de desembre), per la qual cosa 
no cal que insistim aquí. 
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PRIMERA DIVISiÓ 

Observant el quadre progres 
siu de puntuació veiem que hi 
hagueren alguns trasbalsaments 
en el curs de la competició que 
afectaren negativament Terrassa 
i Olot, sobretot, i positivament 
el Congrés, 

La lluita pel cap fou aferrissa
da perquè d'una manera o altra 
implicà quatre equips, almenys 
d'una manera virtual, encara que 
de fet es mantingué només en
tre Vulcà i Barcinona, car UGA 
i Espanyol més aviat hi anaven 
a remolc, per si aquells es des
cuidaven massa, la qual cosa no 
succeí. 

De bon començament un plat 
fort : UGA i Vulcà enfrontats, que 
s'acabà a favor del segon, Però 
el Vulcà es refià massa a la 2,° 
ronda i jugà només amb nou tau
lers contra el Sabadell, els quals 
assoliren l'empat perquè Espau, 
Monrabà, Ara, Sànchez G, i Sàn
chez D, guanyaren, respectiva
ment, Martin, Miralles, Ayza, Mo
yano i ningú, car el darrer fou 
el tauler absent. A la mateixa 
ronda l'Espanyol empatava amb 

el Congrés per falla de Sòria, 
Grau i Segura, a mans de Gros, 
O liver i Jordà, respectivament. 

A la 3.0 rond a esclatà el con
flicte de procediment administra
tiu contra el jugador Ayza, del 
Vulcà, i això afectà la situació 
d'aquest equip , La victòria se 
l'endugueren àmpliament, però 
quedaren afectats per la pena
lització d'un punt que els caigué 
per aquest afer, L'Espanyol en
sopegà amb el Foment Marti
nenc, i el Barcinona seguia gua
nyant. 

A la 4 ,0 ronda l'Espanyol gua
nyà el Barcinona, però aquest 
equip mant!mia el cap de la clas
sificació, junt amb la UGA, per 
mor de la sanció del Vulcà , 

Barcinona i UGA empataren 
en la S,a ronda mentre Vulcà tor
nava a guanyar, amb la qual cosa 
els atrapava novament. L'Espa
nyol era batut per l 'Olot amb 
la desfeta dels cinc primers tau
lers, ambdós equips complets, 

L'Olot encara mantenia les se
ves pretensions i així aconseguí 
d'empatar a domicili amb la UGA 

DISTRIBUCIÓ DELS EQUIPS PARTICIPANTS 

Divisions Categories 

Demarcació 1,' 2,' 1.- 2.' 3 ,' Aspirants Total 

Barcelona 
11 20 35 57 58 94 275 

Girona 
1 12 12 20 46 

Tarragona 
2 10 10 12 34 

Lleida 
8 8 7 24 

TOTALS 12 24 65 87 97 94 379 



QUADRE DE CLASSIFICACiÓ 

.. Penali tzat amb un punt 

a la 6.0 ronda . aquesta vegada 
els garrotxins neutralitzant la 
desfeta dels seus primers cinc 
taulers per la victòria dels del 
darrera. Vulcà guanyava el Ter
rassa de forma clara, tot i que 
aquesta veQada els vallesans es 
defensaren bé per la cua, però 
perderen en el cap i el mig de 
l'equip. Barcinona i Espanyol 
ouanyaren sense prob lemes a 
Barcelona i Sabadel l. 

El Barcinona tingué una enso
pegada a la 7.0 ronda empatant 
amb el Congrés, mentre els al
tres equips que li anaven a la 
saga guanyaren, excepció feta 
de l'Olot, que perdé a casa amb 
el Barcelona, en absència de 
Castro i Cordovil, i fent figa Me
dina i els dos darrers. 

A la 6. 0 ronda l'Espanyol gua
nyà un Terrassa mancat de Cal
vo però amb el reforç de Farré, 
però pel mig de l'equip s'esfon
draren. L'Olot tornà a perdre ara 
amb el Congrés, que comença
va a treure les urpes. Els olotins 
quedaren fora de combat. 

El punt culminant vingué a la 
9.° ronda on s'enfrontaren els 
dos màxims aspirants, Barcino
na i Vulcà. La victòria fou per 
al primer gràcies a la segona 
meitat de l 'equip i aixi queda 
virtualment decidit el campionat, 
car no solament el Barc inona te
nia més punts oficia ls que el Vul
cà sinó que ho havia revalidat 
guanyant el seu més directe ri 
val. L'Espanyol i Congrés gua
nyaren Jake i Sabadell, mentre 
Terrassa i UGA empataven, amb
dós amb tots els seus princ i
pals efectius. 

Les dues darreres rondes fo
ren un trànsit per al Barcinona. 

QUADRE PROGRESSIU 

aquest darrer encontre. 

Els equips. un per un 

que guanyà fàcilment l'Olot 
-amb les seves figures- i Sa
badell, proclamant-se campió, 
com ja estava previst. També 
varen ser vic tòri es per al Vulcà, 
desfent-se sense contemplacions 
de l 'Espanyol i l'Olot, aquest 
darrer en plena davallada . El 
Congrés s'afermava com a as
piran t al campionat d'Espanya 
guanyant Sant Josep i empatant 
amb Terrassa, tot i perdre els 
seus quatre primers taulers en 

El Barcinona es presentà re 
forçat amb la incorporació de 
Vehi, procedent del Vulcà; de 
Sirvent. del Sant Josep; i del 
mestre argenti Hebert Pérez. 
Prescindi. però, d'Anguera. Gon
zàlez Mestres va fer un paper 
semblant al de la temporada an
terio r. No aixi Garcia Conesa , 

RESUM DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS 

CAMPIONS 

Clubs 

C. E. Barcelona 
C. E. Ruy López 
C. E. Espanyol 
U. G. A. 
C. E. Terrassa 
C. E. Vulcà 
C. E. Sabadell 
C. E. Paluzíe 
C. E. Olot 
Assoc. Barclnona 

SOTS-CAMPIONS 

C. E. Barcelona 
C. E. Terrassa 
C. E. Espanyol 
U. G. A. 
C. E. Ruy López 
E. Comtal Club 
C. E. Sants 
A. Barcinona 
G. E. SEAT 
C. E. Olot 
C. E. Vulcà 

Títols Anys 

6 1933 45 47 54 56 57 56 i 59 
7 1930 35 50 53 63 65 i 66 
6 1952 61 62 66 71 i 75 
5 1926 70 73 74 i 76 
5 1954 64 67 69 i 72 
2 1978 79 

1948 
1960 
1977 
1980 

10 1930 48 52 53 54 60 62 64 66 
8 1947 50 55 57 58 68 71 i 76 
7 1956 59 65 69 70 73 i 77 
3 1963 72 i 79 
2 1926 i 33 
2 1935 i 45 
1 1961 
1 1974 
1 1975 
1 1978 
1 1980 
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Llu;s GONZALEZ , 
MESTRES 

Josep GARRIGA 

Josep MARCOS 

COMPONENTS DE L'EQUIP DEL BARCINONA, CAMPIÓ DE CATALUNYA 

Gregori GARCIA I 

CONESA 

Emili SIRVENT 

FelIp TQSAN 

Vjctor VEHI Josep PARtS 

Albert PERO/GO 

Joan PASCUAL Josep M .O SAENZ 

DESENVOLUPAMENT DE LA CAMPANYA DE L'ASSOCIACIÓ BARCINONA 

BAllClHONA 2h ltRA#.SSA ---, ] IAltE ,. _---"'c;¡..::::. -.-. 
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que baixà bastant, mentre Coll i 
Batalla pujaven una mica, tot 
plegat equilibrant l'equip, Parés 
va ésser un dels més brillants 
taulers, mentre Vehí aguantava 
bé en un 3er./20n. lloc quan en 
el Vulcà es trobava a la cua de 
l'equip. També Sirvent va ésser 
un bon puntal del Barcinona. 

El Vulcà, a més de perdre Ve
hi, va substituir Debarnot per 
Bellon, que s'hi tornava a incor
porar. Els tres primers taulers 
varen ésser molt efectius, i tam
bé Pujol, per la qual cosa l'e
quip tenia una bona consistèn
cia. Afegim'hi que tots els altres 
van estar a bona altura, llevat 
d'Ayza, que fou sovint batut. Mi
ralles va acusar l'ascens de tau
ler, encara que amb bona pun
tuac ió pel lloc que ocupava. 

La U,G,A, va reforçar-se amb 
la inclusió del terrassenc Pablo, 
que va contribuir en gran mane
ra a consolidar la primera meitat 
de l'equip, en general molt efec
tiva . Aquesta vegada, peró, Bu
xadé i Brusi van baixar molt el 
seu to i l'equip se'n ressentí una 
mica. 

L'Espanyol jugà amb un equip 
semblant al de la temporada an
terior, encara que havent-s 'hi re
incorporat Vilageliu. Com que 
l'un per l'altre l'actuació global 
també fou semblant, la col.loca
ció final fou la mateixa Els més 
fluixos foren Prada i ' P. Puig , 
mentre tots els altres feien bons 
percentatges. 

El Congrés tingué en Borrell 
un primer tauler suficient enca
ra que no prou en la linia que té 
acreditada, però els altres no 
feren gaire cosa de rellevant, SI 

exceptuem Oliver, Salvo i, so
bretot, Jordà, encara que aquest 
amb poques partides. De tota 
manera el Congrés féu, en con
Junt, més del que s'esperava 
d'ell, situant-se davant d'equips 
consa~rats . 

El Terrassa aconse~ui un fit 
xatge excepcional: el MI Ricard 
Calvo, que hagués estat un ve
ritable reforç per a l'equip si no 
se n'hagués anat A. Pablo. De 
tota manera, malrrat aquesta 
caixa, l'actuació del Terrassa ha
qués hagut d'ésser més contun
dent, perquè enguany jugaren 
novament Mateu i Pomés, que 
no ho havien fet en el campio
nat anterior. Els taulers de la 
primera meitat no s'excediren, 
en conjunt, en els seus resul
tats, i com sia que en la segona 
meitat flaquejaren bastant -es
pecialmente Sanahuja, Jurado i 
Delgado- l'equip no aconse
guia de rendir. Fou l'únic equip 
que utilitzà jugadors de 2.° ca
tegoria i, no tractant-se de reve
lacions, això diu prou de les se
ves limitacions. 

L'antiga empenta de l'Olot, que 
es reflectí al començament de la 
competició, sembla que se'n va 
en orris malgrat els seus costo
sos fitxatges, els quals no sem
bla quedin prou justificats per la 
migrada classificació aconsegui
da. Tornà a entrar a l'equip el 
MI Sanz i s'incorporà de bell 
nou el salmantí Nepomuceno. 
Aquest, però jugà poques par
tides, i com que tampoc es pro
digaren massa ni Castro ni Me
dina -que en les seves actua
cions tampoc estigueren massa 
lluïts aquesta vegada- el fias-

ca final fou evident. Tampoc els 
Jugadors • de casa· no donen el 
resultat que necessitaria l'equip, 
I aixi Casacuberta, Ferran, Mir 
i Velasco, tenen resultats molt 
discrets considerant la seva col
locació a l'equip. Poyato també 
ha perdut l'urpa que abans te
nia, i tot plegat fa que l'equip 
no funcioni amb re~ularitat. Cor
dovil fou l'únic que se'n sortí 
ben parat ara. 

La reconquesta de la Divisió 
pel Foment Martinenc només II 
permeté de mantenir-s'hi, i ja 
féu prou. Palau fou un molt bon 
primer tauler. Pagès, Ribera I 
Làzaro puntuaren folgadament , 
mentre Paredes estigué molt 
baix. La incorporació de Pique
res va ésser positiva , encara 
que no féu gaire cosa més que 
l'any passat en el seu equip an 
terior. Però per a l'equip marti 
nenc fou satisfactori. Els al tres 
jugadors discrets amb prou fei 
nes, tenint en compte la seVf 
baixa col.locació a l'equip. 

El Barce lona recuperava ca
tegoria després d'uns anys d'ha
ver-la perduda. I prou féu de no 
tornar-se'n avall altra vegada 
Puntuà amb els del mig de la 
classificació i, en canvi, perdé 
amb els si tuats més avall. Ca
bré, a l'últim tauler, fou l'home 
fort de l'equip. Morell justificà 
la seva categoria, i en certa ma
nera també Bofill , que s'espera 
es consolidi aviat com un nou 
valor. Els altres molt baixos amb 
uns primers taulers gairebé in
existents. 

El Sant Josep no pogué resis
tir la pèrdua de quatre jugadors 
-Vilageliu, Ponce Piqueres i 
Sirvent- que compensà inSufi
cientment amb la incorporacié 
d'Ibera, el qual jugà en el prime·, 
tauler sense gaire èxit. Només 
Puche tingué un bon campionat, 
mentre els altres no arribaven 
ni al 40 % d'efectivitat. 

El Sabadell demostrà la seva 
feblesa i només se n'escapà Mi
quel Sànchez, i a tot estirar Mon
rabà, i encara Muriel, donades 
les circumstàncies. Tots els al
tres molt malament. 

Els hospitalencs del Jake no 
van estar prou bé. Només Nò
ria , Vélez i Queraltó atenyeren 
el SC %, que ja és dir poc. Els 
altres estigueren molt per sota, 
a excepció de Fernàndez, però 
també sense incidència. 
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SEGONA DIVISiÓ 

El primer grup aplega els 
equips del sector occidental de 
Catalunya i el segon els del sec
tor orienta l, deixant ' com a punt 
de referència els nombrosos 
clubs capi talins de Barcelona 
que integren ambdós grups. 

En el pr;mer grup s'imposà el 
SEAT si bé amb la dura compe
tència de la societat La Princi
pal, de Vilafranca del Penedès, 
club aquest en què esta fruc
tificant la important tasca intro
ductora dels escacs en l'ambit 
infantil . Com que ja fa temps, 
aquells vailets ja són nois que 
prometen, i junt amb valors con
sagra ts como Servat, Uuverol , 
Tomas. Toledana i Ballester, for
men un bon conjunt. Només per
deren amb la UGA • B. i empa
taren amb SEAT i L 'Hospitalet. 
Però el SEAT té una experièn
cia de primera divisió i això li 
ha permès, en darrera instancia. 
de recuperar la categoria per
duda la temporada anterior. No
més perderen amb l'Hospitalet i 
entaularen el matx amb els vila
franquins . En tercera posició 
veiem un Tarragona que també 
havia estat a 1.0 Divisió, i que 
ha maldat per retornar-hi però 
sense ree iXir-hi aquesta vegada. 
La pugna entre els segons 
equips dels clubs graciencs cap
davanters de Catalunya, ha estat 
favorable al Vulca per un punt 
de diferència. Si voleu saber 
com s'acaba aquesta rivalitat se
cundaria : el Vulca va guanyar 
per 6 i mig a 3 i mig, a la prime
ra ronda . El campió lIeidata de 
l'any anterior s'Incorpora per pri
mera vegada a una categoria re 
gional però malgrat el seu entu 
siasme no ha pogut puntuar en 
cap partit i s'ha vist retornat al 
seu ambit de procedència 
Creiem que malgrat aquesta in
grata experiència, que l'any vi
nent es repetira amb el Ueida, 
el qual ha estat el campió d'en
guany, és molt positiva pels es
cacs d'aquelles comarques, car 
la confrontació conti nuada amb 
equips experimentats els espe
ronara a progressar i al cap 
d'uns pocs anys s'ha de notar 
aquesta incidència. Aquest és 
un dels efectes benefactors de 
tenir unes divisions regionals . 

Vulca •. B. i Tres Peons han 
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tingut entitat suficient per aguan
tar fermament la categori a con
querida la passada temporada . 
mentre no ha estat aixi pel Tor
renegra . 

En el segon grup s'ha vist el 
triomf de l'equip andreuenc de 
la societat La Lira . Només per
dé dos partits: amb el Foment 
Martinenc ·B· i l'Associació 
Barcinona ·B •. I per arrodoni r 
la seva campanya, el matx final 
per a determinar el campió de 
2.0 Divisió contra el SEAT el 
guanyaren per 5 i mig a 4 i mig. 

(12); Mart in Sànchez (1835) 45 
per 100 (10); Martorell (1860) 
66,6 % (12); Ramirez (1 .0 ) 62.5 
per ICC (8); Gutiérrez (1.0) 57 o¡" 
(7); J. M. Sorroche (2 .0) 62,5 0/, 
(12); i Saiz (2.0

) 10C % (1). El 
promig d'edat és de 24,2 anys i 
el d'avaluació de 1.888,8 punts. 
La història del club s'inicia el 
1973174 i ana pujant cada any 
fins a si tuar-se a 2.° DiviSIÓ en 
1977178 on s'ha mantingut fins 
ara que ha obtingut el titol de la 
Divisió i l'ascens a la Divisió 
màxima. 

L'equip està compost per : Vi
dal (20C5) que féu un promi~ del 
50 % de 12 partides ; Mariné 
(1940) 66,6 % (12); Padreny 
(1905) 75 % (12); Castellet 
(1905) 70 % (5); E. Sorro che 
(1950) 90 % (5); Serra (180C) 
5C % (12); IIlescas (1800) 66,6 % 

Es pot dir que La Lira no tin
gué competència perquè tant 
l'Amistat com el Foment Marti 
nenc · B- tinrueren ensopega
des que els deixaren més en 
darrerits . En aquest grup s'han 
afiançat els segons equips del 
Barcinona i Congrés, que puja -

SEGONA DIVISiÓ 

Classificació Grup 1 er. 

Club Locali tat G E P Punts 

1 SEAT Barcelona 11 9 1 9'12 
2 La Principal Vilafranca P. 11 8 2 1 9 
3 Tarragona Tarragona 11 8 O 3 8 
4 Vulca · B- Barcelona 11 7 1 3 7'12 
5 Tres Peons Barcelona 11 5 3 3 6'12 
6 U.G.A. · B· Barcelona 11 5 3 3 6'12 
7 L'Hospitalet L'Hospitalet U . 11 4 3 4 5'12 
6 Igualada Igualada 11 4 2 5 5 
9 Tortosa Tortosa 11 3 1 7 3'12 

10 Vilanova Vilanova i G. 11 2 2 7 3 
11 Torrenegra Barcelona 11 2 O 9 2 
12 Vilanovenc Vilanova de B 11 O O 11 O 

Class ificació Grup 20n. 

Club Localitat J G E P Punts 

La Ura Barcelona 11 9 O 2 9 
2 L'Amistat Premia de Mar 11 6 3 2 7'12 
3 Foment Martinenc · B· Barcelona 11 7 3 7'/2 
4 Barcinona .. B .. Barcelona 11 4 4 3 6 
5 Congrés · B- Barcelona 11 5 2 4 6 
6 Catalònia Manresa 11 5 2 4 6 
7 Lleidatà -Ruy López Barcelona 11 3 4 4 5 
6 Guixolenc S. Feliu Guixols 11 4 2 5 5 
9 Mataró Mataró 11 4 2 5 5 

10 Ateneu Hortenc Barcelona 11 3 3 5 4'12 
11 Ateneu Barcelonès Barcelona 11 2 2 7 3 
12 · La Colmena - Sta. Coloma G. 11 9 1'12 



Equip de LA LIRA, campió de Catalunya de 2.° DivIsió. 
Drets : Vidal, Marine. Pedreny. Masgoret (capità). Castellet i E. Sorroche . 
Asseguts: Serra, II/escas . Martin Sànchez, Martorell, Ramírez i Gutiérrez . 
A terra: J. M. Sorroche ; Sàiz. 

ren la temporada anterior, i on 
van fent les seves armes els 
reserves principals dels clubs 
potents , 

moments dolents, moltes vega
des amb equips de nissaga vin
guts a menys, com es dóna en 
molts casos , Peró com a llei de 
vida entren en escena altres 
clubs en ascens, o almenys amb 
la il.lusió d'haver pujat, mentre 
els que baixen els hi pot quedar 
l'esperó de tornar-hi. 

CAMPIONAT DE GIRONA 

El C, E, Girona ha agafat no, 
va empenta sota la presidència 
del Sr, Josep Lluís Vazquez , i el 
eeu assentament en el Casino 
gironi, i enguany s'ha proclamat 
campió, 

Però no li ha eetat faci I perquè 
en la demarcació hi ha un club 
de joves a FiC'ueres, el Sant Jor
di, que porta;;en tambê molt bo
na marxa i d'una manera efecti 
va havien plantat cara als ca 
pitalins. Però els joves figue
rencs s'havien excedit en les 
seves atribucions i van cometre 
una falta molt greu que els fou 
eeverament castigada per la Fe
deració amb la pêrdua del matx 
aue havien empatat amb el Gi
rona i altres tres punts com a 
penalització, encara que això no 
els ha fet perdre el sots-campio
nat (veure • Vida federativa", 
sessions del 3 i IOde gener) . 

El Girona guanya tots els seus 
encontres per gran marge de 
punts (no baixaren de 6 en ca
dascun d'ells, tenint en compte 
que es juga a vuit taulers), ex
cepte el matx que empataren 
amb el Sant Jordi. 

Els seus jugadors principals 
foren : Ulvestad (+ 8 = 2 -1). 
Gil Reguera (+ 10 -1), Vazquez 
( + 7 = 1 -3), Cruañas ( + 5 = 2 
-2), Ribas ( + 7 = 3) i Suy ( + 10 
= 1), als quals s'hi ha d'afegir 
la contribució esporadica de Mi-

Clubs històrics com el Manre
sa I el Lleidata-Ruy López, que 
en altre temps estigueren a la 
màxima categoria. ara tenen fei
na per aguantar-se a 2,° Divi
sió, En la mateixa catalogació 
no ha pogut resistir el Mataró, 
que baixa , Els Ateneus Hortenc 
I Barcelonès, pujats la tempora
da anterior, no s'hi han pogut 
aguantar, 

CAMPIONAT DE GIRONA DE 1.0 CATEGORIA 

En l'encontre de promoció a 
l ,° DivisIó entre la Societat La 
Principal, de Vilafranca , i l'Amis
tat, de Premia de Mar, el primer 
atenyê el seu objectiu , 

AI Guixolenc, campió de Gi
rona l'any anterior, li va mancar 
tremp per aguantar la categoria 
i fins va malversar l'oportunitat 
que li brinda la promoció de per
manència amb l'Igualada, matx 
que perdê per la mínima -i ma
jorment per la cua-, per la qual 
cosa desapareix d'aquesta cate
goria, 

Sempre ês trist comprovar els 
descensos. perquè representen 

Penalitzat amb tres punts 
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rambell, Felip, Menac, Blanch i 
Domènech. 

El Girona, que la temporada 
vinent jugarà a 2.° Divisió, dis
putà les eliminatòries per al titol 
regional de 1.° categoria, però 
caigué en el primer encontre da
vant del Terrassa .B- , tot i que 
guanyaren els tres primers tau
lers, però perderen en els qua
tre darrers. 

El Sant Jordi mantingué la se
va posició per haver guanyat 
l'Olot .B-. En el seu equip for
men habitualment Correa, Prat, 
Isern, Vives (objecte de la re
probable suplantació amb rein 
cidència penalitza dora), Case-

CAMPIONAT DE TARRAGONA 

Com hem indicat en el comen
tari general introductori als cam
pionats de Catalunya, aquesta 
demarcació està sofrint una no
table empenta que esperem si
gui d'ona llarga i serveixi per a 
incrementar considerablement el 
nombre de practicants i, si cal 
de clubs, especialment en loca
litats que encara no s'han incor
porat als escacs oficials, ente
nent com a tal s les que estan 
afiliades a la Federació Catala
na d'Escacs. 

El nombre d'equips partici
pants ha augmentat en set en 
re lació a la temporada anterior. 
i això és un bon simptoma del 
moment actual dels escacs tar-

llas, Serra, Padrosa i Alonso . 
La gran tasca de l'Olot en la 

formació de joves escaquistes 
es reflecteix en aquesta cate
goria on el club hi té tres equips. 
si bé és només el segon que rut
Ila de debò, mentre els altres 
dos no acaben de surar, es pe
cialmente el quart, tenint en 
compte que el primer equip esta 
sòlidament situat a 1.° Divisió. 

El s dos últims equips baixen 
de categoria i són substituits per 
La Cellera i Girona . B-, aquest 
últim refermant el criteri esmen
tat pel redreçament de l'entitat 
en base als reforços incorporats 
al primer equip. 

molt disputat en els primers 
llocs, on anaren empatats el 
Reus Deportiu i el Vendrell fins 
a la 5.° ronda. 

A la 6.° aquest últim perdé 
el seu únic partit, i ja fou fàcil 
al Reus Deportiu mantenir la dis
tància d'un punt guanyant tots 
els partits restants llevat de l'úl 
tim amb el Valls, amb el qual li 
ragonins, que arriba a poder edi
tar setmanalment un butlleti in
formatiu de les seves activitats. 

Deixant de banda el Tarrago
na i el Tortosa, que enguany han 
militat a 2.° Divisió amb sort di
ve rsa -els tortosins no han 
aguantat la categoria aquesta 
vegada-, el campionat ha estat 

CAMPIONAT DE TARRAGONA DE 1.0 CATEGORIA 

• Penalitzat amb un punt 
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era suficient empatar. 
Val a dir que el Vila-seca no 

aprofita la seva oportunitat quan 
el Vendrell el deixa passar. 

Aquest campionat es juga a 
10 taulers . La formació del Reus 
Deportiu fou: M. Descarrega , 
Benet, Macaya , Valls, Barrat. 
Llort, Fernàndez, Ballart , Colom, 
Grau, T. Llorach, Escuté i Solé, 
que s'anaren alternant. 

CAMPIONAT DE LLEIDA 

Aquest campionat gaudeix d'u
nes característiques pròpies en 
la seva organització. 

D'antuvi en diríem un campio
nat en rè~ im de participació 
oberta, car integra equips andor
rans i un d'a ragonès, aquest úl
tim de la franja de Ponent. Això 
és degut a l'isolament d'aquells 
focus escaquistes d'un nus d'ac
tivitat com concentra Lleida. 

Una altra característica, que 
trobem positiva, és que es pun
tua per tauler i no per encontre, 
la qual cosa dóna valor a totes 
les partides de cara el resultat 
final. 

Els equips estan formats no
més per cinc jugadors, la mida 
més curta dels diferents cam
pionats comarcals de Catalunya , 
i que s'hauria de veure la pos
eil:;i litat d'anar-Ia eixamplant. 

Enguany l 'estructura general 
de les diferents competicions 
s'ha racionalitzat. Partint dels 
dos grups de 2.° categoria -i 
cap de 3.°_ de la temporada 
anterior, s'ha fet un grup de 2.° 
categoria i un de 3.° a base d'es
tructurar el primer grup com a 
categoria . 

Alhora s 'ha completat el cam
pionat de 1.0 categoria amb una 
segona volta que, a efectes es
portius, era ben necessària per 
a donar millor consistència al 
campionat i fins i tot perquè re
sultés més equitatiu, al propi 
temps que s'allargava una com
petició que convé fomentar per
què és la base de l'activitat es
caquista de qualsevol contrada 
i és la que dóna un major mar
ge d'oportunitats de participa
ció i, per tant, de practica, que 
és la millor manera de progres
sar. 



CAMPIONAT DE LLEIDA DE 1." CATEGORIA 

A 1." categoria hi ha tornat 
el Tornabous, un equi p que té 
tan pocs jugadors que l'any pas
sat, amb quatre que anaren a 
fer el servei militar, es veieren 
obligats a renunciar a prendre
hi part. Ara han tornat de les 
seves obligacions, i per acord 
dels altres clubs, se'ls ha per
mes d'incorporar-se a I ." cate
goria, on s'hi han aguantat, en
cara que amb penes i treballs. 
El triomf final ha estat per l'e
quip titular del Lleida, però per 
poc marse en relació al Grup 
d'Escacs de les Valls d'Andorra 
(GEVA), el qual domina la se
gona volta, peró es queda a mig 
carni de l'avantatge que li ha
vien agafat els lleidatans a la 1." 
volta . L'equip campió estigué 
compost per Codina, Gensana 11, 
Béjar, Mora i Gensana III. 

El GEVA alinea Purgimon. 
Iglesias, Santamaria, Clúa i La
casa . 

El Balaguer és també un equip 
que pugna per sobresortir i que
da emparedat entre els dos 
equips andorrans a una distan
cia semblant l'un de I·altre. Pre
cisament el Club d'Escacs An
dorra (CEA) ha millorat conside
rablement enguany després que 
la temporada antenor queda se
gon per la cua . 

Seu d'Urgell i Tora feren el 
seu paper, i a poca distancia el 

novament incorporat Tornabous. 
del qual n'hem parlat acans. 

~Is aragonesos del · Jaime Ca
sas -, acaba ts de pujar, els ha 
vingut gran la nova categoria i 
se'n tornen a l'anterior després 
d'haver-se vis t abocats al des
cens automatic. El seu lloc l'o
cupara el Lleida • C- . 

A Lleida es donen premis per 
als millors taulers i per això 
aquesta classificació té força im
portancia . Vegem com van que
dar. 

1.° categoria 
ler. tauler : Codina (Lleida), 12 

punts ; 20n., Padulles (Tora). 8 ; 
3er., Béjar (Lleida), 11 \12; 4rl. , 
Lavedàn (Jaime Casas), 7\12 ; i 
Sé ., Ramon Gensana (11) (Lleida). 
12\12, que fou el màxim guanya
dor de totes les categories. 

2." categoria 
1 er. taule r : Rosselló (Bellpuig) 

9\12; 20n., Garcia (Lleida • B -), 
9\12; 3er., Corcuera (Lle ida .C-) 
9\12; 4rt., Gil (Lleida .C.), 8\12; I 

Sé ., Bonet (Lleida .C.), 11 punts. 

3." categoria 
1 er. tauler: Hernàndez (Lleida 

.0-),6\12; 20n., Benet (Barbens) , 
6; 3er., Castelló (Tora .B.), 5 : 
4rt., Francesc Segovia (Lleida 
.0-), 7; i Sé ., Sala (Bellpuig), 5 
punts i mig. 

"GENS UNA SUMUS" - SOM UNA FAMILIA 
l ema 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 

GRAN NOVEDAD 
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- Reglamento oficial de la F.I.O.E. 
- Sistema Suizo. 
- Suizo por equipos. 
- Sistemas de desempate. 
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DADES DEL CAMPIONAT DE PRIMERA DIVISiÓ 
Facilitades per la Secretaria de la F. C. E. 

MILLOR PERCENTATGE INDIVIDUAL 

Nom 

1 er. JORDA (Congrés) 
·2on. PUJOL (Vulcà) 

100 

% 

3er. i 4rt. PARÉS (Barcinona) i 
SIRVENT (Barcinona) 

Sé. BELLON (Vulcà) 

90 
86,3 
86,36 
85,7 
81.8 
81,81 
81,26 
80 

6é. i 7é. FERNANDEZ (UGA) i 
O. RODRíGUEZ (Vulcà) 

8é. CORDOVIL (Olot) 
Sé. PABLO (UGA) 

10é. GARRIGA (Barcinona) 
11 é. TOSAN (Barcino na) 

75 
75 

MILLOR PERCENTATGE EN EL PRIMER 
TAULER 

ler. O. RODRíGUEZ (Vulcà) 81,81 
20n. i 3er. POMAR (UGA) i 60 

CALVO (Terrassa) 60 
4rt. BORDELL (Espanyol) 59,09 
Sé. CASTRO (Olot) 57,14 
6é. BORRELL (Congrés) 56,25 
7é. PALAU (Foment) 55 

8é. i 9é. GONZALEZ (Barcinona) i 50 

4rl. 

NÒRIA (Jake) 50 
1 Dé. BEL TRAN (Barcelona) 45,45 
11 é. IBERO (Sant Josep) 27,27 
12é. ARTIGAS (Sabadell) 14,28 

1 er. 
20n. 
3er. 
i Sé. 

6é. 
7é. 
8é. 

1 er. 
2on. 
3er. 
4rt. 
Sé. 

PERCENTATGES DELS G.M. i M.I. 

BELLON (Vulcà) 85,71 
O. RODRIGUEZ (Vulcà) 81,81 
SANZ (Olot) 65 
POMAR (UGA) i 60 
CALVO (Terrassa) 60 
CASTRO (Olot) 57,14 
FARRÉ (Terrassa) 50 
MEDINA (Olot) 43,75 

PERCENTATGES DELS M.N. 

CORDOVIL (Olot) 
PABLO (UGA) 
MARTIN (Vulcà) 
RIBERA (Foment) 
SERRA (UGA) 

6é. i 7é. MORA (Terrassa) i 
GARCIA ORúS (Espanyol) 
BORDELL (Espanyol) 

81,25 
80 
72,72 
70 
66,66 
63,63 
63,63 
59,C9 
50 

8é. 
9é. 

10é. 
E. PÉREZ (Espanyol) 
P. PUIG (Espanyol) 
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4D 

PERCENTATGES DEL MESTRES 
CATALANS 

Nom % 

l er. PUJOL (Vulcà) 90 
20n. PARÉS (Barcinona) 86,36 
3er. FERNANDEZ (UGA) 81 ,81 
4rt. GARRIGA (Barcino na) 75 
Sé. OCHOA (UGA) 72,22 
6é. MA TEU (Terrassa) 68,75 
7é. MIRALLES (Vulcà) 65 

8é. i 9é. NIETO (Vulcà) i 63,63 
SÒRIA (Espanyol) 63,6 

10é. SI MON (Terrassa) 60 
11 é. BORRELL (Congrés) 56,25 

12é. i 13é. NÒRIA (Jake) i 50 
PERDIGò (Barcinona) 50 

14é. BELTRAN (Barcelona) 45,45 
15é. i 16,é A YZA (Vulcà) i 45 

BAS (Barcelona) 45 
17é. BUXADÉ (UGA) 44.44 
18é. GARCIA C. (Barcino na) 40,90 
19é. PAREDES (Foment) 25 

PERCENTATGES DE PREFERENTS 

JORDA (Congrés) 
SIRVENT (Barcinona) 
CABRÉ (Barcelona) 
TO SAN (Barcinona) 
COLLADO (Vulcà) 
PARÉS (Barcinona) 
PISA (Vulcà) 
PUCHE (Sant Josep) 
MOYANO (Vulcà) 
ALVAREZ (Espanyol) 
BA TALLA (Barcino na) 
FRANQUET (Espanyol) 
GRAU (Espanyol) 
POMÉS (Terrassa) 

PERCENTATGES DE PRIMERES 

ESCUDÉ (Terrassa) 
ALCAÑIZ (Barcelona) 
M. SANCHEZ (Sabadell) 
DELGADO (Terrassa) 
PARERA (Sabadell) 
SANCHEZ (Sabadell) 
PUJOL (Sant Josep) 

100 
86,36 
80, 
75, 
72,22 
72,22 
72,22 
72,22 
72,72 
71,42 
68,18 
67,27 
66,66 
65 

65 
62,50 
59,09 
41 ,66 
38,88 
27,27 
21 ,43 



JUGADORS JMBATUTS AMB UN MINIM 
DE 4 PARTIDES 

O. RODRIGUEZ (Vulca) i 
FRANQUET (Espanyol) 
PUJOL (Vulca) 
SERRA (UGA) 
CORDOVIL (Olot) 
BELLON (Vulca) 
NEPOMUCENO (Olot) i 
JORDA (Congrés) 
GARRIGA (Barcinona) 

11 partides 
10 
9 
8 
7 

6 
4 

PARTICIPACIÓ PER CATEGORIES 

Grans Mestres Internacionals 3 
Mestres Internacionals 5 
Mestres Nacionals Espanyols 10 
Mestres Catalans 20 
Preferents 1 07 
P~me~s 28 
Segones 7 
Terceres 3 

Total 183 jugadors 

NOMBRE DE JUGADORS ALINEATS 
PER CADA EQUIP 

ESPANYOL 12 
VULCA 13 
CONGRES 14 
FOMENT MARTINENC 14 
SANT JOSEP 14 
BARCELONA 14 
BARCINONA 15 
SABADELL 15 
JAKE 17 
U.G.A. 17 
TERRASSA 18 
OLOT 20 

183 

Classificació dels sis primers equips entre si 

1 er. Vulca, 4 punts; 20n. Barcinona, 3',1,; 3er. Es 
panyol , 3; 4rt. U.G.A., 2',1,; Sé. i 6é. Congrés ; 
Terrassa , 1 punt. 

Classificació puntuant tots els taule;'\; 

l er. Vulca, 76 punts; 20n. Barcinona, 68 1(,; 3er. 
U.G.A. , 66'(,; 4rt. Espanyol, 64'12; Sé. Terrassa. 
60; 6e. Foment Martinenc, 57; 7e. Olot, 55'/2; 8é. 
Congrés, 53; 9é. Barcelona, 50Y2; 10é. Sant Jo
sep, 37Y2; ll e. Jake, 37; 12é. Sabadell, 34 punts. 

SANCIONS ESPORTIVES 
Del Comit" de Competició 

Tots amb un punt 

VIC ·C- ; CAMBRILS .B-; LA PEIRA .B-; 
TORTOSA .B-; MANRESA ·C-; BORGES 
DEL CAMP ; GUIXOLENC . B- ; ESPLUGUES 
·C-; SANT FELIU .0-; CAIXA PENSIONS 
·B- ; L'ALZINAR ·A- ; AMISTAT .B-; COLOM 
.. B- , 

Del Consell Directiu 

VULCA . A -. t punt ; SANT JORDI .A- , ~ 
punts. 

MULTES ECONÒMIQUES 
Del Comit" de Competició 

VULCA ·G-
L'ESCALA 
VIC .C-
LA PEIRA . B-
TORTOSA · B-
MANRESA ·C-
BALSARENY ·B-
MOLLET .B-
CAIXA PENSIONS · B-
CASTELLDEFELS • B-
AMISTAT .B-
AMISTAT .C-
COLOM .B-

Del Consell Directiu 

SANT JORDI .A. 

500 Ptes. 
4.500 

500 
1.500 
1.500 

500 
1.000 
1.000 

500 
1.000 
1.500 
1.500 

750 

10.000 Ptes . 
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PUNTUACiÓ DELS JUGADORS PER EQUIPS DE la DIVISiÓ 
Amb un mínim de 4 partides jugades 

Recopilació efectuada per la Secretaria de la F. C. d'E. 

1. ASSOCIACiÓ BARCINONA 39/ 69 

Noms Categ. Part. Punts o;.. 

Gonzàlez M. P 5 
Garcia C. MC 11 
Vehl P 11 
Parés MC 11 
H. Pérez P 9 
Garriga MC 4 
Sirvant P 11 
Perdigó .MC 11 
Coll P 10 
Batalla P 11 

2. CLUB ESCACS VULCA 

50 
40.90 
59.09 
86.36 
12.22 
75 
86.36 
50 
55 
68.18 

O. Rodrlguez GMI 11 
7 

11 ' 
10 
10 
11 
10 
11 
11 
11 

4 

9 81.81 
Bellon GM t 6 85.71 
Martin MN 8 72.72 
Miralles MC 
Ayza MC 

6 112 65 
4112 45 

Niala MC 7 63.63 
Pujol MC 9 90 
Coltado P 8 72.72 
Moyano P 8 12.72 
Pisa P 8 72.72 
Severri P 2 50 

3. UNiÓ GRACIENCA O'ESCACS 

Pomar GMt 10 6 
Ochoa MC 9 6 '12 
Fernàndez MC 11 9 
Pablo MN 10 8 
Serra MN 9 6 
Buxadé MC 9 4 
Velasco p 7 3 1/2 

Srusi P 9 4 
Salvany P 10 6 
To P 4 2 
Rosich P 6 2 
Masip P 6 3 

4. CLUB ESCACS ESPANYOL 

60 
72.22 
81 .81 
80 
66.66 
44 .44 
50 
44 .44 
60 
50 
33.33 
50 

Bordell MN 11 6'/2 59 ,09 
Garcia Orus MN 11 7 63,&3 
Prada P 11 4 '/2 40,90 
P. Puig MN 10 4 40 
E Pérez MN 7 3'12 50 
Sòria MC 11 7 63,63 
Grau P 9 6 66.66 
S. Fernàndez P 10 6 60 
Franquet P 11 7% 67,27 
Segura P 9 5 55.55 
Alvarez P 7 5 71.42 
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5. CLUB ESCACS CONGR~S 

Noms Categ. Part. Punts % 

Borrell 
Bechini 
Sanz 
Bielsa 
Marco 
Gros 
Oliver 
Boada 
Imperial 
Salvo 
Sagués 
Jordà 
Andreu 

.MC 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

8 
9 

11 
10 

4 
10 
11 

6 
9 

10 
9 
6 
6 

56,25 
44.44 
31 .81 
40 
62.50 
55 
63.62 
41.66 
38.88 
60 
44.44 

100 
16.66 

6. CLUB ESCACS TERRASSA 

Calvo 
Mateu 
Pomés 
Mora 
Simon 
Antigua 
Sanahuja 
Jurada 
Delgada 
Escudé 
Sort 
Farré 

MI 
MC 

P 
MN 
MC 

P 
P 
P 

L' 
1.' 

P 
MI 

5 
8 

10 
11 
10 
11 
11 

8 
6 

10 
5 
4 

7. CLUB ESCACS OLOT 

Castro MI 7 
Medina MI 8 
Sanz MI 10 
Cordovil MN 8 
R. Gonzàlez P 9 
Nepomuceno P 6 
Poyato P 9 
Casacuberta P 11 
Ferran P 10 
Mir P 11 
Velasco 1 .~ 7 
Masdeu 2.3 4 
Ventolà 2.fI 4 

60 
68.75 
65 
63.63 
60 
54.54 
36.27 
31 .25 
41 .66 
65 
50 
50 

57.14 
43.75 
65 
81.25 
55.55 
58.33 
61 .11 
50 
55 
45.45 
50 
12.50 

O 

8. U. E. FOMENT MARTINENC 

Palau 
Piqueres 
Paredes 
Padrós 
Gomita 
Pagès 
N. Fomés 
A. Ribera 

P 
P 

MC 
P 
P 
P 
P 

MN 

10 
11 

6 
11 
10 
11 
11 
10 

5 V2 55 
6 54.54 
1'/2 25 
5 45.45 
4 '/2 45 
7 63.63 
5 112 50 
7 70 

L. Fomés 
Làzaro 
Satorra 

p 

P 
P 

11 
10 

6 

5 45.4 5 
6 60 
2 '12 41 ,66 

9. CLUB ESCACS BARCELONA 

Beltran MC 
Xala barder P 
Saladén 1: ' 
Bofill P 
Catalan H. P 
Catalan E. P 
Morell P 
Bas MC 
Sayrol P 
Cabré P 
Atcañiz , .~ 

11 
5 

10 
11 
11 
11 
11 
10 
11 
10 

4 

5 
O 
3 
6 
4 

3 1/2 

7 
4 
4 '12 
8 
2% 

45.45 
O 

30 
54.54 
36.27 
31.81 
63.63 
40 
40.90 
80 
62.50 

10. C. P. SANT JOSEP (Badalona ) 

Ibero 
Atbreda 
Boix 
Isem 
Marin 
Puche 
Julbe 
Pascal 
Serial 
Blasco 
Pujol 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
p 

1.' 

11 
6 

11 
11 
11 

9 
11 
10 
10 
10 

7 

3 27.27 
16.66 

3 1/2 31,81 
4 '12 40,90 
4 36.36 
6 1!> 72.22 
3 1;' 31.81 
3 30 
3 30 
3 'I, 35 
1 1/2 21 ,43 

11. CLUB ESCACS SABADELL 

Artigas 
Espau 
Monrabà 
Ara 
Cànovas 
Muriel 
Homet 
Sànchez 
Parera 
Sànchez 

p 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

p 

l ' 
1.' 

7 
11 
9 

10 
9 

10 
8 

11 
9 
9 

1 
3 
4 
3 
3 
4 

14.28 
27.27 
44.44 
30 
33.33 
40 
6.25 

59.09 
38.88 
27.77 

12. ESCACS JAKE CLUB 
(L'Hospitalet de Llobregat) 

Nòria MC 
Fernàndez P 
Altara P 
Marchador P 
Dominguez p 
Vètez P 
Ponce P 
Sànchez M. P 
Rosell P 
Queraltó P 

9 
11 
10 
11 
10 
11 
10 
10 

9 
7 

4 112 50 
5 45.45 
3 1/2 35 
2 18.18 
2

'
/2 25 

5 '12 50 
2 1f2 25 
3 1/2 35 
2 22.22 
3 % 50 



XXXVII CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS 
1979/1980 

Classificacions finals 
En negreta, els equips que pugen de categoria. En cursiva els que baixen. 

COMARQUES DE BARCELONA 

PRIMERA CA TEGORIA 

Grup 1·' 1'" . Grup 21111• Grup 3er. 

1 er, Congrés "C" 9 \12 1e,', Terrassa " B" BY2 
1er. U. C. Sant Feliu SV, 

2011 • Sani Adrià 9V, 2on, Colom 8Y2 21Ul , Calaf 7V, 
3ec, Granollers 7 3er, Aub inenc 7Y2 3et . La Peira 7V, 
41'"t , Sant Andreu 1 4rt, SEAT .B . 7 41'"t, Barcelona .B. 7 
50. Sant Josep ·B· 1 Sé. Olesa 6V, Se. Coll-blanc 7 
6é. Catalunya SV, 6é . Castellar 6 6é. Espanyol -8- 6V, 
7e. Masnou S 7e. Jake .8. 5 112 7e. Cornellà 6% 
Bé. Vulca ·C· S Bè. Català S 8é. Vic 5Y2 
ge. 8arcmona ·C· S 9è. Manresa S ge. Gava 5% 

IOt!! . Hortenc -B - 4 Y2 lOè. Sant Cugat 3 11;t 10e. Foment Molms de Rel 3 
/là . Amistat ·8 . (-I) O lI .e Sant Pere 3 lIe. Sant Josep • c· 
12è ONCE O 12é. Barceloneta V, 

SEGONA CATEGORIA 

Grup l l' r. Grup 20 11 , Grup 31' r. 

11'r, Cale lla 9 1.-r. Prat Suburenc 10 Y2 l "r. Cerdanyola / Vallès 11 
21111• U.G.A. "C" SV, 2011 • Foment " C" 9 2UII . Santa Perpelua 9 
3er. Canet de Ma, S 3er. Prat 9 3er. Sabadell .. B. 8 Y2 
4rt. Malgrat 7Y2 4" Vdadecans 7 4rt . Terrassa ·C· 6 Y, 
5é. Badalona 1 Sè. L'Hospitalet ·B· 1 Se. AVAM 6 
6e Pineda 5Y2 6è. Aurora 6 6è . Barberà 6 
7e. Sant Adrià ·B · SY2 7e. Padró Cornellà 4 7è. Barcelona ·C· SY2 
Be. "La Colmena ~ · B· S Be. Joventut M. de Rei 3% Be. Balsareny 5 
ge. Sant Josep .D . 3V, ge . La Ura ·B· 3 ge. La PrinCipal ·C. 3 

10e. Sant Pol 3Y2 JOe. Sant Feliu .B. 3 JOe. Rubinenc ·B· 2Y2 
Il e . Foment Martinenc · 0 . 3 /le . Igualada • B .. 2% Ire. La Peira -B . 2 

12e. SBntbola 1 Y2 

Grup 4rt . Grup Se. 

1,' r . La Principal " B" 9V, 1f'r. Centelles lO V, 
2nn. Caixa Pensions 8 Y2 2011• Blm Sants 9 Y2 
3er. La Lira -C. S 3er. LI. Ruy López ·B . 8 1h 
4" Berguedà 7 Y2 4Tt• Club 7 a 9 7Y2 
Sé. Catalònia ·B· 7 Sé. C. Moral de Gràc¡a 6 
6é. Tres Peons ·B· 6 6i!. Ripoll SY2 
7é . Santpedor S 7é. Colom ·B .. S 
Bé. Sur ia 5 Bé. Granollers .B. S 
ge. AVinyó 4V2 9è. Ideal de Clave 4 

IOé. Catalunya ·B· 3V, JOe. Ildefons Juyol 3 
l1e. Manresa ·B · I y, l/e. Vic -8. (-I) ,/, 

12e. Prat .B~ O 
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TERCERA CATEGORIA 

Grup 1,'r. Grup 20 11 , Grup 31'f . 

l" r, Cerdanyola / Mata'r6 10 11'r. Cornellà " S " 10 Y2 11' r , Ciutat Badia "A" 11 
2m , . llaç d'Amistat 8 1', 2 0 11 , Jake "C" 9 Y2 20 11 , Cerdanyola/Vali es " S " 9 Y2 
3er , Orfeó Badaloni aV2 3et, Esplugues de Llobregat 8 3e r . Cerdanyola/Vallès · C· I 
4 r t . Sant Marti 8 4 f t , Gavà .B . 7% 4,1 Martorell 6 Y2 
5é. Centre Aragonès ·B. 6 1', Sé. Esplugues de LI. .B. 6 5é Agut 6 
6e. Malgrat ·B· (-1) 5 6e. Vilanova ·B. 6 6é El Carmel 6 
lè . Tiana 5 lè . Padró Cornella ·B. SY2 7e. Sabadell ·C· 5Y2 
Bé. Besós 4'12 Bé. Prat -8" 5 8é Barbera ·B · 5 
ge, CCR Aragonès 31', ge. CCR Castelldefels 4 Y2 9è. Cardedeu 4 y: 

IOé. Idea/ Clave · B· 3 IOè. Viladecans ·B· 2Y2 lOè. Palautordera 4 
, le. La Familiar 2 V2 IIé. Joventut ·B. (-1) O lla. CIutat BadIa · B · 
12é. Amlstal ·C· (-1) O 

Grup 4rl , Grup 5é. 

l i" . .Hispano Olivetti 10 Y2 l i" • Centre Aragonès 11 
2"11. Congrés "O" 10 2u lJ . U.G.A. " O" 10 
3er . Barcinona - D - I 3re . Salle/Horta 9 
4" Torelló 6 4rt . Calaf ·B· 7Y2 
Se. Vulca ·0. 6 Sé. Navars S 
6e . Parets SY2 Ge. Hortenc ·C · S 
7é. Mollet SY2 7e. Catalònia .C· 4% 
Be. Centelles ·B· 5 Be. Gironella 4 Y1 
ge. Coll-blanc ·B. 4 Y1 ge. Caldenc 3Y1 

IOé. Montcada 4 IOè. SEAT .C. 3 Y1 
lIè. Tres Peons ·C. 1% Ile. Santpedor • B .. 1 Y2 
12ê Guttmann l', 12è. H. Olivetti ·B. 1 

CLASSIFICACIÓ A TERCERA CATEGORIA 

Grup 1 er, Grup 2(10. Grup 3er. 

1cr . Salle/Comtal 11 1er. Olesa "S" 9 1', 1cr . G. E. Pegaso 10 Y2 
21111 . Sant Cugat " B" 9 2 (111 . Sedeta 9 Y2 2" 11 , Tordera 9 
3er. AVAM .C. a Y2 3'''. Castellar "B. 9 3er. Cerdanyola Mataró ·B . aY2 
4rt. Centre Aragonès ·C. 61', 4ct . Santa Perpètua · B· 8 4ct . Sant Adrià . D · 6% 
Sè . Terrassa .0. 6 Sè. Catalònia ·0 · I Sé. Club 7 a 9 · B · 5% 
Gè. L'Alzinar (- 1) S Gé. Salle Comtal · B 'O 6 Ge . Canet de Mar ·B. S 
7è. Torrenegra .B· 4 Y2 7e. Avinyó .B. 51!, 7e . C. Mora l de GràC ia ·B· 4 

8é. Castellar ·C· 4 Y2 8è . Sant Cugat .C . 3 Bé. Llaç d'Amistat ·8 - 4 
9é. Aubinenc .C. 31', 9é. L'Alzinar ·B" 2% ge. Caixa Pensions ·B .(-1) 31', 

10è. Sant Pere .B· 31', 10e. AVAM -B. 2112 10e. Ma lgrat ·C· 3 
l 1e . Parets . B. 2 l1é. Manresa .C" (-1) 2 llé. Pineda . B. 21!? 
12e. Ciutat Badia · C· 12è. Balsareny .8. l', 12e. Tiana .B. 2 

Grup 4rl . Grup Sé. Grup 6è. 

11'r. Castelldefels C. A. 11 11'r. Torrenegra "C" 10 1 er. Sant Andreu " S " 10 
2° 11 , Cornellà "C" 9 Y2 21111 . Prat Suburenc "B" 10 2011. Moià "A" 10 
3ec, Soc. Casino · A · 9 3"'. Ba rcelona ·0. 8 Y2 3ec. Martorell .. B. 8Y2 
4rt . S. Apòstol ·A· 7 Y2 4rt. V iladecans ·C. B 4rt . C.C. GràCia 8 
Se. Jake ·0 · 7 Sé. La Principal ·0· 6'!? Sé. Granollers .C· 7 
6é. Vulcà -F· 5 '12 6é. Foment . E· SY2 6é. Torelló ·B . 6 
7é. Soc. Casino· B· SY2 7è. Distr icte V 5 7e. Aibes de Fresser 5 
8é. S. Apòstol ·C. 3 8è. Prat Suburenc · C· 4 Y2 8è. Santa Eulàlia ·A· 4 Y2 
ge. Sant FeliU .. D- (- 1) 2Y2 9è. Sedeta ·C. 4 9è. Moià ·B· 4 

10e. Esplugues de U .• c. (-I) 2 10e. Catarà ·B · 3 10e. Mollet ·B .. O 
lIè. Martorell .. C· I l e. Vulca ·G· O lIe. Vic ·C. O 
12è, Sant Feliu -E· l', 
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Grup 7e. Grup Sè. 

1 '·r. Congrés " E" 9 1/2 1P 1'. Sant Josep " E" 10 
2" 11 , Sord ~Muts 91/2 2ulI . " La Colmena" "C" 9 
3et, Sant Feliu _ C. 7% 3er. Cornellà .0. B'!, 
4rt. BIM-Sants .B. 7,/, 4rt . Londres lIeflà .A· B 
Se. Barceloneta .B. 7Y2 Se. Sant Adrià ·C · 6Y2 
6e. ColI~blanc ·C , 6 6e. Londres Llefla · B· 5 
7e. L'Hospitalet .C. SY2 7e. Vulca .E. 4% 
Be. Sant Mart¡ .B. 5 Be. Sant Andreu ,C· 4Y2 
ge. Sedeta -B. 2Y2 ge. S. Apòstol ·B · 4 

ICe. Colom .C. 2Y2 IOe Salle Comtal ·C· 3Y, 
Ile. Castelldefels ·B. (-I) 2 I le .Ideal Clave .C . 2Y2 
12e. Vulcà ·H· O 12e. Sant Feliu .F. O 

DELEGACIÓ DE GIRONA 

2." ca tegoria 3,n categoria 

11" '. La Cellera 9y, Grup 11'r. Grup 21111 • 

21U I , GIrona "B" 9 
3er. Salt ·A· 8Y, 1" r. Blanes 8Y2 11'r. Cassà " A" 10,/, 
4rt Sant Jordi ·B· 7V, 2"11 . Sant Jordi " C" 7 ,/, 21111 . Salt "C" 9 
5e Palafrugell ·B· 7 3,'r. Royal "B" 6Y2 3"r. Cassà "B" B 
6e Fom. La Bisbal 6112 4'1 Palafrugell ·C. 6,/, 4rt. Anglès 7Y, 
7p.. Farners ·A· 6 Se. Sant Jordi ·0. 4 Se. Farners ·0 . 6Y, 
Be. Banyoles .B. 4112 6é . Aoyal ·C. 3Y, 6e. Caldes . B. 6 
ge. Farners .B. 4 7e. Guixolenc ·B. (-I) 2Y2 7e. Salt .0" 5 

IOà Salt ·B · 2Y2 Be . Sant Jordi .E. 2Y, Be, Farners .C. 5 
9é. Olot · E. ,/, ge. Caldes .C. 3Y, 

10e, Cassà .C. 3 
11é. Salt ·E. 2 

DELEGACiÓ DE TARRAGONA 

2.' categoria 3" categoria 

11'r. Hifrensa 7 11'r. Tarragona "O" 9 ,/, 
2on . Gremcesa 7 21111, El Vendre!1 "B " 9 
3er. Reus Esportiu ·B- 6V2 3e". Tortosa .B- (-I) 7 

4rt . Vila-seca -B· 4Y2 4 rt . Alcanar 6Y, 
5é Reus Esportiu .C- 4 Se. Teresianes 6 
6é. les Borges del Camp (-I) 2V, 6é. HIFRENSA .B· 6 
7e . Bisbalenc 2,/, 7e. Alcanar ·B- SY2 
Be, C. E. Reus -B . t 8e. C.C. Valls -B· 5,/, 
9é. Vi/a-seca ·C· O ge. U. O. SAFA ·B· 4Y, 

IDe. L'Hos tal dels Alls O IOe. Reus Esportiu -D. 3 
11e. Gremcesa -B· I Y, 
12e, U.O. SAFA I 

DEMANEU EL "BUTLLETí D'ESCACS" 
AL VOSTRE QUIOSQUER O LLIBRETER HABITUAL 
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DELEGACIÓ DE LLEIDA 

2.0 categoria 

1er. lleida "C" 46 
2on , Torrefarrera 42% 
3eT, lleida .B. 39 y, 
4rt, Vilanova .. 6" 37 
5è. Juneda 32 
6è. Anglesola 31 Y2 
7è Bellpuig 27'/, 
8è. G. E. V. A. ·B . 24 

3.° categoria 

11•r . Artesa de Segre 43 
2on , Bellpu ig ·B · 32 y, 
3eT, Tora .B. 31 V2 
4r t , Lleida .D. 31 V2 
Se. Barbens 30 
6è . Tàrrega 24'12 
7è . Vilanova · C· 17 

III FESTA CATALANA 
DELS ESCACS 

Lleida (Segrià), 13 juliol 1980 

Matx a 150 tau lers entre una 
Selecció del Barcelonès 

contra la resta de Catalunya. 

Indret de joc i de l'àpat: 
Hotel lIerd a 

Carretera de Barcelona, 
Km. 467 . 

Drets d'inscripció: 250 ptes. 

Inscripció lliure a l'àpat: 
1.000 ptes. 

HONOREU ELS ESCACS 
CATALANS 

AMB LA VOSTRA 
PARTICIPACIÓI 
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FASES FINALS DELS XXXVII CAMPIONATS 
DE CATALUNYA PER EQUIPS 

Segona Divisió Catalana 

Títol de campió: 
LA LIRA· SEAT 

Promoció d'ascens : 
LA PRINCIPAL - Amistat 

Promoció de descens: 
IGUALADA - Guixolenc 

Primera categori a 

Eliminatòries prèvies: 
TERRASSA . B. - Girona 5Y2 -4 Y, 
CONGRÉS . C. - Sant Feliu de Llobregat 5 - 5 

Semifinals: 
TERRASSA . B. - Reus Oeportiu 6Y2 -3Y2 
LLEIDA - Congrés · C· 5 - 5 

Fina l: 
TERRASSA . B. - Lleida Incompareixença 

Segona categoria 

Elim.inatòries prèvies : 
LA PRINCIPAL . B. - Hifrensa 
PRAT SUBURENC - Cerdanyola/Va llès 
CENTELLES - Calella 

Semifinals : 
PRÀT SUBURENC - La Principal .B. 
CENTELLES - Lleida ·C· 

Final: 
PRAT SUBURENC - Centelles 

Tercera categoria 

Eliminatòries prèvies : 
CIUTAT BADIA - Cerdanyola/ Mataró 
CENTRE ARAGONÈS - Hispano Olivetti 
PADRÓ . B. - Tarragona · 0 · 

Semifinals: 
CIUTAT BADIA - Artesa de Segre 
PADRÓ . B. - Centre Aragonès 

Final: 
PADRÓ • B. - Ciutat Badia 

7 -3 
6Y, - 3Y, 
5Y2- 41;, 

5Y, -3Y, 

QUADRE DE CAMPIONS DE LA TEMPORADA 1979/80 

1.0 Divisió : ASSOCIACIÓ BARCINONA, de Barcelona. 

2.0 Divisió : LA LIRA, de Barcelona, 

1.0 categoria : TERRASSA . B. , de Terrassa. 

2. 0 categoria : PRAT SUBURENC, de Sitges. 

3.° categoria : PADRÓ, de Cornellà de Llobregat. 



HISTORIAL DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA 
PER EQUIPS 

Quadre d'honor 

Partfcl· 
Edició Any pa"ts. Campió Subcampió Tercer classificat 

I 1927 6 Penya Gracienca Ruy López Penya Morphy i Foment Martinenc 
11 1930 9 Ruy López Barcelona Foment Martinenc 

III 1932 10 Barcelona Ruy López - Tívoli Comtal 
IV 1934 7 Ruy López - Tivoli Comtal Barcelona 
V 1945 8 Barcelona Comtal U. G.A. 

VI 1947 10 Barcelona Terrassa Ruy López _ Tívoli 
VII 1948 12 Sabadell Barcelona Ruy López - Tivoli 

VIII 1949 12 Ruy López - Tivoli Terrassa Mataró i Barce lona 
IX 1951 6 Espanyol Barcelona Terrassa i Ruy López - Tívoli 
X 1953 6 Ruy López - Tivoli Barcelona Terrassa 

XI 1954 6 Terrassa Barcelona Espanyol 
XII 1955 6 Barcelona Terrassa Espanyol 

XIII 1956 12 Barcelona Espanyol Oàl ia 
XIV 1957 12 Barcelona Terrassa Dàlia 
XV 1958 12 Barcelona Terrassa Unió Martinenca 

XV I 1959 12 Barcelona Espanyol Paluzíe 
XVII 1960 12 Paluzie Barcelona Espanyol i Terrassa 

XV III 1961 12 Espanyol Sants Barcelona 
XIX 1962 12 Espanyol Barcelona Sants, Terrassa i Joventut Sant Andreu 
XX 1963 12 Auy López · Paluzfe U. G. A. Espanyol 

XXI 1964 12 Terrassa Barcelona Espanyol 
XXII 1965 12 Ruy L6?ez· Paluzle Espanyol Barcelona 

XX III 1966 13 Ruy López· Palulle Barcelona TerraSSa j Espanyol 
XX IV 1967 12 Terrassa Barcelona Espanyol 
XXV 1968 13 Espanyol Terrassa Tarragona 

XXVI 1969 13 Terrassa Espanyol U. G. A. 
XXVII 1970 13 U. G.A. Espanyol Terrassa 

XXV III 1971 13 Espanyol Terrassa Barcelona 
XX IX 1972 14 Terrassa U. G. A. Espanyol 
XXX 1973 14 U. G. A. Espanyol Barcinona 

XXXI 1974 14 U. G. A. Barc1nona Espanyol 
XXXII 1975 14 Espanyol SEAT Terrassa 

XXXIII 1976 14 U.G. A. Terrassa OIOI 
XXXIV 1977 14 OIOI Espanyol Barcinona, Foment Martinenc i U.G.A. 

XXXV 1978 12 Vulcà Olot Barcinona 

XXXV I 1979 12 Vulcà U. G. A. Barcinona 
XXXVII 1980 12 8arcinona Vulcà U. G. A. 

Feu-vos membre de l'INSTITUT D'ESCACS DE CATALUNYA 
LOCAL PROPI: Ronda Sant Pere, 32, l er. pis, lletra H - Telf. (93) 302 7169 - BARCELONA- lO 

Serveis en funcionament : Aula-biblioteca amb taules d'escacs. - Consulta fitxes 
part ides a I"abast. - Fotocòpies de partides , revistes i llibres de la nodrida biblioteca. 

Cursets de formació de monitors oficia ls. - Cursets d'entrenament per correspondència. 
I al tres que es van anunciant. 

Quota: 3.000 ptes. a l'any (inclosa subscripció a BUTLLETI D'ESCACS). 
DEMANEU INFORMACIO DETALLADA A SECRETARIA 
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I 

un EITllal 
-unaIlA

I)E CIIIAE EIC 

PUaLIC 

TIC 
AI carrer de Bailén n. o 56 (entre Granvia de 

les Corts Catalanes i Diputació), s'ha inaugurat 
un curiós establiment: un frankfurt-granja que 
du per nom -ESCACS •. 

La curiositat està en el fet que tota la deco
ració del bar té relació amb el joc dels escacs. 
Terra quadriculat de rajoles blanques i negres, 
taules blanques i cadires negres amb les potes 
de color blanc, parets de fusta negra la part 
més baixa i estucat blanc la més alta; i, final
ment, tot un conjunt de figures que representen 
les peces del joc, tallades amb fusta pintada de 
color blanc, i incrustades per tota la barra del 
taulell. Fins i tot altres objectes decoratius re
partits per tot restabliment fan a¡'¡usió. sigui pel 
color o per la forma, al joc dels escacs. 

Per altra banda el bar ofereix al client tota 
una sèrie d' entrepans -especialitat de la casa
que porten per nom el de les peces del joc. 

Perquè, de tot això, ens en faci cinc cèntims 
i alhora ens expliqui com va sorgir la idea de 
muntar un bar d'aquestes característiques, dia
loguem amb l'Anna, una de les dues dones que 
porten restabliment. 

-Per què la idea d'un bar d'aquest tipus i 
amb el nom d' - escacs· ? 

-Doncs, mira, la primera idea era muntar un 
frankfurt tipic estil alemany. Per diverses raons 
vàrem haver de descartar-ho. Llavors vàrem de
cidir-nos per fer una combinació de frankfurt I 

gran/a. La decoració sí que des del primer mo
ment la vàrem pensar a base de blancs i negres 
però sense, en aquell moment. relacionar-ho amb 
els escacs. Va ser quan vam tenir davant les 
rajoles i les vam veure col· lacades al trespol que 
vàrem adonar-nos que realment semblava un 
tauler d 'escacs. 

-tOs a dir que va ser a partir de descobrir 
aquella relació que va quedar decidit donar-li 
al bar un caire .escaquístic.? 

-Sí, va ser així. A partir d 'aquell moment tot 
ja es va anar pensant en relació als escacs, co
mençant pel nom del bar. 

- Bé , jo suposo, però, que al marge d'aquest 
aspecte diguem-ne estétic, en el fons ha d'ha
ver-hi alguna cosa més personal que us hagi in
duït a pensar amb els escacs. Vull dir que pot
S€f deu haver-hi alguna de vosaltres que sigUi 
afeccionada i li agradi jugar o que tingui algun 
familiar o amic escaquista. Què hi ha d'això? 
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-Hi ha una mica del que has dit. A casa 
sempre hem estat molt afeccionats als escacs I 

particularment a mi m' agrada molt jugar-hi. Tinc 
costum de fer una partida o altra durant la set
mana . I moltes vegades els diumenges, quan em 
trobo amb el meu cosí, que també és molt afec
cionat, aprofito per a jugar un parell o tres de 
partides amb ell. També tinc costum molt sovint 
de mirar de resoldre el problema de - La Van
guàrdia •. I, fins i tot , (lI cotxe sempre hi duc un 
tauler d·escacs. 

-No hí ha dubte que realment ets una bona 
afeccionada. 

-Sí. ja ho veus. I. tal com (he dit abans, a 
casa sempre hi ha hagut molta afecció per aquest 
joc. fins al punt que en una ocasió els meus pa
res, que també tenen un bar, varen organitzar un 
campionat entre tots els clients habituals. Un 



campionat amb trofeu i tot. Trofeu que va dis
senyar expressament per a l'ocasió un orfebre 
amic nostre, i que, tot sigui dit de passada, va 
quedar-se a casa ja que el campionat el va gua
nyar el meu germà. 

-Caram, això si que és tota una anècdota. 
I ja que parlem d'escacs i de tu, què opines d'a
quest joc? 

-Opino que és un joc en què sempre es 
busca la perfecció. Crec que en els escacs sem
pre es perd per una fallada. Potser per això m'a
grada. Jo, jugant-hi, m'hi entretinc molt. Ara, 
penso que per fruir-ne és imprescindible poder 
lugar-hl amb gent d'igual nivell. 

-Tornem al bar. Quina és l'actitud de la 
gent que ve al bar? Solen fer comentaris rela
cionats amb el joc dels escacs? Perquè jo su
poso que tota aquesta ambientació i el mateix 
nom del bar convida a fer-ho. 

-Certament, la gent en fa, de comentaris. 
L'altre dia n'hi havien uns que discutien sobre 
quina peça era la més bona i anava més bé per 
lugar, i vaig sentir que deien: el cavall és molt 
bona peça i, a més, qui sap moure bé els cavalls 
és molt bon jugador. Hi ha qui pregunt"l qui és, 
d;1 bar, l'afeccionada . He de dir-te , però, que 
n hi ha molts que no saben pas el que vol dir el 
mot .. escacs .. . 

- He observat que aneu vestides de negre. 
E:s casual o també el vestit forma part del con
junt? 

-No és casual, no. Normalment anem vestI 
des de negre i blanc per a no desentonar ... 

-S'ha fixat algú en aquest detall? 
-Si, i sobre això l'altre oia també vaig sentir 

un comentari: .. mira avui la Dama va Ge negre .. , 
li va dir l'un a l'altre . 

-Una de les coses que de seguida criden 
l'atenció és la sèrie d'entrepans especials - · en
trepans Escacs·- que serviu. Com són aquests 
entrepans? 

-Són entrepans de tres pisos, fets amb pa 
anglès i amb diferents ingredients segons quin 
sigui l'entrepà. 

-Perquè els nostres lectors se'n facin una 
idea" puguin venir a men;ar-ne, digues-nos què 
hi poseu a cada un d'Ells? 

-Doncs, mira, començaré pel de Rei, que 
porta tcnyina, pebrot, maionesa, ou dur, cogom
bre petit i tomàquet natural. Després hi ha el de 
Dama, que porta hamburgesa , ceba, .catsup-, 
formatge, tomàquet, enciam i maionesa. AI de 
Torre hi posem ou ferrat , cansalada viada for
matge, enciam i tomàquet natural . AI d"Alfil, 
pernil dolç, formatge , ou dur, maionesa, amanida 
russa / tomàquet natural. I al de Cavall, anxoves, 
pebrot, ou dur, maionesa, enciam i tomàquet. 

-Veig que hi falta el de peó. Com és això? 
-Hi ha una raó. Tal com t'he dit aquests en-

trepans són bastant grossos. I resulta que al 
peó, que al costat de les altres peces és ';'olt 
més petit, li correspondria, en relació, ser un 
entrepà molt més petit. O sigui un entrepà de 
tipus més normal, com un, -bikini. per exemple. 
I nosaltres el que volíem és fer uns entrepans 
diferents .. . 

-Vaja! que al peó , com sempre , li ha tocat 
el rebre. 

-Això mateix. I encara haig de dir-te una 
cosa: potser també hi ha influït que a mi, a l'hora 
de jugar, el peó és la peça que menys m'agrada . 

-Algú l'ha notat a faltar, l' entrepà de peó? 
-No ho sé pas. Per ara ningú no ho ha co-

mentat. 
-Quin és l'entrepà que més us demanen? 
-Potser el de Dama. De fet és el que més 

lluu. 
-Estic segur que la Dama és la peça que 

més t'agrada. 
-Si. El de Torre també el demanen força. 

Ah! amb això dels entrepans si que tinc una pe
tita anècdota per explicar: un dia ve una parella 
i em diu .posi'ns un Rei i un Alfil per a mi i una 
Dama i una Torre per a ell i tot seguit faci' ns 
.jaque mate · amb una coca-cola i una cervesa·, 

-Hi ha algú que us hagi demanat per jugar? 
-SI que ens ho han demanat, però per ara 

no tenim cap joc. Potser més endavant en tindrem 
un o dos, més no, perquè llavors s'omplirien to
tes les taules per jugar-hi i s' hi passarien tota la 
tarda. I potser també organitzem un campionat 
com aquell dels meus pares. Ja veurem. 

Heus aci, amics escaquistes, que el món dels 
escacs és molt més ampli del que assenyalen les 
64 caselles del tauler. 

Pocs dies després, una colla d'amics esca
quistes vàrem tenir ocasió de tastar tots els 
entrepans. Us els recomanem; estan força bé i 
són barats. 

Enric Oliver 
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PARTIDES DELS XXXVII 
CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS 

,N." 1 E 89/b 

GONZAlEZ MESTRES (Barclnona) 
ORESTES ROORIGUEZ (Vulcà) 

Defensa sic iliana 

1 e4 eS. 2 GI3 dS . 3 d4 e X d4 . 4 
e x d4 Cf6. 5 Ce3 a6. 6 h3 ... (Fischer 
havIa emprat aquesta Jugada al co
mençament de la dècada dels sei· 
xanta --els meues anys de Jugador 
"escolar"!-, amb força bon resulla!.) 
6 ... e6. 7 94 h6. (Una altra possibilitat 
és 7 ... d5.) 8 Ag2 Ad7. 9 h41? .. (Se·m 
va acudir sobre el tauler i no vaig 
poder reprimir les ganes de provar
ho. L 'avantatge d'espaI del b lanc la 
perillosa per al negre la simplifica
ció al flanc de rei amb obertura de 
la columna "h".) 9 ... Cc6. 10 gS h x g5. 
11 h X g5 T X h1 +. 12 A X h1 c x d4. 
(L 'alternativa era 12 .. CgS. ) 13 O x d4 
Cg4. 14 14 ... (Controla la casella eS i 
amenaça 15 Dgl] . ) 14 .. , eS. 15 Dgl ... 
(Amenaça 16 AI3.) 15 ... e x l4. 16 
A x 14 Ae7. 17 CdS TeS. (No donava 
res el sacrifici. 17 .. AXg5? 18 A x g5 
D Xg5. 19 Cc7+ Rd8 (o RI8) . 20 

e x a8 0h4 +. 21 Re2 Ab5+ . 22 C4! 
I el blanc conserva el matenal sense 
problemes.) 18 C Xe7 ... 

(Després de la jugada " natural" 18 .. 
O X e7 el blanc pot posar el seu rel 
en seguretat tot plantejant amenaces 
directes. Per exemple: 19 0·0-0 Ce5 
20 Oh2 . Però Orestes, conscient del 
perill. trobà una continuació molt més 
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enèrgica.) 18... T x e2!! ( Havia visI 
aquesta Jugada abans de prendre l'al· 
fil. però no m'havia semblat tan forla 
Pensava que després de 19 Cd5 Oa5 + 
el blanc podia refutar l'atac sense 
massa dificultats. Poc a poc vaig anar 
veient que no era lan senzill . Per 
exemple, 20 CC3 T x c3! 21 Ad2 Dc5 
i el neg re ha guanyat un peó. O bé 
20 b4 Oa4, 21 Dd4?? Oh3 i la posició 
del blanc s'ensorra .) 18 CdS Oa5+ , 
20 b4 Oa3. (Posició critica i molt dl · 
Iicll per al blanc. Vaig començar a 
anar malament de temps.) 21 Tdl , .. 
(Finalment. no vaig trobar res de mi
llor.) 21... Oh3. 22 .4g3 ... (Altra ru 
miada i Jugada gairebé unica.) 22 ... 
Cf2!! (Allò que fallava! No és que si· 
guí decisiva, però serveix per crear 
problemes quan l'adversari té proble· 
mes de rellotge .) 23 A x f2 ... (Nova 
rumiada i altra cop jugada única.) 
23 ... AbS. 24 Td2 ... (Després de 24 
Cc7 + T X c7 el blanc ha donat la seva 
peça més activa i no disposa de cap 
maniobra clara per alliberar·se.) 24 ... 
Tel + . 25 Tdl ... (Ara la continuació 
normal era 25 .. Tc2 i taules per re· 
petic ió. Però. com jo ja estava gaire· 
bé en "zeitnol". Orestes va decidir 
arriscar· se i anar a guanyar. ) 25 .. 
Dd3??1I (Darrera "bomba" per fer· me 
patir. p'erò .. ) 26 Og4 1 __ (Sort que 
encara hi havia això! Ara sóc 10 qUI 
està millor, però sense temps pràcti · 
cament per arribar al con trol.) 26 ... 
011 +. 27 Rd2 T X d1 +. 28 O x d' 
O x f2+. 29 Re3 D X a2. 30 Ce7 +? ... 
(Per què donar un cavall que val 
més que l'alfil negre? 30 094 o 30 
Del eren millors.) 30... Rd7. 31 
C X b4 a X b4. 32 OdS? .. (precipilaci6. 
Encara es podia provar 30 Del o 30 
Ofl . Ara el blanc guanyarà els peons 
del flanc de rei a canvi de la peça. 
però el negre sempre tindrà xec 
continu.) 32 ... o al +. 33 Rd2 O X hl . 
34 O x f7 + Re6. 35 Dd5 + Rc7. 36 
017 + Rc6. 37 odS + i taules per re· 
petició. De tota manera Orestes no 
habia merescut perdre aquesta par· 
tida. 

1/ 2 -1 / 2 

LLUIS GONZALEZ MESTRES 

N.u 2 R S6 / c 

BELLON (Vulcà) 
GARCIA CONESA (Barcinona) 

Obertura PD 
(Richter . Veressav) 

1 Cc3 d5. 2 d4 C16 . 3 Ag5 Cbd7. 4 
13 .. (Altres possibilitats són e3. Dd3. 
Od2 i e4. ) 4 .. eS. 5 e4 d Xe4. 6 
d X eS .. (Aquesta resposta va descon. 
certar el negre, que esperava: 6 d5 
Db6 . 7 Tb, e X 13. 8 Cxl3 g6. 9 Ab5 
amb posició complicada, segons l'In· 
formatar . ) 6 .. eXt3. 7 C x l3 DaS. 9 
Od2 a6. 9 A X I6 C X I6. 10 0·0-0 Ad7. 
11 CeS!. (El blanc ja té avantatge.) 
11. Td8. 12 014 e6. 13 Ce4 O x a2! 
14 C X I6 + g X 16. 15 T x d7 T x d7. 16 
e x g7 R x d7. 17 O x 16 Ae7?? (lIàs· 
tima! En aquesta posició el negre te· 
nia la jugada salvadora : 17. A xc5!! 
Per exemple, si 18 O X h8 Ae3 +. 19 
Rdl DdS!! 20 Ae2 . -si 20 Ad3 
D x g2. 21 Dc3 D x h1 + guanyant-
20 .. Od2 +. 21 RI3 DI2 +. 22 Re4... 
-naturalment, no és possible 22 Rg4 
per 22.. 0 14 + i mat en totes les va· 
riannls- 22 .. IS +. 23 Rd3 Dd2 + 
24 P.C4 O x c2 +. 25 Rb4 -no es pot 
jugar 25 Dc3 b5 +- 25 .. AcS+ 26 
Ra5 Db3!! amb mat imparable. SI 18 
D x f7 + Rc6. 19 Of3 + Ab6 i el bla nc 
no pot parar l'amenaça Oal + segUi t 
de Td8.) 18 AbS +!! a x b5. 19 Td1 + 
Re6. 20 D x e7 Oal +. 21 Rd2 Oa5+ . 
22 Re2. 

1 - O 

OERE 

N.U 3 D '3 / b 

GONZAlEZ MESTRES (8arcinona) 
CASTRO (OIOI) 

G.D. Defensa semi Tarraseh 

d4 CtS. 2 c4 e6. 3 Cc3 dS. 4 Cf3 
c5. S e3 Ce6. 6 a3 cX d4. 7 eX d4 
Ae7. 8 AgS 0·0. 9 h3 b6. 10 e X dS 
C X dS. 11 A X e7 Cd x e7?1 (Sembla 
més natural 11. Cc x e7.) 12 Ad3 
Ab7. 13 0·0 Cg6. (El negre vol atacar 
el flanc de rei tot fent press ió sobre 
el Pd4 . però això té l'inconvenient de 
deixar la casella d5 -i, de let, 101 el 
centre- a mans del blanc. Amb el 
cavall a dS, en lloc de c6 , la pos ic ió 
del negre hauria estat menys agressl ' 
va però molt més sòlida.) 14 Tel Of6? 
(Arri sca massa, car el blanc s'aferma· 
rà al centre i el joc negre quedarà 
sense coordinació. 14 ... Dd7 era mi· 
llor. !:s clar que no valia 14 ... C x d4? 
15 Cxd4 O x d4. 16 A X g6 D X d1. 17 
A x f7 +! i el blanc té millor final . ) 15 
Ae4! Tfd8. 16 o a4 ... (I ara és el blanc 
qui obre les hosti litats, amb la doble 
amenaça 17 A xc6 i 17 d5.) 16 ... CaS? 



(Enginyós, però de fet agreuja la si
tuació . Calia buscar una defensa a 
base de TacS, Td6, Cge7 i no és eVI
dent que el negre estigui perdut.) 17 
b4 Cc6. (Ara no és possib le 18 A X c6 
A x c6. 19 O xc6 per 19 ... Tac8 re
cuperant la peça i activant les to rres . 
Però el blanc disposa d 'una alt ra ma· 
nera d'aprofi tar els temps guanyats) 
18 dSI e x dS . ( 18 D Xe3. 19 d xe6 
fóra desas trós per el negre.) 19 C x dS 
Od6 . 20 Tad1 Of8. (Ja es feia dificll 
trobar quelcom. Per exemple: a) 20 .. 
R18. 21 C X b61 a x b6. 22 T x d6 T X a4. 
23 A x c6 ¡ no val 23 T x d6 per 27 
Te8 X. b) 20 ... Cee5. 21 CxeS Cxe5. 
22 Cc3 guanyant material. Després de 
la Jugada del tex t "atac blanc és im
parable .) 21 A x g6! f x 96 . (Conduïa 
a variants si milars 21.. h x g6.) 22 
bS ... (El temps de la Jugada 17! Con
tra 22 ... CaS, seguiri a 23 Ce7 + Rh8. 
24 C x g6 + h X g6 . 25 Dh4 + Rga. 26 
CgS i mat imparable. ) 22 ... T x dS . 23 
b x c6!. .. (Més forta que guanyar la 
qualita!.) 23 ... T x d1. 24 T x d1 Ac8 . 
25 Oc4 + Rh8. 26 CgS ... (Amenaçant 
27 Td8 I si 26. AlS. 27 e7 Te8. 28 
Td8 h6. 29 De6.) 26 .. . bS (No h, havIa 
cap defensa.) 
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POSICiÓ fina l 

LLUIS GONZALEZ MESTRES 

N.· 4 R 74 / c 

GARCIA CONESA · MATEU 

Defensa Benonl clàssica 

1 d4 C16. 2 e41 eS. 3 dS eS. (Una de 
les variants tiplques clàssiques. El 
blanc estarà una mica millor i el ne· 
gre s'hau rà de defensar amb poc es· 
pal per a les ¡;eces.) 4 Ce3 d6, 5 
e4 Ae7. (N 'hi ha que Juguen 5 ... g6 
pel treure l'a lfil per g7 i sembla 
quI;'" evitin 14 per l'obertura de la dia
gonal de l'alfil "xocolata" . Una altr a 
tesi per defensar g6 és que ocupa 

més espai per quan l'escac "eT' està 
lliu re per a posar-hi una peça; pero 
quina?, la dama? Personalment, com 
que no hi trobo tanta importància, pre
tereixo Ae7 i in ten tar canviar l'alfil do
lent pel bo.) 6 Ad3 ... (Segur que és 
una Jugada bona, malgra t contradigUI 
la regla de moure els cavalls abans 
que els alfils . 6 Ad3 eVitarà un possi. 
ble 15 ràpid, deixa la columna "e" per 
a una torre i què més es vol a un alfil 
dolent ) 6,. O-O (T an senzilla que sem· 
bla i tan dlHcil que la trobo. No sabia 
si jugar Cbd7 amb idea de Cf8 i Cg6 
per Iai d 'evi ta r Cge2 i Cg3. L'enroc 
aqui, és una Jugada mecànica i abans 
de fer-la s'ha de pensar, Algú va dir: 
"Als escacs no s 'ha de Jugar mecàni. 
camenl. n i tant se val en les posicions 
més senzilles i p làcides". I afe geixo 
una frase de P¡Ilsbury: " L 'enroc és 
una regla absoluta I vital i s'ha d'en· 
rocar perquè un vol o perquè és ne· 
cessari, però no només perquè un pot 
fer-ho".) 7 eI3 ... ( Inesperada per mi. 
La més lògica em semblava 7 Cge2 
per fer Cg3 o bé un 14. Però. qui sap? 
Potser el blanc s 'havia llegi t un llibre 
d'en Tarrasch el 'dia ê'bans, per allò 
que un cavall a f3 és la millor defensa 
d'una posic iÓ enrocada en el flanc de 
reL) 7 ... Ce8. 8 O-O g6. 9 Ah6 Cg7. 10 
Od2 15 . 11 e X IS g X IS. 12 CgS Tl6. 13 
A x g7 R X g7. (Evidentment, el blanc 
es tà millor. Però. com és possible que 
el negre hagi qu edat lan malament 
fent Jugades més o menys lògiques? 
Qui ho sàpiga, que no pateiXI , li espe
ra un bon futur!) 14 13!? .. (El blanc 
espera a fer Ce6 + a la següent JU
gada, aix i evita alguna possible reac
CiÓ a tase d 'e4. ) 14 ... Dia!? (Delensant 
el peó '' l '' i amb possibles idees de 
passar al flanc de rei.) 15 g4 TgS. 16 
CeS + A X e6. (De moment es canvia 
una peça que no havia jugat per una 
que sí. però ara venen els problemes 
en el flanc de rei.) 17 d X e6 Ce6. 18 
Rh1 AgS . (Po tser es podia Jugar Cd4, 
però aquesta és més provocativa.) 19 
f4!... (Els escacs no són per a Jes 
à'llmts !imides" Sleinl lz) 19 ... A x 14 . 
20 T X f4 e x l4. 21 g X fS ... (SI 21 
A X f5 CeS!? i 21 .. Cd4?!) 21 ... Tg4. 
(Defensant el peó que ara no estem 
per a gambits.) 22 CdS Cd4. 23 h3 .. 

(Et blanc té qualital de menys I la 
possibil itat de posar dos peons a punl 
de coronar. però s·enlluerna p€r d 

voler guanyar per atac en el flanc de 
rel . Interessant 23 f6+ Rh8. 24 A x h7.) 
23 ... Tg3. 24 C x 14 Rh81 25 012 Tl3. 
26 OM ... (~ermet tornar la qualitat a 
canvi d'igualar a peons, peró el blanc 
encara tindria Ja micla tiva després de 
26 ... T X I4. 27 D XI4 Cxe6. 28 Oh4!) 
26 ... C x 15. (Complicant encara més 
la !Ioea.) 27 Cg6 + Rg7. 28 Og4!. .. 
( Aqui JO havia previst 28 ... Ce3. 29 
Dg5 T X h3 +. 30 F;g l h x g6 guanyant, 
però se'm va escapar 29 Dh5!) 28 ... 
T x h3 +. (Decisió tauli fera, però no hi 
deu haver res millor en la posició.) 29 
O X h3 h x g6. 30 Tgl 016! (Si no lós 
per aquesta, el blanc encara estaria 
millor. Per fi la torre d 'aB entf6rà en 
joc. "El desenVOlupament és un prin· 
cipl que s' ha de tenir en compte fins 
al 'mal" Nimzowilx. ) 31 A X IS D x fS . 
(31. .. Th8 perd peça.) 32 O X IS Th8 +. 
33 Rg2 g X 15. (Peó de més i final de 
torres ... però no tot són flors i vio les. 
El blanc iguala fàciL) 34 Tdl! Td8. 
(En les alt res continuaCIons, s'iguala 
material.) 35 e7 Te8. 36 T X d6 T X e7. 
37 RI3 b6. 38 b3 R18. 39 TdS Tl7. 40 
RI4 Th7. 41 T X IS + Re7. 42TeS + ... (42 
Re3!) 42 .. Rd6. 43 TdS + Re6. 44 Td2 
Th31 (Talla el rei i in tenta Jugar Tc3 
amenaçant el peó "c" per Iai de jugar 
aS·a4.) 45 Tg2 Rb7. 46 Re4 aS. 47 
Tb2?! ... (I aqui es va acabar la par
tida. La secreta era 47 Tb2 en lloc de 
la que entaula fàci l 47 Tg7 + . Ara. no 
s'ha de ser una eminènCia per ende
vinar el resultat...) 

(1/2 . 1/ 2) 

N. ' 5 

XAVIER MATEU 

VEHI (BarclOona) 
SANZ (Olot) 

Defensa Bogoindia 

o 31 / b 

d4 C16. 2 e4 e6 3 el3 Ab4 +. 4 Ad2 
aS. 5 c¡3 d6_ (AI darrer torneig de Las 
Palmas. conlra Fwas. el mateix Sanz 
va retardar una mica el pla d6-e5, JU
gant primer 5 O-Q La continuació 
va ésser 6 Ag2 d6. 7 0·0 A x d2. 8 
O x d2 0 ,7. 9 Ce3 eS. 10 Tlel Te8. 11 
e4. amb petit avantatge blanc. ) 6 Ag2 
Cbd7. 7 0·0 e5. 8 Ae11? . (Una nove
lat segons em va di r Sanz La idea és 
Jugar b3 I situa r l'allll a la gran dia
gonal després del f o~cat canvi a d4.) 
8 ... e X d4. 9 C x d4 0·0. '0 b3 Te8, 11 
a3 AcS. 12 CC3" . (Contra 12 Ab2 po
dia segUir 12 Ce4 I 13 Cdf6) 12 .. 
e6. 13 Ab2 ... (Aquesla ¡;osleló record~ 
les pOSicions lipiques que es solen 
donar a la variant del f¡anquet con tri! 
la defensa indla de rei. quan el negre 
Juga el pla Cbd7 I eS, amb la dlferen-
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cia fonamental que ací l'alfil de rei 
negre no ocupa una posició tan acti ... a 
com a g7. Per aquesta raó i per inten
tar aprofitar la debilitat blanca de b3, 
el negre decideix can .... ar a d4 .) 13._ . 
AX d4 . 14 O x d4 CeS. 15 Odl Ob6. 16 
O x d6 C x b3?! (Millor 16.. O X b3. 
Ara apareixen les amenaces Ca4 i 
CbS. ) 17 Tadl OcS? (Era Imprescindi
ble 17 .. Cc5 i si 18 Cb5 Cce4! 19 Dc7 
Dc5.) 18 Ca4!. .. (Ara el ca ... all negre 
Queda atrapat a b3. ) 18._. O x d6. 19 
T x d6 Ae6. 20 A X I6 g X 16 . 21 Tbl bS. 
(Cedeix Qualitat per a obtenir cert con
traJoc en el flanc de dama. De qual 
se ... ol forma és J't."mica possibilitat ju
gable, ja Que tant 21. A X c4? 22 
Cb6, com 22 .. Tad8. 23 T x e6! [No 
23 T Xd8 T X d8. 24 T X b3?? Tdl+ . 
25 All Ah3] 23 ... T X e6. 24 T x b3 
Tdl +. 25 Afl donen a ... antatge deci· 
SIU al blanc.) 22 e X bS e X bS. 23 
A x a8 T X a8. 24 Cb6 Ta6. 25 CC4 Ta8. 
26 Ce3 ... (També era bona 26 T x b3.) 
26 ... a4. 27 Tbdl l.. . (Amb idea de can· 
.... ar les torres.) 27 ... Rf8. 28 CdS TeS. 
29 C x l6 Te2. 30 Td8 + Rg7. (No 30 .. 
Ra7. 31 Cg8 ma!.) 31 ChS + Rh6 . 32 
CI4 b4. 33 a x b4 a3 . 34 C X e6 a2. 35 
CeS. (A 35 .. . al = O segueix 36 T X a1 
C x al . 37 Tdl Ta2. 38 Tbl , etc .) 

1 • O 

VICTOR VEHI 

N.O 6 E 58/ a 

PALAU (Foment Martinenc) 
GONZALEZ MESTRES (Bareinona) 

Defensa siciliana 

1 a4 eS . 2 CI3 e6. 3 d4 e X d4. 4 C X d4 
a6 . 5 Ce3 bS. 6 Ad3 Ab7. 7 O-O Ce7. 
8 f4 .... (L'Enciclopèdia considera Que 
aquesta jugada és dubtosa: 8 f4?! Db6. 
9 Ae3 C7e6. 10 C3e2 AeS. 11 03 b4 + . 
El negre, fins i tot sembla ha ... er esco
Uit una "'ariant més acti ... a. ) 8. .. Db6. 
9 Ae3 C7e6. 10 C3e2 C X d4. 11 C X d4 
Cc6. 12 c3 AeS. 13 Ac2 b4. (S 'ha arri 
bat al final de la IInia. El negre té un 
joc actiu, pot deixar isolat el peó de 
c3 i dominar la casella dèbil de c4 . 
La decisió més important a prendre. 
no obstant, és l'enroc que cal fer, car 
els aUils blancs estan encarats cap a 
l'enroc curt i la torre blanca es pot 
coUocar davant dels seus peons, amb 
la Qual cosa es podria iniciar un atac 
perillós. D'altra banda, l'enroc llarg 
deixa el rei poc protegit. ¿Què fer, 
doncs? ) 14 Tf3 ... (Jugada de doble 
efec te: defensa debilitats -caselles e3 
j c3- i prepara anticipadament un 
e ... entual atac a t'enroc curt. La juga
da tindrà efectes psicològics.) 14 ... 
0-0-01 (Les estratègies Queden Ja de
finides. Calia considerar 14.. e5! amb 
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JOC molt compl icat. ) 

15 Rh1 ." (Ara les amenaces comencen 
a pesar i fan jugar el negre de forma 
aventurada.) 15 .. , b x c3. 16 b x c3 dS. 
17 eS g6. (Deixa caselles dèbils. ) 18 
Tb1 Da7. 19 C X e6 A X c6 . 20 Aa4!.. . 
(Jugada inesperada. Si 20 ... d4. 21 
cxd4 A x 13. 22 D x I3+-; i s i 20 .. 
AX a4. 21 D x a4 Axe3. 22 Oe6+ De7. 
23 D X a6+ + - .) 20 ... Aa8. 21 Ad4! 
Re7. 22 Og1l A X d4. 23 e X d4 ... (Ara 
la partida ja està guanyada.) 23 ... 
Te8. 24 Te3 + Rd8. 25 T x e8 + R x e8. 
26 Del + Rd8. 27 Oa3 Oe7. 28 Tel 
DbS. 29 Dd6+1 

1 - O 

JAUME PALAU 

2," Divisió 

N.O 7 E 86/a 

MARIN~ (La Lira) 
BUSQUETS ("La Colmen. ") 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 ef3 Ce6. 3 d4 e x d4, 4 
C X d4 C16. 5 Ce3 d6. 6 Ae2 06. 7 Ae3 
Ae7. 8 O-o O-O. 9 14 Oe7. 10 Del a6 . 
11 Og3 C x d4. 12 A X d4 bS. 13 eS ... 
(L'alternativa en aquesta coneguda po
sició és 13 a3 Ab7. 14 Ah1. .. , etc. ) 
13" . Ce8?l (Jugada passi ... a. Ja Que 

. incomunica les lorres i deixa el blanc 
amb a ... antatge d'espai ¡ predomini cen · 
tral. t::s preferible mantenir la tensió 
amb 13 ... d X eS. 14 A x eS Db6 +. 15 
Ahl Ab7. 16 Ad3 ChS. 17 Oh3 g6. amb 
possibilitats semblants, segons la teo
ria. ) 14 e x d6 A X d6, 15 Ce4 ... (Ap.ro· 
filant Que el cavall negre ha de ... ig ilar 
g7. el blanc evita el can ... i dels alfils 
dels escacs negres i s'acosta cap el 
rei contrari.) -5 ... Ae7. 16 Tadl Ab7. 
(Tenin t un desenvolupament deficien!. 
el negre fa bé de no menjar-se el peó 

de c2, perquè el blanc. en tal cas, 
jugant Ad3 aconsegUIria un atac moll 
fort contra l'enroc contrar i.) 17 Ad3 
0611 (Pretén alliberar el ca ... all de la 
defensa de l'enroc, però debilita l'en
roc. ) 18 Oh3 Td8. 19 AeS 0b6 + . 20 
Rhl f6. (Debilita l'enroc fins el punt 
de permetre el següent atac combina
tiu .) 

21 CgSI! l x g5 . (Si 21.. . hS . 22 
AX g6. T X dl . 23 T x dl Cg7. 24 A x hS 
f x gS. 25 Ag6 A x g2 +. 26 R X g2 
Db7 +. 27 Rll! Ohl + . 28 Re2 .. i et 
blanc guanya.) 22 A X g61 A X g2 +. 
(Si 22 .. h x g6. 23 Dh8 + R17 . 24 
Dh7+ Cg7. 25 I x gS +. i tant si e t 
negre juga AI6 com AeB, rep ma!.) 
23 R X g2 Ob7 +. 24 TI3 C16. 25 A X IS 
A X I6. 26 O x eS+ Rg7. (Si 26 .. Rh8 
27 T x d8 A x d8 (única) . 28 Ae4 Dg7. 
29 Th3 9 X I4 + . 30 R13! Tl6. 31 De8 + 
Tl8. 32 T x h7 + D x h7. 33 D x f8 + 
Dg8. 34 Dh6 + Dh7. 35 D x h7 + +. A 
la variant esmentada tampoc no sal ... a 
28 ... De7. 29 D Xe7 A X e7. 30 I x gS 
T X f3 . 31 Ax f3 A x g5. 32 b4!. .. , i en 
caure els peons negres del flanc de 
dama el blanc guanya, malgrat els al
fil s de diferent color. ) 27 Ae4 Oa7 . 
28 DIS Rg8 . 29 T x d8 A Xd8. 30 
OdS + Rg7. 31 I X gs T x 13. 32 R x 13!. .. 
(L'alf il està molt ben si tuat i el rei 
no té perill a f3, a més, es ... a centra· 
litzan!.) 32 ... Oe7, 33 h4 Ac7. 34 DIS 
Rg8. 35 Oe8 + Rg7 . 36 O x aS 017 + ?! 
(El canvi de dames és un suïc idi, però, 
si no, què fer?) 37 0.6 + O x 16. 38 
g X 16 + R X I6. 39 A x h7 ... ( La pre
sència d'alfils de diferent color és in
suficient per Ci sal ... ar la partida. El 
Que resta no té històri a.) 39... Rg7. 
40 Ad3 b4 . 41 e3 b x c3. 42 b x c3 
Rh6, 43 Rg4 AaS, 44 e4 Ab6, 45 hS 
Ad4 . 46 a4 Rg7. 47 aS Rf6. 48 h6 ReS. 
49 h7 Re6 . 50 a6. 

1 • O 
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Història de les 
Nostres Peces 

Quan a vegades vas a un país 
desconegut, per molt que te 
n'hagin parlat , sempre trobes al
¡¡una cosa que et deixa una mica 
aturat . M'explicaré. 

Ara farà un any que vaig 
anar a SUlssa. De moment tot 
m'impressionà, però de mica en 
mica em valg anar refent, fins 
I tot la passats alguns dies, sem
blava un suis més. De cop i vol
ta, però, va aparèixer davant 
meu una cosa que em deixà, per 
bastants moments flotant per 
f'espal, tot pensant que allò que 
vela, bé podria trobar-se ací a 
Castellar del Vallés. Jo ho havia 
de transmetre a algú, fins i tot 
comunicar la meva emoció. 

Ara crec que varen ser uns 
moments molt feliços aquells. 
Segurament que a molts els dei
xarà indiferents, però també 
crec que a bastants els hi farà 
un alt el cor. 

Què és allò que em deixà tan 
Impressionat? Doncs, un iac 
d'escacs gegant, on tothom hi iu
gava a l'a ire lliure, al mig d'un 
parc. Grans i petits hi iugaven 
amb una enorme afecció. I mol
ta gent que es passejava per 
aquell parc, s'aturava per a con
templar els lugadors. Alguns 
d'ells no en temen cap idea de 
com es iugava a escacs, però 
f' espectacle els atreia i gairebé 
em semblava endevinar en la 
seva Viva mirada SI no una ex
¡;cessIó de sorpresa, sí almenys 
una CBra extranyament encurio
sloa. Lògicament, ells no van 
queoar flotan t com 10, perquè 
fes reaccicns en raó a l'aprecia
CiÓ oel IOC han de ser diferents, 
però sí que em va semblar oue 
ballava per sobre dels seus caps 
un ç¡ran interrogant; Que a cada 
moment s'anava inflant. Aquesta 
gent gairebé COrna a acostar-se 
als nUc/Is que es formaven per 
eVItar que els .. com - .. perquè .. 
-a on- en forma d'Interrogant 
acabessin per esclafar-los . En 
aQuests grupets sempre hi havia 
una sàvia veu que sabia desm
fiar tots els interrCJ¡¡ants. 

Vet aci que un iac, que ¡¡aire
bé podriem titllar d'e¡¡ocentrista 
i anti-social , si ens atenem al 
fet que és iugat per una sola 
persona i que no permet la cri
tica oberta davant del tauler, es
devenia fortament un aparell so
ciabilitzador. 

Realment eren massa impres
sions per a poder-les oblidar. 
Quan vaig tornar en vaig parlar 
amb la nostra Junta , Molts d'ells, 
tal com els ho anava explicant, 
van quedar astorats. Després 
d'acabar d'explicar-Ios-ho, tots 
a una , varen dedicar moltes ho
res a donar vida en aquell anhel 
que io els hi vaig encomanar. 

No varen parar un moment 
fins que vàrem saber on feien 
les peces d'aquell tamany. Però 
la contesta va ésser llarga i per 
uns moments un buit profund es 
va apoderar de tots nosaltres. La 
lluita no ens espantà, i amb més 
força vàrem tornar a començar, 
fins que un dia, gairebé al cos
tat de casa, vàrem trobar la so
lució. 

Vàrem anar a la comarca d'O
sona on hi ha molta tradició ar
tesana. Tot el passat industrial 
d'aquesta comarca es resumeix 
en un sol concepte: menestralia . 

Un repàs a les velles confraries 
és pràcticament una trobada 
amb l'artesania més pura i per
sonal . 

Un cas és el dels torners de 
Sant Pere de Torelló. Allà vàrem 
trobar el complement d'uns ar
tesans que amb la seva voluntat 
ens varen fer possible que 
aquell anhel que m'entabanà 
temps enrera pogués fer-se rea
litat aci a Castellar. 

Les nostres peces són de 
Verm , essent la més alta de 62 
centímetres i la més baixa de 
32 cm. L'original disseny de les 
peces ha permés ésser denomi
nat . Tipus Castellar del Vallès -. 

Pocs sabran que aquestes fi
gures torneiades de colors vius 
i nets, varen néixer dins d 'una 
vila típicament seriosa i brumo
sa, i que un s'imagina més apta 
per a la fabricació de per¡¡amins. 
pipes i figures de fusta . 

Honra de pensar sobre el tema 
de les creacions artesanals d'O
sona, fruit ressuscitat d'un pas
sat menestral i d'una dedicació 
familiar i que ha tingut com a 
matèria prima, la terra, l'arbre , 
la pell dels animals i la pròpia 
boira de la Plana . 

Però sembla oportú reivindicar 
per a la Plana la màgica menes
tralia d'unes figures que porten 
l'etiqueta d'un somrís, 

Salvador Juanpere i AQuiló 
President del C. E. CASTELLAR 
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V CAMPIONAT OBERT DE BARCELONA 
Temporada 1979/60 7 desembre a 6 febrer 

, , 

VICTOR VEHI OBTE UN ALTRE TRIOMF 
Ayza, Sayrol i Trias obtenen el dret de jugar les semifinals 

del Campionat de Catalunya 

ARANDA (At. Colom) campió de 1.' categoria 
ESTREMERA (Barcelona) campió de 2. ' categoria 

CASAS (Congrés) i ORRIOLS (Moià) campions de 3. ' categoria 

Encara que amb no tanta es
pectacu laritat com en l'edició an
terior, segueix creixent la parti
cipació en aquest campionat, 
que gaudeix de la particularitat 
d'ésser un complement del Cam
pionat Individual de Catalunya 
per aquells que : 1) volen tenir 
més oportunitats de competir: 
2) poden tenir una oportunitat 
més d'ascens; i 3) no poden ju
gar el diumenge al mati. 

S'hi afegeix el fet que, a Pre
ferent, aquesta vegada s'han am
pliat els alicients, fent que, des
prés del guanyador, que va di
rectament a la fina l del campio
nat de Catalunya, els tres c las
sificats següents passin als 
grups semifinals. 

Categoria Preferent 

Aquesta competició va ésser 
dominada per un ressuscitat Jor
di Ayza, malgrat haver comen
çat entaulant amb l'¡¡¡ualadi Pla
nell, fins arribar la darrera ron
da, on s'enfrontà, amb l'avantat
ge de les blanques, amb el seu 
ex company de club Victor Vehi. 
La partida fou dramàtica i deci
siva. Després de diferents ava
tars, inclusivament e l de l'ajor
nament i al ternatives de joc, Ve
hi s'imposà en un bon fi nal, i es 
feu amb el campionat i el dret 
d'anar directe a la finalissima . 

Encara que aparentment amb 
mèrits semblants per tenir la ma
teixa puntuació que Trias, Sayrol 
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també atenyé el seu objectiu, 
peró hi arribà després d'haver 
tingut una defallida al mig de la 
competició perdent amb Sàn
chez i entaulant amb Albero . 
Com que la resta foren triomfs , 
acatà ben co¡'¡ocat. 

Ramon Trias, el veterà juga
dor del Ruy López, ha tingut tam
bé una bona actuació, salvant la 
seva derrota amb Sorroche, i 
obtingué la tercera plaça que es 
discutia, 

La resta, un torneig més per 
sistema suis . 

Les altres categories 

Poca importància té el titol 
aquí, encara que sempre es 
agradable llui r-ne algun. 

Peró el que més importa en 
les categories inferiors és la 
possibilitat d'oblenir el dret de 
pujar de categoria. Aixó és fac
t ible en aquest campionat si es 
fa el 75 % de la puntuació pos-

UJ(J) 
Categoria 75/76 

CI-
Preferents 38 OZ 

_<I: 
Primeres 105 o el. 

el.--o Segones 113 a:-
O~ Terceres 141 (J)<I: 
Zel. 

TOTALS 397 

sible. Aixi és que aquest es con
verteix en l'objectiu principal i 
el que, en definitiva, compta per 
al participant. Les classificacions 
vistes amb aquest punt de mira 
parlen per si soles. 

JORDI PUIG 

76/77 77/76 76/79 79/60 

54 47 60 71 

108 103 130 132 

133 113 123 144 

173 124 235 244 

478 387 548 59 1 
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CLASSIFICACiÓ FINAL DE CATEGORIA PREFERENT 

'0. .. " .... ..:10 CLVB , .. ." ,." .. " . .' ... 7." ... o;;;;;¡;;¡ 
TorM. ~ 

Vl!:ttl 2.45 8Io1Clf\Oft. ", -, y,3I 'V: ," '" ' " , , 7 -

IoTZ. "'S VulCl 'Iz'H ", ", ," " , , , • , O 6V2 "'.50 
SUROl 1~55 a'fc,1on1 ", ," ", O" 1('% ,,, , 

'" 6'12 31 

TRIAS "lO R':dl'". ," " O ," 15'12 ," 'r, '" , " • 3350 R t.ep.l 

RIBERA , ... ..... - 1f,U '" V2$2 '" ," " O ,,, 
'" • 31 

"''''VARRO '"CO Vuld '" '11 30 '" 'Iz I ", ' " ' O V, 1 5V, 37 

CATALAN H. ''''' S .. celona 100h 1fz - "Y2 ,,, ", 1f2" '" &Yz 511, '" 
CUETO '"50 To"e<'>e9" , O '" V,I2 ", '11 4 3'Y2 ,,, 

5V2 32,50 

)tALABARDER li40 a",celO". '" 
, ,, " O O" " , V2 22 'OI ' " 5'/2 30 

At.BERO ,"CO COO'neI,' y, 1 3~2 , ,, '" Y2 l O" '" '1,12 , 5 

BENIEl ,.,. 1'1_ O.pOt1.u .. ,v: O , ,,, '9% ," '" '" '0 5 

COLLADa 2110 VUIcI 07 , '" , • - 'I, 1f2 2O '0 '/2 IS 10'12 5 

JUANPE,. ... "" ",n, , ,,, O ," , , • ' O O , 5 

." , ... Gtanoll .. s 0 31 32 1 ,,, ''12 O 1 U'h , ~ '" 5 

MORELL ,e9~ a .. celona 24'12 ,,, 
21Y2 Y2 4 3 1% ,,, 

'
2111 Yl 1T 5 

PARERA 1!SS V",ca " O O" '" , '" O" '" 
,,, 5 

A[LANO '"50 uaA O " " , '/2 7 41'1,12 y,:I" '" , ,, nyz 5 

REYllU 19l~ 'ov.,-¡'ul \¡'~' " O ,,, '" 
,,, 

1 '12 '" O • 5 

SEVI!ARI "50 '{",'ca , 50, O , '" ' 0 O" '" ,,, 5 

22e. a 31 e. amb 4 punts i mig 
BOFILL (Barcelona), CASELLAS (Espanyol), FERRAN 
(Olot). GAVALOA (UGA). GONZALEZ F. A . (Cornellà). 
LECHA (Coll -blanc), PI~EOA (Igualada), RIZO (Coll-blanc), 
ROSICH (U.G.A.). SALVANY (U.G.A.) , SANCHEZ (Amistat). 
SORROCHE (La Lira) . 

32e. a 35e. amb 4 punts 
AMAT (U.G.A.). BEA (Aragones), CATALAN E. (Barcelo
na). FERNANOEZ-OIAZ (Foment). 

36e. a 50e. amb 3 punts i mig 
BAS (Barcelona). CORREA (Sant Jordi), ENGUINADOS 
(Aragones). GIL (Barcinona). GONELL (Olesa). GONZA
LEZ F. (Cornellà), ILLESCAS (La lira), JULBE (Sant Jo
sep), MARCOS (Barcinona), MAS (Barcelonès), PEREZ 
(U.G.A.), PLANELL (Igualada), RAMOS (Dr. Pascual), SO
LER (Tres Peons), SOLSONA (Tres Peons). 

51 e. a 56e. amb 3 punts 
CAMPMANY (Olesa). COMES (Masnou), OUCH (Cerda
nyola V.), PRADES (Barcelona) , ROMEU (Santboià), VILA 
(Manresa) . 

61 e. a 63e. amb 2 punts 
CASALS (U .GA), MAIZTEGUI (Sant Andreu), NÚÑEZ 
(Barcelones) . 

Retirats o eliminats 
PÉREZ (Barcinona), 4 punts i mig. - FALCÓN (Vulcà) . 3 
f) Jnts - JURAOO (Terrassa), 2 punts i mig - SOTO (Sant 
Feliu), 1 punt - RIFÉ (U .G.A.), 1 punt - CABRÉ (Barcelona) . 
mig punt - VIVES I BRUSI (U.G.A.). O punts. 

-

-
-

-

-

-

r--_~'Pt_--, 

~ 
NOTlCIAS DE A.l.P.E. 

Se recuerda a los miembros 
españoles de A.I.P.E. y a los que 
deseen inscribirse por primera 
vez, que deben regularizar su 
colización para 1980 teniendo en 
cuenta las siguientes cuotas : 

Miembros .A· : 60 francos sui" 
zas . 

Miembros .B.: 4C francos sui
zos. 

O su cont ravalor equivalente en 
pesetas. 

a: 
Esta cotización debe enviarse 

Svend Novrup 
Oanish Giro 6 61 61 94 
Forh.holms Aliè 33. 3 
19C4 COPENHAGEN V 
(Dinamarca) 

Una vez al comente de pago 
los asociados rec ibiran quince
nalmente el boletin ,nformativo 
titulado · AIPE CHESS NEWS· . 

Uno de los numeros especia
les de ACN se produjo directa
mente en Skara , el pasado mes 
de enero. al tèrmino de la final 
del VII Campeonato de Europa 
por equipos. 

El boletin de la A.I.P.E. permi 
te enterarse antes que nadie de 
los principales acontec imientos 
ajedrecisticos que se suceden 
en el mundo y son la principa l 
fuente de información para los 
periodistas especializados. 

Una se a la A.I.P .E. en benefi
cio propio para consepUlr una 
organización fuerte y potente. 

OLlMPIADES 1980 

Segons les ultimes noticies 
que faci lita la A.I.P,E. sembla se
gur que les Olimpiades d'en
ç¡uany es celebraran a Malta del 
20 de novembre al 8 de desem
bre. 
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V CAMPIONAT OBERT DE BARCELONA 

ALTRES CLASSIFICACIONS FINALS 

PRIMERA CATEGORIA 

Campió : ARAN DA (Colom), 6 punts i mig. 

20n. a 19è. , amb 6 punts 
ARISTEGUI (Vulcà), AYATS (UGA), BARRE
RO (CerdanyolafVallès), BASSART (Cerda
nyolafVallès), CIRUJEDA (Aragonès), FABRE
GAS (Terrassa) , FERNANDEZ S. (Hortenc), 
FERRER (Torrenegra). HERNANDEZ (Terras
sa). LAYOLA (L'Hospitalet), MACAYA (Reus 
Deportiu). MAROTO (Sitges), NAVARRO 
(Sant Feliu), PADULLES (Torà), PUJAL (Gra
nollers) , RIBERA (Barcelona). VILLAHOZ 
(Barcelona) i V IVAS (Barcelona). 

20è. a 25è. amb 5 punts 
BARCELÓ (Aragonès), BONAY (Gavà). EL
VIRA (Caixa Pensions), GóMEZ (La Peira). 
MELERO (Ciutat Badia) i SANCHEZ (Cata 
là) . 

26è. a 28è. amb 4 punts i mig 
GARCIA RIERA (La lira), MARTINEZ (La Sa
lle/Horta) i MINGUELL (Vulcà) . 

29è. i 30è. amb 4 punts 
BALDRICH (Barcelona) i GARCIA (Sant An
dreu). 

31è. amb 3 punts i mig 
BARN ET (Olesa) . 

32è. amb 3 punts 
HARO (Sant Josep). 

SEGONA CATEGORIA 

Campió: ESTREMERA (Barcelona) , 7 punts. 

Sots-campió: RIBES (La Peira) . 6 punts i mig. 

3er. a 21 è., amb 6 punts 
ARIAS (Vulcà) , BORRAS (La lira), CASAS 
(Torrenegra), COSTA (Barcelona), ESCARA
MIS (Sant Andreu), FONT (L·Hospitalet). 
GANDARA (Sedeta). GONZALEZ (- La Col
mena-l, GÜELL (Sant Feliu). JOVE (Districte 
Cinquè). MARTINEZ (Sant Adrià), MARTINEZ 
(Santa Eulàlia) , MORANCHO (Barcelona) , 
PALOMO (Terrassa). ROSELL (Ueidatà-Ruy 
López), SERRA (De 7 a 9), SERRANO (Bar
ci nona), SIN (Congrés) I SORROCHE (La 
lira). 
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22è. a 29è. amb 5 punts 
CASTELLS (Caldenc) . FERNANDEZ (Hor
tenc) . JOVER (Sedeta) . MIRALLES (Colom). 
MURGADELLA (Tres Peons) , PIGEM (Con
grés). SOLE (Catalunya) i VENTÓS (-La Col
mena- ). 

30è. i 31 è., amb 4 punts i mig 
F. GARCIA (Foment Martinenc) LLORENS 
(Congrés) . 

32è. i 33è., amb 4 punts 
BIELSA (Aragonès) i ROCA (Vulcà) . 

34è., amb 3 punts i mig 
ACUÑA (Colom) 

35è., amb 3 punts 
NÚÑEZ (Aragonès). 

TERCERA CATEGORIA 

Campions ex-aequo: CASAS (Congrés) i 
ORRIOLS (Moià), amb 7 punts. 

3er. classificat : VILADIU (Coll-blanc), amb 6 
punts i mig. 

4rt. a 34è., amb 6 punts 
ALBERTI (Colom), BEL TRAN (UGA), BUR
GOS (Besós), CASAS (Barcinona), COMA
LLONGA (Cerdanyola/Vallès), CORRAL (Tor
renegra), DIAZ (Orfeó Badaloni), DOMINGO 
(Besós), ESPUNY (Santiago Apóstol) , A. GA
UNO (Barcelona), GIL (La Salle/Horta). GIL 
(UGA), GÓMEZ (Jake), LANZA (Congrés), 
LARENA (Districte Cinquè), LUENGO (UGA). 
MARTI (La Peira), MENA (Ciutat Badia), ME
SA (Sant Adrià), MIRÓ (Hortenc). MOSELLA 
(Torrenegra), OIZA (Catalunya). PARERA 
(Vulcà), PORTA (UGA), RODES (Vulcà), RO
DRIGUEZ (Sant Feliu) , RUIZ (Cerdanyola/ 
Mataró), TORRAS (Terrassa), VAZQUEZ 
(Sant Feliu), VIÑAS (La Salle/Comtal) i ZAL
DIVAR (Vulcà) . 

35è. a 50è., amb 5 punts 
BRAVO (- La Colmena-). CIURANA (Con
grés), COMPTE (Congrés) , DELGADO (Jake) . 
DOMENECH (Congrés). LAMARCA (Grano
llers) . MARCO (Vulcà), MARTIN (Districte 
Cinquè), A. MURATET (Barcinona), QUERO 
(El Prat). RAMOS (UGA). F. ROBLA (La Sa
lle/Comtal), J. ROBLA (La Salle/Comtal), SAN
CHO (Congrés), SILVA (Sedeta) i SIMARRO 
(Sant Mart i). 

Fins a 59 classificats. 



N." 9 
SALVANY (U .G.A. ) 
VEHI (Barcinona) 

Ober tura Ruy l ópez 

E 24 / a 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS a6. 4 A x e6 
d X e6 . 5 d4 e X d4. 6 D x d4 D Xd4 7 
C x d4 Ad7. 8 O.{) O 0·0 . 9 Ce3 ... (Aei 
el blanc proposà taules. que foren re
fusades.) 9 .. . Te8. (Aquesta és la JU
gada que recomanen els llibres. la 
Idea del negre és intentar canviar el 
peó " f" pel peó "e" blanc augme1-
la \1 al.ld la fOlca de: la parella d 'alfils) 
11) Ae3 Ah4. 11 Cde2 Ce7. (Ja es po· 
dia Jugar 11 f5 ,) 12 Ad4? ... (Perd 
temps. Millor 12 Tadl ) 12 ... 16. 13 a3 
Ad6 14 f3 CgS. 15 Tael hS ! (Per eVI ' 
tar g4 i poder aixi Jugar ... f5 .) 16 
Cel eS. 17 Ae3 b6. 18 Cd3 CeS! 19 
C X eS A X eS. 20 Cdl Au6. 21 Tt2?! IS! 

(Després d'aquesta Jugada l'activitat 
dels alfils augmen ta considerablement 
El negre té Ja petit avantatge) 22 
• X 15 A x IS. 23 Tle2 Rd7. 24 AI 2 
T x e2. 25 T x e2 RcS. 26 Cel Te8. 27 
Rll Ag6. 28 Ag3 bS. (El negre ha de 
mobititzar els peons del flanc de dama 
Intentant obrir el JOc en aquest sec· 
tor .) 29 Rel c41 (Aquesta Jugada es 
pot fer degut a la mala col -locació de 
les peces blanques. En cas cont rari. 
30 A x d6 c x d6. 31 03 1 seria molt 
lorl , però ara no val per 31 Ad3. Si 
el blanc ho vol preparar amb 31 Rd2 
segueix 31 dS, 32 cl Rc5 i . d4 
quan el cavall abandoni e3.) 30 Rd2 
AeS. 31 AI2 aS. 32 c3 Ad3. 33 Tel 
Td8. (No. val 33.. b4? 34 C X c4! 
T x e1. 35 CxaS+ AbS. 36 A X e l gua· 
nyant. ) 34 Rel ... (Millor 34 Ah4.) 34 ... 
b4 35 a X b4 a X b4. 3S Cdl b x e3. 
37 b x e3 Aa3 +. 38 Rd2 Ah7 + ! (;\lo 
38 Al l + . 39 Ad4 A X g2. 40 Ce3 
A X f3 41 e X c4 Ad6. 42 e x d6, tau
les ) 39 Re2 Tb8? (Molt millor 39 .. 
TaB! , que guanya un temps respecte 
a la partida, Aquesta simple pèrdua 
de temps fa perdre gairebé tot l'avan· 
tatge . ) 40 Ad4 Ad6. 41 g3 .. . (Evident· 
ment, no 41 A x g71 Tg8 seguit de 

T x g2 +. ) 41... g5. 42 RI2 Ad3. 43 AI6? ... 
(No es pot abandonar la diagonal gi 
a7.) 43... 947 (No aprofitant l'error 
blanc anterior. S'havia de jugar 43 
Ac5 +. Els destrets de temps són la 
causa dels errors d 'ambdós jugadors) 
44 I x g4 h X g4. 45 Ad4 TaB. (Pe r f, 
la co lu mna bona, però ara ja és mas· 
sa tard.) 46 Rgl ? ... (Ara és com si el 
negre no hagués perdut el temps bB
a8. 46 Ce3 probablement feia taules.) 
46 ... Ta1 . 47 RI2 Ta2 + . 48 Rgl Tal. 49 
RI2 Ta2 +, 50 Rgl Ae2. (Per fi , el con · 
trol. Ac i es va ajornar la partida, La 
Jugada segellada és única.) 51 Ce3 .. . 

(E l negre esta millor, però no es veu 
forma de concretar l'avantatge. A més 
el blanc amenaça Tel seguit de Te2 
No val 51 ... AeS per 52 A X cS R X c5 
53 Tcl. Analitzant i analitzant valg 
trobar per fi un " truquet " que donava 
certes possibil itats . ) 51 ... AlBI 52 RI2 
AI3 + . 53 Rgl AcS ! (Ara el neg re ha 
guanyat un temps, ja que no val 54 
A X c5 R x e5. 55 Tel Te2!) 54 C x e4 
A x d4 +. 55 e x d4 Rd5 . 56 CeS R X d4 . 
57 C x f3 + ... (Inleressant és 57 h3.) 
57 ... 9 x 13. (Aquest és el final de tor
res que va ig analitzar a l'ajornament. 
El negre té avantatge: rei i torre molt 
actius i dificultats del blanc per a avan
çar els seus peons,) 58 Td l + Re3. 59 
Tel + Te2. 60 Tel Td2. 61 Rf1 ? ... 
(L'unica possibilitat de fer taules és 
61 h4!. creant con tra joc Rmb els pro
pis peons, Ara et negre només ha d'a· 
vançar el peó c. ) 61 ... eS. S2 Rel c4. 
63 Te3 + Td3. 64 Te2 Tb3. óS Te l e3. 
66 RI1 e 2. 67 Te1 + Rd4. 

o . 1 

VICTOR VEHI 

Representació gràfica de 
les inicia ls de cada peça 

R =~ 

D=~ 

c=êZJ 
T = M 

A =~ 

N." 10 

VEHi (BarclOona) 

AVZA (Vulca) 

Aquesta és la posició de l'ajorna· 
ment. l a Jugada segellada fou 

51.. . d 31 

L'amenaça del canvi a c2 guanya 
temps respecte a les altres variants. 

52 R1l... 

Millor que 52 Rh3 a x b4. 53 T x b4 
Rh7! 

52 ... Te2. 53 Tb3 a X b4. 

Interessant era també 53 d2, 54 
Re2 a4. 55 Ta3 T xc4. 56 T x a 4 Td4 . 
57 Rd l Rh7 . 58 Ta2 T x b4 59 T x d2 
Te4! 

54 T X b4 T x h2. 55 TbB + Rh7. 56 
ReJ ... 

Contra 56 Td8 es podia Jugar 56 , 
Tc2. 57 Td4 h5 ~. o bé 56 . dB I Sl 57 
eS Th5! 

56 ... Tg2. 57 R X d3 T x g3 + SS Rd4 
Tg1! 59 Rd5 .. . 

A 59 eS segueix , 9 . Tel. 60 Tb3 

Rg6! 

59 ... hS. 60 eS Tdl +. 61 ReS Tel +. 
62 Rd6 Td1 +. 63 Re6 Te l. 64 Rd6 h4 . 
65 eS g5! 

No 65 ... h3 66 Tb3! 

6S e7 h3. 67 e8 = O T x c!). 68 T X c8 
h2 69 Te1 g4. 70 ReS Rg6. 

No 70 .. g3?7 71 Rxl6 g2. 72 Te7+ 
i taules. 

71 Tf1 g3. 72 T x 16 + Rg5 . 

O · 1 

VtCTOR VEH I 

FEBRER t980/BUTllETI O'ESCACS 39 



XXIII CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE CLUB 
Torre del Ma r (Millag a l , 8 a 16 setembre 1979 

SELECCIÓ DE PARTIDES 
Dels equips catalans participants 

N," 11 D 54 / a 

POMAR (U.G.A.) 
GO"'ZALEZ MESTRES (Bareinona) 

Defensa Nlrnzoindia 

, d4 C16. 2 e4 e6. 3 Ce3 Ab4. 4 CI3 
eS. 5 e3 0·0. 6 Ad3 dS. 7 0·0 b6. 8 
cX dS ex a5. 9 a3 ... (Portisch. a la 
partida n." 14 del seu matx amb Spass
kl. preferl 9 CeS TeS .10 Ad2. El ne
gre. però, igualà sense gaires dificul
tats I acabà guanyant.) 9 .. A X e3. 10 
b X c3 AaS . 11 A X a8 C xa6. 12 Da4 
OcS. 13 Ab2 e x d4?1 (Em va atabala r 
la Idea de 14 c4 amb l'obertura de la 
diagonal al-ha per a l'alfil. Com el 
mateix Pomar indicà, possiblement 13 .. 
c4 era millor i Jugant bé el negre no 
ha de témer la ruptura 13-e4 del branc. 
Sembla que aquest lema ja s'havia pre
senlat en una parllda Cordovih'omar 
I el negre acabà imposant-se al flanc 
de re.) 14 e X d4 Ob7. 15 CeS Tac8. 
16 Tlcl Cb8? (la meva posició Ja no 
m'agradava gaire, però calia Jugar 16 ... 
Ce4) 17 ~ c 3! Cld7, (No puc deixar el 
control de 1(:'1 casella cG.) 1 e Ob3! 
C x e5!? (Deixa el peó ds leble I crea 
molls perills latents al !lanc de rei , 
però almenys permet d 'activar les pe· 
ces. Alt rament. amb l'amenaça latent 
O x d5 no hauria pogut mai posar en 
JOc el CbS ni emprend re res a la co
lumna "c" . ) 19 d x e5 Tc4. 20 Ab2 
Tle8. 2' Tdl Ca6. 22 Od3 .. (Sense 
por de 22 . Ces. 23 D x dS D X dS. 24 
T x d5 Ca4 i ara amb 25 Tad1! seguit 
per 26 Aal el blanc s'embutxaca el 
peó Impunemenl.) 22 .. Ce7. 

23 Ofs? (Jugada vaciLlan! que per · 
mel al negre de reacCionar. Era el 
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moment crilJC de la parllda I calla 
trocar quelcom d 'enèrg ic . Potser do
blar torres a la columna "d" I des
prés estudiar una atiau de peons al 
I:anc de rel -f4, 15--. Cal dir. però, 
que no era una tasca fàcil d.agut al 
control que el negre exerceix sobre 
la casela e4 I eventualment sobre lola 
la quarla lila del blanc.) 23 .. Ce6. (El 
resullat més catastrò fic de la Jugada 
anterior : el cavall negre té ara una 
ubicació excel.lent.) 24 Td2 Oc6. 25 
Tad1 Te21 26 h3 Oa41 (De sable, és 
el blanc qui té problemes. El seu 
flanc de rei no fa res i el negre té 
avantatge al flanc de dama. Comen· 
cen les amenaces, com ara 27 ... 
T X b2.) 27 Od3 Oe41 (Manté la pres
SiÓ, s'apodera del cent re I para litza el 
f lanc de rei del blanc. Amenaça 28. 
D X d3 i 29 ... T x b2.) 28 O X e4 d X e4 . 
29 14 ... (Massa tard!) 29 .. e X 13. 30 
9 X 13 gsl 31 h4 h61 (Res a fer. La ca · 
sella f4 pertany al negre.) 32 Rg2 Rh7. 
33 Rg3 Rg&. 34 Rg4 T8e4 +. 35 Ad4 
T x d2. 36 T X d2 hS + . (Cedeix 14 a 
canvi de 15 i d'un peó "h"' passat.) 37 
Rg3 g X h4 +?! (Segurament era més 
enèrgic penetrar a la pn mera fila del 
blanc amb 37 ... Tell Però jo anava 
Just de temps i vaig veure la idea d'a· 
profitar la clavada de r Ad4 per posar 
en moviment la majona al flanc de 
dama.) 38 R x h4 bS. 39 14 .. 

Aquí Pomar proposà taules. Jo hauria 
volgut jugar, però deguI a la situació 
critica en què ens trobàvem a la laula 
de c lassificacIó. l'equIp decidí d 'asse· 
gurar el mig punt. 

1/ 2·1 / 2 

LLUIS GONZALEZ MESTRES 

N:' '2 D 89 /e 

GONZALEZ MESTRES (Bareinona) 
ZABALA (Rey Ard.d) 

Defensa India de Rei 

1 e4 d6. 2 d4 C16. 3 13 g6 . 4 e4 Ag7. 
5 Ae3 e6. 6 Ad3 Cbd7. 7 Ce2 eS. 8 
dS e x dS. 9 e x dS 00. 10 Od2 Ce8 
11 Cbc3 CcS?! (~·embla més adequat 
15 directamenl.) 12 Ac2 IS. 13 e X fS 
g X IS. 14 0·0 C16. 

15 Cg3! 14. 16 A x eSl x g3. (Amb '6 
d X cS. 17 Cf5 l'avantatge blanc lóra 
clar. ) 17 Ae3 ... (Els dos alfils blancs 
són mol l superiors als seus oponents 
negres i no hi cap compensacIó al 
flanc de rei . ) 17.. Ch5. 18 Ce4! 
9 x h2 + . 19 R x h2 Dh4 +. 20 Rg, Cg3. 
21 C X g3 O X g3. 22 Of2!.. (E l canvI 
de dames incrementarà l'avantatge del 
btanc.) 22... O X f2 +. 23 R X 12 AlS. 
(Potser es podia millorar la situació 
amb 23 . e4 . 24 A Xe4 Axb2. 25 
Tab' Ag7. ) 24 A X IS T x 15. 25 Re2 
Tlt8. 26 Tac, Tle8. 27 b3 R17. 28 Rd3 
Rg6. (S'està Jugant un final clàssic 
d'alfil bo cont ra alfil dolent i el blanc 
va fent els preparallus per a forçar la 
decisió al l/anc de dama. ) 29 a4! a6. 
30 Te4!. .. (Cal donar quelcom: la co
lumna "c" o la columna '"b" . El ne
gre es deCideiX pel canvi de torres.) 
30 ... T X c4. 31 b x e4 Tea. 32 Tbl TeT. 
33 Tb6 ... (Comença a ensorrar·se la 
posició del negre.) 33 . A18. 34 cs 
R17. 35 e X d6 Td7. 36 AeS Rg6. 37 
Re4 R16. 38 Aa3 hS. 39 Ab2t. .. (Cau 
el PeS i s'acaba la pa rt ida.) 39 .. 
A X d6. 40 14 Re7. 41 I X eS AeS. 42 
Th6 b5. 43 a X b5 a X b5. 44 d6 + Rf8. 
45 Th8 +. 

1 • O 

LLUIS GONZALEZ MESTRES 



N " 13 E 34 /e 

GONZALEZ MESTRES (Bareinona) 
GARCIA PADRON (CI OA ) 

Obertura Ruy López 

Aquesta partida s'acabà a les cinc 
de la matinada, car era la penúltima 
ronda I es jugava "a finis". El resul · 
tat lou de gran importància, car la 
C I.O,A. acabà baixant a segona amb 
mig punt menys que el Barcinona I . 

en cas d'empat a punts, hauria baixat 
el Barclnona pel Sistema de desempat 
que comptabilitzava els punts de matx. 
Com que la part ida és llarga (onze 
hores, vuitanta-c nc Jugades), m'estal
viaré els comentaris. El lector ha de 
conSiderar no solament la qualitat es
caquistica de cada jugada, sinó tam
bè la càrrega pSlcotògica que envolta
va cada moment de la parllda. 

1 e4 eS. 2 Cf3 Cc6 . 3 AbS aS. 4 Aa4 
C16. 5 0·0 Ae7. 6 A X e6 d x e6. 7 d3 
Cd7. 8 b3 0·0 . 9 Ab2 16. 10 Ce3 CeS. 
11 Ce2 De8, 12 Cd2 Ce6. 13 Rhl eS. 
14 Ce4 Cd4. 15 Ce3 DhS . . 16 13 Ae6. 
17 Cg3 De8. 18 e3 CeS. 19 Cgl5 Tad8. 
20 De2 T17. 21 14 A18 . 22 g3 Tld7. 23 
Tadl b5. 24 Ch4 e X 14. 25 9 x 14 A17 . 
26 CelS AhS . 29 CI3 Ce 7. 30 Cg3 Ag4 . 
31 De3 Cg6. 32 e4 Ad6. 33 Ce2 Rh8. 
34 Td2 e6 . 35 Cel C18. 36 Dg3 Ah5. 
37 Cgl Ae;. 38 Ae3 Ce6. 39 Tdl2 AI7 
40 Tg2 AgB (ajornament). 

Aquí nosaltres oferírem taules i Gar
cia Padron les rebulJà. Durant el sopar, 
analitzant la situació, canviàrem d'opi
OlÓ I decidírem que 10 havia d'anar a 
guanyar. ~n cas contrari, la CIOA po
dia ler 2 a 2 amb el Rey Ard id i nosal
tres ens hauríem visI en la necessitat 
de guanyar l'Olot, cosa prou difícil. En 
començar la segona sessió, Garcia 
Padrón oleri taules i , segons havíem 
decidIt, vaig rebutjar-les. Així comen· 
çà la sessió "s finis" que anava a du· 
rar sis hores. 

41 DM (secreta) Cd4. 42 Ce2 e x e2? 
43 T X c2 Ad6. 44 Tg1 Tr7. 45 eS! f x eS. 
46 f xeS (De sobte el blanc lé avan-

tatge decisiu, però el negre es defen 
sarà amb tenacitat excepcional , AfB. 
47 e6 Te7. 48 DgS Dg6. 49 O X eS Oe8. 
50 DgS Og6. 51 Dh4 Oe8. 52 T2g2 
A x e6. 53 AI6 Tdd7. 54 A x e7 T X e7. 
55 CI3 AlS. 56 Td2 Rg8. 57 Tel Ag41 
58 TI1 Ad7. 59 T212? g6. 60 Ces AlS! 
61 Cg4 Ag7. 62 Ch6 + A x h6. 63 
O x h6 Te6. 64 TI3 Oe7. 65 014 h5. 
66 h3 Rh7. 67 Rg2 Tl6. 68 Rg3 Te6. 
69 T1I2 Tel . 70 Rg2 Te6. 71 Od2 
Oh4. 72 Rh2 Oe7. 73 d4 Te4. 74 Rg2 
DM. 75 Td3 Oe7. 76 dS b X e4. 77 d6 
Od7. 78 b x e4 T x e4. 79 Te3 Ae4 +. 
80 Rh2 eS. 

81 TI61 Rg7. 82 TI41 Td4. 83 Oe3 
O X d6. 84 T3 x e4 Rh6. B5 T x d4. 

1 - O 

Que donava un resultat global de 
3 V2 a V2 a favor del Barcinona i ens 
assegurava la permanència a primera 
en cas de fer 2 a 2 amb l'Olot. L2 
darrera ronda començà unes hores 
més tard -a les deu del mati- i 
m'obsequià amb una altra partideta de 
vuit hores i seixanta lugades, aquest 
eop amb OSCAR CASTRO. 

LLU IS GONZALEZ MESTRES 

N.O 14 E 51f c 

CASTRO (0101) 
GONZALEZ MESTRES (Barcinona) 

Defensa siciliana 

Era la darrera ronda i nosaltres pro
posàrem un 2 a 2 que ens assegurava 
la classificació. L'Olot el rebut jà. Jc 
vaig oferir taules a CASTRO, que tam
bé les rebutlà . Com a la ronda ante· 
rio r. donaré la partida sense gaires 
comentaris . La tens ió j l'ambient que 
envoltaven el matx es tradueixen clara
ment sobre el tauler. 

1 e4 eS. 2 Ce3 Cc6. 3 g3 g6. 4 Ag2 
Ag7. 5 d3 d6 . 6 14 eS. 7 Ch3 Cge7. 8 
0 ·0 h6 . 9 15 g X 15 . 10 Oh5 Cd4,. 11 
Tf2 Ae6. 12 e x fS A x fS . 13 A X b7 

Ag6. 14 Odl Tb8. 15 Ag2 O-O. 16 CdS 
C X d5. 17 A x dS Od7. 18 Rg2 Rh7. 
19 e3 Cc6. 20 Da4 Tb6. 21 Oh4 Ce7. 
22 Ae4 15. 23 AI3 dS . 24 Ag5 Cg8. 25 
Tall Tlb8. 26 b3 C16. 27 Adl Cg4. 28 
Td2 Rg8. 

No solament l'estratègia del blanc 
ha fracassat, sinó que ara no pot eVI 
lar la pèrdua de matenaL Això normal· 
ment hauria hagut d'ésser l'acabament 
de la partida, però Castro va reaccio · 
nar amb molt enginY i esperit de lluita 
i jo vaig tenir un moment baix degut, 
potser. a l'esforç de la partida ante
rior. 

29 Ae7 Ce3 + . 30 RI 2 C X I1. 31 R Xll 
Te8. 32 d4 e X d4. 33 CI4 d x e3. 34 
T X d4 Ob7. 35 A x eS Af7?? 

No vaig veure el xec que segueix. 
N'hi havia prou amb 35 ... T x c5. 36 
T X eS Ohl +. 37 Re2 004 + . 38 Rll 
Td6. 39 Ae2 c2 i Td1 +. Ara tot es tor
na a complicar. 

36 Td8 + T X d8. 37 O x d8 + Rh7. 38 
Dd3 Te6. 39 AI3 e2. 40 Cd2 DaS. 41 
OX e2 Te7, 42 h4 (seerela) ... 

Entretant, a la primera sessió Gar
cia Conesa havia fet laules amb Me
dina i Cuadras amb Garriga. Ferran 
tenia lleuger avantatge amb Coll, però 
no suficient per a guanyar. La Peña Rey 
Ardid I la CIOA havien decid it aviat de 
deixar tres partides en tau les (una fà
c ilment guanyadora per als bilbains). 
i d 'aquesta manera l'equip basc s'as· 
segurava la permanència. L'a ltra par
tida, Rubio-Fernàndez, era clarament 
favorable al blanc i s'ajornà en posiciÓ 
guanyadora per als canaris. Si Rublo 
guanyava i jo perdia, es salvava la 
C.I.O.A. i baixava el Barcinona. A la 
continuac ió, Rubio va incrementar ra· 
pidament el seu avantatge. Ferran va 
fer jugar Col! fins que van quedar 
pràcticament els reis sols, I Casl.ro va 
rebutjar una nova oferta de taules, tot 
i tenint qualitat de menys. Objectiva · 
ment. ta meva partida no es podia per · 
dre però jo no estava gai re tranquil 
perquè la manca d'hores de son po· 
dia fer-me la guitza . 
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42 .. DaS . 43 b4 O X a2. 44 O x 15 + Ag6. 
45 Og4 Obl + . 46 Rg2 Od3? 

De fet va ésser un lapsus. La JU
gada era, realment Df5, però involuntà
riament la meva mà va deixar ra dama 
a la caseta d3. ubicacIó per altra 
banda pesslma ¡ sense senUI. 

47 h5 AlS . 48 014 Od7. 49 g4 Ad3. 50 
Oe3 AbS. 

Ara Castro va agafar el cavall amb 
la intenció de posar-lo a d4 . Quan 18 
l'hi anava a deixar s'adonà que es 
quedava amb peça de menys i reculà 
el cavaU a la caseta inic ial mentre li 
buscava una altra ubicació. 

51 Cg3 Ae6. 52 Ce4 Rh8 .53 014 Te8. 
54 Cd6 Tfe. 55 CI5 T17. 56 Rh3? 

Error gruixut, que permet al negre 
una simplificació lavarab le. Però. de 
fel. el negre no tenia cap problemi1 
per a mantenir la posició. 

56... Od3. 57 Rg2 Oe2 +. 58 AI2 
O X 13+.59 O X 13 A X 13 +. 60 R X 13 

li 
fi' KfI 

·w • " ~ ~ .ttJiI f'>:, 
" " f'>:, ': ~" 

" 0~~~ 
1<1 w-

~ 11 
~ 

r~ !"AW¿& • ~ .~ ~ 

Aqui es pot jugar a guanyar amb la 
tranquiUa 60.. a6 i no veig cap de 
fensa clara per al blanc. Però era la 
darrera partida que quedava j l'hora 
les vuit del vespre. Rubio havia gua· 
nyat la seva partida amb Fernàndez I . 

per assegu rar la nostra classificació, 
cm calia fer mig punt. Així que valg 
Jugar 60... AfB i aquest cop Castro 
hagué d'acceptar les l au. les perquè el 
Pb4 queia immediatament Ens haviem 
salvat! 

1/ 2 · 1/ 2 

LLUIS GONZALEZ MESTRES 

N.I' 1S 

MATEU (Terrassa) 
FRAGUELA (Las Palmas) 

Defensa Caro-Kann 

R 94 / a 

1 e4 g6. 2 d4 e6. 3 Ce3 dS. 4 A14 . 
( Jugable car respon al principi de de-
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senvolupamenl. 4 Cf3 sembla més Ió· 
giCa perquè defensa el centre i esta 
més acord amb la regla de desenvolu· 
par abans els cavalls que els aUils. 
Però 4 Af4 ja porta una idea amagada.) 
4 ... Ag7. (Deu ser millor 4 .. d X e4. 5 
C X e4 Ag7.) 5 e x d5 e X d5. 6 CbS .. 
(Sis Jugades i el blanc Ja ha fixal un 
obJectill on atacar. ) 6 .. Ca6. 7 oe2 .. 
(Jugada lletja però pSicològica. Fa 
trobar la defenSa adequada al contrin· 
cant, a poc d'haver començat la par
tida. ~s posar a prova la seva sang 
freda .) 7 ... C16. (Sense temr por a no 
enrocar-se. La vanant critica és 7 .. . 
AeG. 8 Cf3 .. -amenaçant Cg5- 8 .. . 
hG. 9 CeS .. -amenaça C X gG- 9 .. 
Dc8. 10 c4! i l'atac és moU fort.) 
8 Cd6 + RfB. 9 CbS ... (Se 'n torna per 
on ha vinguI. El cavall ha perd ut molls 
temps. ha valgut la pena? Jo diria que 
no. pel que no crec repetir la variant 
en una ocasió propera. Aquestes tan· 
tasmades només es poden fer una ve
gada a la Vida.) 9 .. AlS . (Provoca c3. 
que és bona .. Més interessant era ChS 
per anar a esbotzar el centre.) 10 c3 
DaS? (Error greu de concepte. Què hi 
farà la dama a la cuneta? Si la Idea 
era fer Te8. ehS, 16 I eS era molt ml' 
llor Jugar Ob6 tocant el punt de "b2" , 
11 CI3 Ce4. 12 o e3 (Algun d ia s'ha
via de treure l'alfiL) 12 f6 . 13 Ae2 
q5 . 14 AQ3 h5. 15 h4 C X g3. 

( El negre oferei x taules creient que 
desp rés de g4 i Ah6 quedarà bé. Però 
havia d'haver jugat g4 i després e x g3 
QUina és la diferencia? Que després 
del proper g4 , el cavall no està obli 
gat a anar a " d2".) 16 I X g3 g4. 17 
CgS! (Ara l'atac del blanc en les 
dues columnes semiobertes "e" l 'T 
S(.'n riurà de la l!.IuSÒrta supenoritat 
de la parella d·alflls.) 17 ... Db6! (Si 
17 .. Ah6. 18 0·0 Ad7. 19 DeS! Db6. 
20 D X d5 i l'atac segueix. ) 18 0·0 Ad7. 
(La primera intenció del negre era 
lugar 18. e6, que perd ràpidament : 
19 T X I5! e X 15. 20 Ce6+ R17. 21 
e x g7 A x g7. 22 De7 + r¡g6. 23 Cd\) 
Dc7. 24 De6. etc) 19 c4!.. (ConJu 
minant les funci ons de les peces blan · 
ques.) 19 ... ReB? (No eXisteix paraula 

més repetida en el vocabulari del ca
mentansta que desesperació. Més ta rd 
o més d'hora, un dels dos bàndols en 
pugna fa una Jugada que el parla 
fapldament a la derrola. Què dir en 
aquell moment? Oualsevol cosa .. "de
sesperació! ". (R . Fine l. Les dues úni
ques oportunitats de defensa eren 
A Xb5 o d X c4. Si 19 ... A X bS. 20 cS .. 
-Iambé c X b5 Cc7. 21 Tacl i T x c7-. 
20 ... De6. 21 A X b5 D X b5. 22 Ce6+ 
R17. 23 C X g7 Dd7. 24 CI5 Cb8?! 25 
Tael Cc6. 26 b4 ! i l'atac c.relx . I si 
19 .. d X e4. 20 A X e4 A x b5. 21 
A X b5 + D x b5. 22 De6 De8. 23 Db3 
ec7. 24 Tacl seguint l'atac.) 20 cS 
Oe6. 21 Cd6 + RIS. 22 AbS Oe7. 23 
Tae1. 

1 • O 

No hi ha material de més. però potser 
el negre tenia mandra de fer anar les 
torres. 

N." 16 

XAVIER MATEU 

MATEU ( Terrassa) 
CASTRO (Diol) 

Defensa Phllidor 

E 12 / b 

1 e4 eS. 2 GI3 d6! (Clàssica i bona . 
"Amb moU poc es VIU bé" segons Ho
racI. ) 3 d4 e X d4. 4 Ac4?!. . (Fent 
una mena de gambit lot est rany. De 
les millors continuaCions, bona deu 
ésser 4 C x d4 C16. 5 Ce3 Ae7. 6 AI4 
seguit de Dd2 f3 i 0·0-0 i a veure qui 
arr iba abans! Ara, aViat vindran els 
problemes de l' última jugada.) 4 ... Ae7. 
(Refusant el repte amb Ct6 .) 5 C x d4 ... 
(Abans que sigui massa tard.) 5 ... Cf6. 
6 Cc3 o-o. 7 Ab3.. (Davant l'amena· 
ça C x e4.) 7.. Cbd7. 8 0·0 CeS. 9 
Tel ... (El negre ha assoli t una bona 
posició amb poques jugades i amb 
9 ... cS restaria lleugerament millor. ) 
9 . .. aS I 10 Ac4 c6, 11 Afl ... ( l 'al fil 
ha tornal al seu llit j sort ira quan si
gui menesler. S'han perdut molts 
temps. però és bo reconèixer t'error. ) 
11 . a4 , 12 a3 ob6. 13 b4 a x b3 . 14 
c X b3 Ag4!? (El JOc s' ha complicat i 
s'ha obert. Malgrat tot . l'avantatge deu 
ser blanc per teni r les peces millor 
dIsposades.) 15 od21. (Jugada pro· 
funda i amb senlit . basada en que el 
peó de " b3" és semi-tabú, l'alfil tindra 
bon joc pe r b2. i les peces negres 
aniran endarrera després de b4 i h3.) 

(veure diagrama seguen!) 

15 ... TleB. 16 h3 Ad7. (Esperava 16 
Ae6.) 17 b4 Ca6. 18 Tbl .. (Evitant cS 
i reservant l'Ab2. ) 18 . Cc7. 19 a4 



POSICiÓ després de la lugada 15 Dd2! 

(Començant el "pressing" .) 19 ... dS. 
(Donanl el peó a canvi de lliurar una 
mica el IOC i compllcar·lo. ) 20 aS Da7. 
21 eS Ce4. 22 C x e4 d X e4. 23 Ac4! 
(Aquest era el moment de tornar a 
sonir. No s'accepta el peó de "e4" I 
s'apunta a "f1" , quan la dama neg ra 
ha quedat lora de joc.) 23 . Tad8. 24 
014 ... (Un sacrifici de cavall no gai re 
autènll c. ) 24 . . CdS! 25 O X e4 . (Heus 
aqui la posició clau. Tres són les con· 
IInuaClons possibles: 1) 25 A16. 26 
C I3 Ce3. 27 De2 C X b1. 28 D X bl Ae7. 
29 Db3 T18. 30 Cg5' amb lort a lae: 2 ) 
25 .. A X b4' 26 T X b4 C X b4 . 27 e6 i 
l'atac ha de continuar, per exemple 
27 f X e6. 28 Cf5. La tercera conti. 
nuació és la de ra partida,) 25 .. Cc3. 
26 014 C x bl. 27 O X 17 + Rh8. 28 
Ah6! (Per ser la primera jugada 
d'aquest alfil no està malament. La res· 
ta es guanya fàcilment.) 28 ... Tg8. 29 
O X e7 (Amenaçant Axg7+ 
D Xd8. ) 29 . . . g X h6? 30 016 + . 

1 • O 

XAVIER MATEU 

N.' 17 R 64/ e 

POMAR (U.G.A.) 
M"NVIELLE (C . M. Las Palmas) 

Defensa holandesa 

1 d4 15. 2 e4 C16. 3 Ce3 g6. 4 g3 Ag7. 
5 Ag2 0·0. 6 CI3 d6 . 7 0·0 Ce6. 8 b3 
Ce4. 9 Ab2 e6. 10 Tel a5 . 11 Od3 dS. 
12 Tldl Oe7. 13 CeS A x eS. 14 d x eS 
d X e4. 15 'O x e4 C X e3. 16 A x e3 Ad7. 
17 a3 Tle8. 18 b4 a x b4. 19 a x b4 
Tab8. 20 b5 Cd8. 21 e4 1 X e4. 22 A x e4 
b6. 23 h4 Oe9. 24 Tabl e6. 25 Dd3 
Te7 26 hS Rg7. 27 h x g6 h x g6. 28 
Ad2 Oe7. 29 A X g6 e X bS. 30 Ab4 DgS. 
31 Ad6 T8e8. 32 A x e7 T x e7. 33 Od6 
Tb7. 34 Ae4 Cf7. 35 Dd2 O X d2. 36 
T x d2 Ta7. 37 14 Ae8. 38 Tel Tall 39 
Te8. 

I . O 

N." 18 E 57/b 

J . L FERNP "lDEZ (U.G.A. ) 
GONZALEZ MAZA (OIoI) 

Defensa sici liana 

e4 eS. 2 CI3 e6. 3 d4 e X d4. 4 C x d4 
a6. 5 Ad3 Cc6. (Aquesta és la variant 
més antiga. En els darrers "In forma · 
tor"' les negres estan probant g6 o 
Ce7) 6 C X e6! b X e6. (Mlles sempre 
Juga 6 d X c6 amb molt bons resul· 
tats . ) 7 e4 CIS. 8 0·0 d6. (Normal és 
8 .. d5 . 9 Ce3 Ae7. 10 e x d5 e X d5 . 
11 e x d5 e x d5 - 11 C x d5. 12 Ae4 
Ab7 13 Da4 + - -12 Da4 + Dd7!-
12 .. Ad7. 13 Dd4 ± _ 13 Teel! amb 
avant3tge en el final com en la par· 
tlda Flscher·Petrosslan, Buenos Aires, 
1971 ) 9 Ce3 Ae7. 10 b4!... (Les blan· 
ques es troben superiors. El seu avan
tatge en el flanc de dama, després 
de a4 i b5 serà molt gran. Les ne
gres intentaran el contrajoc en el cen· 
tre i el flanc de rei , però hi arribaran 
més tard perquè es troben en retard 
de desenvolupamenl.) 10 ... Tb8. 11 
Tbl 0·0. 12 Ad2 Oel? (e5!). 13 Oe2! 
eS. (Únic contraloc.) 14 Tfell Ag4?! 

15 13 Ae6. 16 Cd;!? ... (16 a4!) 16 .. 
OdS. 17 C x e7 + D X e7. 18 Ae3 .. . (Les 
blanques s'han quedat amb la paretia 
d'alfils ¡ millor estructura de peons. ) 
18 ... eS. 19 a3 ChS. 20 g3 g6 . 21 012 
IS7! (exb4) . 22 e x fS g X IS. 23 b x eS 
T X bl . 24 T x bl 14. 25 g X I4 C X l4 
(25 ... ex l4. 26 Ad4+ - ). 26 A x l41 
e X I4 (26 .. T x 14. 27 Dg3+ R17. 28 
AXh7+-). 27 Dg2+ Rh8 (27 . . R17 . 
28 AXh7+-: 27 ... Dg7. 28 D xg7+ 
29 eXd6+-). 28 Ob2 + Rg8. 29 
Rhll AlS . 30 Tgl + ! Ag6. 31 AX g6 
h x g6. 32 T x g6 + Rh7. 33 Dbl! Tb8 
(33 ... Rh8. 34 Th6+ Rg8. 35 Dg l +! 
Dg7. 36 Tg6+-) . 34 D x b8 R X g6. 
3SD X d6 + . 

1 · O 

J . L. FERNANOEZ 

N." 19 E 70/ b 

GARCIA CONESA (BarclOona) 
OCHOA (U.GA) 

Defensa sici liana 

1 e4 e5. 2 CI3 06. 3 d4 e X d4. 4 C X d4 
CfS. S Ce3 Cc6. 6 Ae2... (Mol t passiu. 
Es millo r C3b5. ) 6 ... Ab4. 7 0·0 0·0. 
(Ta mbé és possible Axe3+ .) 8 C4bS? 
aB. 9 Cd6 De7. 10 C X e8 Ta X e8. (El 
neg re té ja clar avantatge. ) 11 Ad3 
Ces. 12 Ad2 Cc41 13 A x c4 D x e4. 
14 Tel A X e3. 15 AX e3 C X e4. 16 
A x g7!? ... (L'únic contrajoc possible. 
Però no dóna més que per arribar a 
un final perdut.) 16 ... R X gi". 17 Og4 + 
Rh8. 18 T X e4 O X e2. 19 014 161 20 
Tb4 bS. 21 Tll eS, (Et centre negre 
comença a avançar. ) 22 Dh6 d5. 23 
Tg4 Tl7. 24 h3 OcS. 25 Tdl d4 . 26 OhS 
Da7. 27 Td3 15. 28 Tg5 Dd7. 29 T3g3 
T818. 30 Oe2 e4. 31 Dd2 Od6. 32 Tg6? 
h X g6. 

0 - 1 

N." 20 

F. J. OCHOA 

OCHOA (U.G.A) 
BETANCORT (C.I.DA) 

Defensa Pi rc 

R 86 / b 

1 e4 d6 . 2 d4 C16. 3 Ce3 g6. 4 g3 Ag7. 
5 Ag2 00. 6 Cge2 eS. 7 OC Cld7. (Tal 
vegada sigui mês nalural TeS ° Cbd7. ) 
S 14 Ce6. 9 Ae3 Cb6. 10 b3... (Con· 
trolant la casella c4 . ) 10,. Ag4. 11 
Dd2 Oc8. 12 I X eS d x eS. 13 dS Ce7. 
14 Ah6 ... (El canvi d'alfils afeblirà la 
posició del rei negre.) 14 .. . Dd7, 15 
A x g7 R X g7. 16 Cdll ... (Per a poder 
Jugar e4 .Et cavall disposa ara de les 
caselles 12 i e3. ) 16 ... e6. 17 e4 e X d5. 
18 e x dS 006. 19 CI2 A X e2. 20 OX e2 
15. 21 b41 Cd7. (Si 21. D X b4. 22 
D Xe5+ Rg8. 23 Tlb l Da3. 24 Tb3 i 
guanya.) 22 eS Ob8. 23 Cd3 e4, 24 
CI4 Tffi . 25 d6 Ce6. 26 CdS! .. . (G ua· 
nya quali tat.) 26... Dg8. 27 C X IS 
C X 16. 28 Ob2 Oe4. 29 Taell Oe6. ( I 
no 29 ... D x b4. 30 D x b4 CXb4. 31 
Tb1. etc. ) 30 Tedl Td8. 31 Tlel hS! 
(Amenaça h4.) 32 bS CeS, 33 Ob3 
O X b3. 34 a X b3 b6. 35 b4 R17 . 36 Tal 
Cd3. 37 T X a7+ Re6. 38 Td1 ... (Amb 
l'amenaça de T x d3!) 38 ... CdS. 39 
All C3 X b4, 40 e6! T X dS. 41 Ae4 ... 
(El negre està gairebé en situaCIÓ d'al · 
zucac.) 41... e3. 42 Tel . 

1 • O 

F. J . OCHOA 
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N.O 21 D 32/a 

O. ROORIGUEZ (Vuleè) 
A. POMAR (U.G.A. ) 

Defensa india de dama 

1 e4 e6 . 2 d4 e16. 3 el3 b6. 4 AI4 
Ab7. 5 e3 ee4. 6 Ad3 Ab4 +. 7 Rn 
t5. S h4 Ad6. 9 ee3 O-O. 10 Te1 e X e3. 
11 T x e3 A x 14. 12 e X t4 A x t3. 13 
O Xt3 ec6. 14 d5 ed4. 15 Oe3 e5. 16 
d X e6 d x c6. 17 eS b X c5. 18 T x c5 
Ob6 19 Oe1 TadS. 20 Th3 Ob8. 21 Te5 
Td7. 22 Ae4 Ttd8. 23 Td3 Td6. 24 Oe3 
Rh8 . 25 T3e3 h6. 26 A x e6 CbS. 27 
Dc4 Tdl +. 28 Tel T X e1 +. 29 T X el 
ed4. 30 Oe1 Od6 . 31 Ae4 Ot6. 32 g3 
eS. 33 Rg2 Oe6 + . 34 Rh3 Rh7 . 35 
Te3 Tb8. 36 b3 aS . 37 Ot1 g5. 38 t x g5 
h X g5. 39 h X g5 Rg6 . 40 t3 Th8 + . 41 
Rg2 R X gS. 42 TeS Th2 +. 43 R x h2 
e x t3 +. 44 Rh3 e X eS. 45 Od1 Rg6 . 
46 a4 Cg4. 47 Dd5 O X d5 . 48 A x d5 
RgS. 49 At3 ee3. 50 Ae6 t4 . 51 Ae4 
en . 52 g x t4 + R x t4 . 53 AdS ed2. 

o - 1 

N.O 22 E 20/ a 

J . L. FERNANOEZ (U.G.A. ) 
MORA (Te rrassa) 

Obertura Ruy López 

1 e4 eS. 2 et3 ee6. 3 AbS egenl 
(Variant poc corrent, però que els 
GMs Larsen i Smislov han posal de 
moda. A Espanya, Pa1acies, Sanz i 
Mora són grans especialistes de les 
diferents línies que es donen a partir 
d'acL) 4 c3! d6. (4 ... g6 és molt in· 
teressan !. però Spasski. en la seva 
partida cen tra Sanz a Montirla 1978, 
va refutar la varian t. Una al l ra interes· 
sant partida sobre aquest tema és la 
Martin·Palacios. en la qual el pnmer 
avia t va tenir avantatge. 4 ... Cg6 se-
ria un error a causa de 5 d4 Ae7 -
5 ... d6 . 6 dS+ - 6 O-o o-o. 7 Axeo 
b X e6 - 7 ... - dxe6. 8 C X eS± - 8 
exe5±.) 5 d4 Ad7. 6 O-O g61! (6 .. . 
Cg61 7 Db3!?) 7 d x eS ... (Db3!) 7 .. . 
d X e5. (7 ... Cxe5. 8 CxeS! d XeS 
-8 .. A x b5. 9 Db3+- -9Db3 + -) 
S Ob31? .. . (Ae31) S ... Ag7?1 (6 ... CaS! 
9 0 84 c6. 10 Ae2 bS. 11 Dc2 ±. ) 9 
Ae41 0·0. 10 O x b7 ... (No sembla que 
hi hagi d 'haver compensació suficien t 
pel peó.) 10 .. . Ca5?1 (El negre obté 
la parella d'alfils, però canvia peces) 
11 oa6 C X c4. 12 D X e4 Ae6. 13 De2 
h6. 14 Ae3 ObS. 15 AeS TeS. 16 b3 aS 
17 Cbd2 Cc6. lS a4! Db7. 19 Tabl 
Teb8. 20 Tfdl DeS. 21 Cel l... (Cer· 
cant la casella cS.) 21 ... DeS 22 Cd3 
CdS. 23 Ae3 t6. 24 CeS A17. 25 b4 ! 
8 x b4. 26 c x b4 Ce6. 27 Ca6! Tb7. 
2S bS e6. 29 ee41 At8 . 30 CaS Td7. 
31 C x e6 T X dl. 32 O X dl T x a6 33 
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b x a6 O x e6. 34 a7 +- ee7. (34 
D Xe4. 35 Tb6 Ce7 . 36 Dd6 Dbl + 
37 T x b l AXd6. 36 Te1 Ad5 39 
Tdl +-.) 35 Tel Ae4 . 36 Oe2. 

1 - O 

N.n 23 

J . lo FER"ANOEZ 

BUXAOt (U.G.A.) 
MIRALLES (Vuleè) 

Defensa siciliana 

E 571a 

1 e4 eS. 2 Cf3 e6. 3 d4 c x d4. 4 C X d4 
a6. 5 Ad3 CtS. 6 O..() De7. 7 oe2 do. 
S e4 g6. 9 ee3 Ag7. 10 Ae3 O-O. 11 
Tadl ebd7. 12 Abl b6 . 13 t4 Ab7. 14 
et3 TacS. 15 Rh1 Tld6. 16 Cd2 Ae3. 
17 h3 Ob7. 1S At2 CeS. 19 Ah4 TeS. 
20 Rh2 Ca4. 21 e x a4 A x a4( 22 b3 
Ae6. 23 Ot2 Cd7. 24 t5 AeS + . 25 Ag3 
t6 . 26 Ct3 e X tS . 27 e X eS d x eS . 2S 
e x tS gS. 29 h4 h6 . 30 Td6 Rg7 . 31 
Tld1 Te7. 32 Oe2 CIS. 33 OhS AeS. 34 
Oe2 Ae6. 35 T1d2 T8e7. 36 OhS Ae8. 
37 OdI Ted7. 38 At2 e4. 39 Ae 3 T x d6. 
40 T x d6 Td7. 41 h X gS h X gS . 42 
T x d7 A x d7. 43 g4 Ae6. 44 Od4 Cd7. 
45 AX gS CeS. 46 Rg3 Oe7 47 At4 
Cd3. 4S gS C X t4 . 49 O x t6 + O X tó . 
50 g X t6+ R x t6 . 51 R X t4 e3 . 52 
R x e3 ReS. 53 b4 . 

1 - O 

N." 24 

BATALLA (Barcinona) 
BUXAOt (U.G.A) 

Defensa siciliana 

E 70 / a 

1 e4 eS. 2 Cf3 Ce6. 3 d4 e X d4. 4 
C X d4 Ct6. 5 Ce3 eS. 6 C4bS d6 . 7 
CdS C X dS. 8 e X dS Ce7. 9 e3 CtS . 
10 g4 Ch4. 11 Da4 Ad7. 12 Oe4 Ae7. 
13 g5 CtS . . 14 Tg1 a6 . 15 Ca3 g6. 16 
Ad2 Te8.· 17 Ae2 b5. lS Ce2 0·0. 19 
h4 aS. 20 a3 Te8. 21 Ce3 C X e3, 22 
A X e3 AtS. 23 Oh1 Dd7. 24 hS At8 . 25 
h6 Tb8. 26 Oh4 TecS. 27 13 Ae7. 2S 
Rtl Ob7. 29 Tdl AdS. 30 Rg2 Ab6. 31 
Dt2 A X e3. 32 O X e3 Ae2. 33 Td2 Ab3. 
34 t4 TeS. 35 At3 Te7. 36 Ae4 TlS. 
37 Ot3 tS . 3S 9 x t6 T x t6. 39 ts Rh8 . 
40 . Dd3 Ae4. 41 Oh3 9 X tS . 42 A x tS 
A x dS+. 43 Rh2 T7t7. 44 TgS Ae4. 
45 A X e4 D x e4. 46 T2g2 014 +. 47 
Rhl TtS. 48 b3 e4. 49 e4 b X e4. 50 
b X c4 e3. 51 OhS Otl +. 52 Rh2 e2. 
53 T x e2 Tl2 + . 

O - 1 

N. ' 25 

POMAR (U .G.A) 
CASTRO (0101) 

Defensa Grünfed 

o 66 / e 

1 d4 Ct6. 2 e4 g6 . 3 Ce3 dS . 4 At4 Ag7. 
5 e3 0·0. 6 Tel e6. 7 Ct3 Ae6. 8 b3 
Cbd7. 9 Ae2 ChS. 10 AgS h6 . 11 Ah4 
At6 . 12 A X t6 e X t6 . 13 Cd2 eg7. 14 
e4 CbS. 15 O-O tS . 16 e X dS e x dS . 17 
At3 t4 . 1S e X dS Ce6. 19 Ce4 A x dS. 
20 e x dS Ce7. 21 CI6 + Rh·S. 22 Dd2 
CtS. 23 Cg4 DgS. 24 CeS Ch4. 25 Od3 
t6 . 26 ed7 TldS 27 CeS e x t3 + . 28 
O X t3 T x dS. 29 C x b7 Ce6. 30 Cd6 
TlS. 31 h4 OhS. 32 o x hS T X hS. 33 
Ttd1 TdS. 34 Ce8 Tl7. 35 Tel C X d4 . 
36 Ce7 TaS . 37 C x g6 + Rh;'. 38 C X I4 
T X a2. 39 TeS Tg7. 40 Te3 Tt7. 41 
T3eS e x b3. 42 Th8 + . 

1 - O 

N.O 26 

MARTIN (Vuleè) 
MEDINA (0101) 

Defensa Pel rol 

E 13/ e 

1 e4 eS . 2 et3 Ct6. 3 e x eS d6 . 4 Ct3 
C x e4. 5 d4 dS . 6 Ad3 Ae7. 7 O-O Ce6. 
S Te1 Ag4. 9 e4 Ct8. 10 e X dS O X dS. 
11 Ce3 A x t3 . 12 C x dS A X d1 . 13 
C X e7 C x e7. 14 T X d1 0·0·0. 15 Ac4 
CldS. 16 Ab3 Td6. 17 Ad2 e6. 18 Tel 
CtS . 19 Ae3 Thd8. 20 Ae 2 Cte7. 21 Te2 
g6. 22 AaS Te8. 23 Tael Rd7 . 24 Ad2 
Te6. 25 T X e6 f X e6 . 26 g4 TfS. 27 Rg2 
Ct4 +. 2S Rg3 gS. 29 A x t4 T X t4 . 30 
A x h7 T X d4. 31 TeS TdS. 32 T x dS 
e x dS . 33 t4 9 x t4 +. 34 R x t4 Ce6. 35 
h4 Re7 . 36 hS eS +. 37 Rgs e4. 3a RI4 
Cd4. 39 Ag8 Ce6 +. 40 Re3 Rt6 . 41 h6 

1 - O 

N.() 27 o 17/. 

O. RODRIGUEZ (Vuleè) 
J . GARCIA PAORÒN (C IOA) 

G. D. Ortodoxa 

1 d4 dS . 2 e4 e6. 3 CI3 Ct6. 4 Ce3 
Ae7. 5 AgS O-O. 6 e3 h6 . 7 Ah4 b6. 6 
A X f6 A x 16. 9 c X d5 e x d5 . 10 Tel 
Ab7. 11 Ae2 TeS. 12 0·0 aS? (Debili· 
tant innecessàn ament el flanc de dama 
S'inaugura un pla que es demostrara 
erroni.) 13 Cel e6. 14 Cd3 Ta7. 15 a3 
Aa6. (Vet aqui la Idea del negre: can· 
viar el seu 'alfil dolent' . AIXÒ en els 
escacs és correcte. TOl i alxi és molt 
Imporlant combinar una bona idea amb 
la 'circumstància correcta' i aqui par. 
tlcularment aquest canvI és dolent. Per 



a protegi r els seus peons haurà d'im · 
movi l itzar les seves peces, especia l· 
ment el cavall.) 16 CI4 A x e2. 17 
Ce X e2 g6. IB od3 Ag7. 19 Te2 od6. 
20 Tlel A18 . 21 ob3 Ta6. 22 Cd3 Ag7. 
23 Cel4 AlO. 24 h3 Rg7. 25 Te3 Td8. 
26 OdI bS. 27 og4 Rh7. 28 CeS Ta7. 
29 g3 Ag7. 30 h4 hS. 31 013 TeB. 32 
Rg2 Rg8. 33 a4 b Xa4. 34 OdI?!. .. 
(Un error. N'h. havia prou Jugant 34 
Cld3 per a Impedir qualsevol contra· 
IOC negre. l 'allunyament de la dama 
blanca del flanc de rei , ofereix sobta· 
dament al meu adversari algunes opor· 
tunitats d 'enterbolir l'aigua. ) 34' .. . Ah3. 

35 eld3 Rh7. (Naturalment 35 ... A X e3. 
36 l x e3 T X e3. 37 CeS .. no dóna res 
al negre. ) 36 Ces Ag7. 37 Ced3 Te8. 
38 O x a4 Tac7. 39 O x a'S 16. 40 el3 
Tb7. 41 Tl e2 Rh6 . 42 TeS od7. 43 oa4 
DIS. 44 el4 Ta8, 45 Te2 AI8. 46 Tcl 
95. (Aquesta ¡:: OSICIÓ estava prevista 
en l'anàlisI posterior a la suspensió. 
Contra aquesta activitat negra pensa· 
va respondre amb la següent variant 
47 h x g5 + t x g5 48 T x c6 + Rh7. - si 
4B CX e6. 49 o X e6 + ... i 50 O x b7-
49 Dc2! O x c2. 50 C x g5 + .. segu ll 
de Tc X c2. Però en repassar altra ve· 
gada l' anàliSI valg descobrir amb an· 
goixa 'quelcom' que m'havia passat 
per alt: després de 47 h x g5 + f X g5. 
48 T x c6 +. el negre pot respondre 
Ad6! i ara, per a no perdre el rumb, 
hauria de seguir amb 49 T X d6 + 
T x d6. 50 oeB g X f4 . 51 ohB + Th7 
-SI 51 . oh7 . 52 oIB +. ele .- . 52 
o X bB Te6! 53 O X f4 + O X 14. 54 
g X 14 ... amb un final incert. Encara 
vaig haver de passar uns minuts d'an· 
goixa fins a trobar una manera de 
mantenir el meu avantatge.) 47 OaSI 
TeS. 48 e4... (la raó de la meva an· 
tenor lugada.) 48 ... og4 . (Després de 
48 ... T x e4. 49 T X e4 D X e4 . 50 Tel 
DIS. 51 h x g5 + I x g5. 52 Te6+ se· 
gu i~ de 53 TeS, la posició negra era de· 
sastrosa. ) 49 h x gS + f x 95. 50 e X d5 
T x e2. 51 e X e2 Ab4. 52 od8 DIS. 53 
oh8 + Th7. 54 o X b8 g4. 

1 . o 

ORESTES ROoRIGUEZ 

N,O 28 

POM~S (Terrassa) 
MARTIN (Vuleà) 

Obertura anglesa 

R 47/ e 

1 e4 g6. 2 Ce3 eS. 3 g3 Ag7. 4 Ag2 
Ce6. 5 e3 eS. 6 Cge2 Cge7. 7 0·0 a6. 
(Una idea interessant. Les negres re· 
tarden l'enroc i són les primeres en 
iniciar el joc en el flanc de dama.) 
8 a3 Tb8, 9 oa4 ... ( Impedeix __ . b5. 
També és interessant 9 Tb1 i 9. . b5. 
Iac x b5 a x b5. 11 b4.) 9.. . 0·0. 10 
b4 e X b4. 11 a X b4 b51? (Sacrifici de 
peó que fa dubtar de la correcció de 
9 oa4.) 12 e X b5 a X b5. 13 ob3 ... (Si 
13 e x bS jo hauria jugat 13 .. d5 i 
em sembla que el peó queda compen
sat. Ara les blanques han perdut un 
temps amb el que sembla que les ne· 
gres igualen. ) 13 . .. d6. (Amenaca 
... Ae6 i després ... dS . ) 14 Ab2 Ae6. 
15 Cd5 Rh8. (Ara les negres intenten 
de treure avantatge de la clavada del 
CdS. ) 16 Cee3 15. 17 f4 od7. 18 d3 
C X d5 . 19 A x dS ... (19 C X d5 017. ) 
19 ... A X dS. 20 C X dS DeS. 21 IXeS 
d x eS, 22 Ta6? .. , (Error que debilita 
la primera /inia . Era millor 22 e4 di· 
rectament.) 22... Tbd8. 23 e4 f X e4. 
24 T X I8 + T x IS . 25 d X e4 017. 26 OdI 
012 + .27 Rhl C x b4? (Guanya un peó. 
aixi que és dificil posar· li un intern>· 
ganl. Peró 27 ... O x b2 era millor, la 
que després de 28 T X c6 Tf2 guanya· 
va. Jo vaig veure 29 Tc8 + At8, sense 
adonar·me que el meu alfil quedava 
defensat per la torre a 12. ) 28 e x b4 
O X b2. 29 Cd3 od4. 30 oe2 Td8. 31 
Cb2 b4. 32 Te6 b3 . 33 Te4 od6. 34 
013 oa3. 35 Oe3 .. , (Totes aquestes 
jugades varen ser fetes amb grans 
destrets de temps per ambdues ban· 
des . ) 35 ... oal + . 36 Rg2 Tl8. 37 Del 
O x c1 . (Era millor 37 .. Da7.) 38 
T x el Ah6. 39 Tbl Tb8. 40 Ce4 TbS. 

41 Cd6 ... (Aquesla fou la jugada se· 
creta. En els destrets de temps les 
negres han perdut part del seu avan· 
tatge i ara han de lliurar el seu peó 

de eS. Tol i així. el peó "b " és enca· 
ra suficien t per a guanyar.) 41.. . Tb8. 
42 CI7 + Rg7. 43 C x eS Ad2. 44 Rll 
Ac3. 45 CI3 .. , (45 Cd3 semblava més 
lògica, però després de 45 ... b2, 46 Re2 
Td6 les blanques tenen també moltes 
dificultats. ) 45 ... b2. 46 Re2 Td8. 47 Re3 
R16. 4B h3 h6. 49 Re2 Re7 . 50 Re3 
Rd6 . 51 Re2 Td7. 52 Re3 Re6. 53 eS ... 
(D'altra manera el rei negre arriba a 
e4 i b3. ) 53 ... Td8. 54 e6 A16 . 55 Re4 
Rd6 . 56 Ch4 Tea. 57 e7 Rd7. 

O· 1 

ANGEL MARTfN 

N.U 29 E 33/ e 

M. LÓPEZ (S. R. Vélez Malaga) 
SEGURA (Espanyol de Barcelona) 

Obertura Ruy lópez 

1 e4 eS, 2 Cf3 Ce6. 3 AbS a6. 4 Aa4 
C16. 5 0-0 C X e4. 6 d4 bS. 7 Ab3 d5. 
8 d x eS Ae6. 9 e3 AeS . 10 Cbd2 O-O. 
11 Ae2 C x 12. 12 T X f2 16. 13 Cb3 
A X I2 +. 14 R x l2 I x eS. 15 Rgl Ag4. 
16 h3 Ah5. 17 94 e4. 18 Cld4 oh4. 19 
oe2 og3 + '. 20 og2 Del + 21 Rh2 
C X d4. 22 Ad2 CI3 + . 23 O x 13 O x .1 . 
24 O X 18 + T x 18. 25 C x al TI2 + . 26 
Rg3 T x d2. 27 9 x hS e6 . 28 b3 R17 . 
29 e4 R16 . 30 h4 Te2. 31 e X dS e x dS. 
32 b4 d4 . 33 Rf4 d3. 34 Ab3 Tel . 35 
Cc2 d X e2. 36 A X c2 Thl . 37 A x e4 
T x h4 +. 38 Re3 T x e4+ . 

0·1 

NOTACIÓ ALGÈBRICA 
DIAGRAMA ESSENC IAL 

NEGRES 

BLANQUES 
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TAULA RODONA DELS 
ESCACS FEMENINS 

El . BUTLLETI D'ESCACS - ha volgut tractar la problematica 
dels .escacs femenins - arran d'haver-se detectat cert malestar en 
les cròniques de llurs activitats publicades en el numero ~nterior. 

Amb aquest motiu es van reunir a la seva Redacció les jugadores 
més significatives en actiu per a conèixer a traves de llurs opinions, 
quins són els seus plantejaments de cara a un millor reconeixement 
de la seva dedicació i per a la promoció dels escacs entre les dones. 
Aquesta sessió tingue lloc el primer de desembre de 1979. 

El sotasignant va actuar de Ponent o Moderador, però el seu 
paper es va limitar gairebe nomes a engegar el debat i deixar que 
discorregués entre les pròpies interessades, recollint-ne els trets 
mes sobresortints de cada intervenció amb interès de contribuir al 
propòsit abans esmentat. 

JORDI PUIG 

PARTICIPANTS 

PEPITA FERRER, MIF, del C. E. Espanyol, de Barcelona. Monitora d'escacs. 

CONXITA CANELA, campiona de Catalunya, del C. E, Congres, de Barcelona, Advocat. 

MARIA ROSA RIBES, ex campiona de Catalunya, del Centre Moral de Gràcia, de Barcelona. 
Segelladora de travesses. 

CARME PALOMO, del C. E. Terrassa . Instructora. 

ANA MILLAN, campiona de Tarragona, de l AAEEMI , de Valls. Metge. 

Entrada als escacs 

P,F, - El meu pare em va ensenyar a moure 
les peces i va forma r un club, el C. E. Vilardebó , 
que ja no existeix, en el barr i del Poble Sec ,on 
jo vivia, i em va fer sòcia amb el número cinc. 
Aquests darrers anys he estat jugant al V il a
seca/Salou, peró acabo de passar al C . E. Es
panyol perquè vaig quedar-ne tipa de dues per
sones de la demarcació, tot i que segueixo vi
vint a Torrefor ta. 

C.C, - Quan va comença r la meva germana 
Teresa . De primer no m'agradava, però des
pres sí , molt. 

M.R.R, - Un company de treball em va en· 
senya r a jugar i vaig anar al C . E. Barcelona el 
1953, on hi havia la Sofia Ruiz, la Glòria Velat, 
I tu mate ixa, Pepi ta. Vaig jugar el campiona t so
cia l i vaig quedar campiona . 

C .P. - Veient jugar el meu marit em va ig 
en¡::.rescar. L'havia estat acompanyant durant 
quatre anys abans de decidir-me a posar-m'hi. 

A,M . - En el primer cu rso de carrera me 
ayudó mucho Santiago Tejero , de Zaragoza, de 
donde eoy, así como Ange les Asanza, que venia 
a jugar a Barcelona. 
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Perquè les dones no jugen tan be com els homes 

P,F, - Crec que és degut al fet que la dona nc 
s'hi ha dedicat mai tant com l'home. Els motius 
són diversos, possiblement perquè la sociologia 
de la dona te uns altres camins . Quan es jovene
ta molt rarament entra en un club d'escacs per· 
què l'ambient es alli molt masculi . Quan ho fé 
sembla que la mirin nomes com . Ia dona-, . Ia 
nena- en un pla com si li diguessin : juga a 12 
teva manera, juga com vulguis. Però no li posen 
interès com ho podrien fer amb un noi . 

C,C, - Jo crec que tambè es un problema de 
mentalització. És a dir, la dona no està mentalit
zada per anar a un lloc tipicament intel.lectua l 
i no hi ha progressió tant soc ial com en l'ordre 
esportiu. Normalment a la dona no li interessa 
cap aspecte de l'esport , i no solament dels es
cacs. Encara que els escacs est iquin conside
ra ts, a la pràctica , com un esport d'homes no vol 
dir que ho sigui. Perquè els escacs no són un 
joc de força física sinó de força intel.lectual. 

M .R.R, - Crec que es falta d'oportunitat, fai· 
ta de suport. Est ic d'acord amb el que han dll 
les meves companyes . 

C.P. - Jo considero que si la dona no jugê 



millor en part la culpa la tenen molt els clubs 
deixant de banda que la mentalització de la don¡, 
no ajuda gens la part masculina, o sigui alli on 
entra una dona I se la té com una nineta llavors 
no et recolzen ; i, al revés , si per €xemple has 
fet una cosa meritória contra un jugador mascul, 
moltes vegades entreveus -o t'ho diuen o t'ho 
mig dluen- que aquest jugador baixa mental · 
ment de categoria perquè tu l 'has guanyat. Nc 
parlo de cap club determinat sinó que ho he co· 
mentat amb altres noies del campionat d'Espa· 
nya i he vist que això és molt general. 

O sigui, als clubs no hi ha una ajuda, una co l
laboració amb la dona. Se li poden ensenyar co· 
ses, però sempre se li fan com unes barreres. 
Aleshores aquesta dona es troba mancada de 
confiança i no creu poder fer més. Jo considere 
que si hi hagués el mateix nombre de dones que 
d 'homes sortirien algunes dones que jugarien 
millor que ells. Però, és clar, no n'hi poden haver 
en el mateix nombre perquè no es fa res perquè 
sIgui així. 

A.M. - Estoy de acuerdo en la falta de can
tidad de mujeres para que salgan algunas bue
nas, Pero no es solamente que no se le dé apo
yo, sino que a esa mujer tampoco se le da un 
puesto de responsabilidad . Es dificil que en un 
campeonato entre clubs de 1.0 categoria haya 
un puesto que, qUltando algunas excepciones, lo 
ocupe una mujer. Cuando Ilegas a 1.0 categoria 
consideras que ya eres de 1.0 igual que otro 1.0 

del club. Sin embargo, no te pondran en el pri
mer equipo por ello. Si a la mujer se le da un 
puesto de responsabilidad cuando le correspon
de se siente mas apoyada y entonces intenta 
progresar con nue vos estimulos. Esta es la ayu
da que creo necesitamos. 

P,F. - Jo jugo en el primer equip i en el pri
mer tau ler, però això no ve al cas de les que 
som aqui. Jo vaig començar que ten ia cinc anys; 
vaig començar com totes en un ambient mascu
li , perquè no hi ha ambient femen i en un club 
d'escacs. Vaig anar pujant de cate¡¡oria de mica 
en mica dintre d'aquest ambient. Em va costar 
molts anys que em reconeguessin i em veiessin 
com un jugador, però era perquè la meva cate
goria no servia perquè jo pogués jugar en un 
primer equip. Jo crec que això és degut que la 
dona no té indiscutiblement la categoria de jU 
gadora que té l'home en quant a qualitat de 
joc. Ara , com es pot solucionar aquest problema 
ja és una altra qüestió. 

Per començar els clubs no t'han de tractar 
com una dona sinó como a jugadora. Quan una 
don¡; serveix per a jugar als escacs cal que 
prenguin interès per ella i li reconeguin la ca
tegoria i el tauler que li pertanyi a cada mo
ment. Altrament és el masclisme que existeix 
dintre de la societat mascle. 

C .P. - Primer agafen altres jugadors de la 
teva ca tegoria de l'altre sexe abans de posar-te 
a tu a un nivell més alt, perquè consideren que 
per concentració o pel que sigui no dónes re
sultat. Vol dir que has de lluitar i has de burxar, 
i llavors una dona en un club es converteix en 

una mena d'ogre només perquè exireix els seus 
drets. I si no els exigeix es quedarà en el lloc 
on està, faci el que faci . O bé ens haurem de 
disfressar de -tios-! 

A,M, - Ademas, no dan tablas y procuran 
no perder ni por todo el oro del mundo. Pere, 
¿por qué? Porque es una cosa machista, como 
decia Pepita . Es un reflejo de la sociedad, 

C,P. - A mi m'ha passat que davant d'altres 
Jugadors hagueSSin abandonat però amb mi no 
ho fan perquè es pensen que no els pots gua
nyar, no pot ésser que els guanyIS. 

P,F. - Però això és amb tot, tant li fa que 
siguis dona com home. La meva opinió és que 
un escaqUista s'ha de fer valer en el tauler. Si 
tu vas guanyant partides arribarà un moment 
que la teva potència escaquista s'imposarà, i 
t 'han de respectar perquè no hi ha altre remei. 
El que els molesti o no és una qüestió a part. 
Tot home que juga amb una dona hi Juga a 
disgust, no pel fet de jugar·h i sinó pels resul· 

Ana M lflan i Pep/ta Ferrer. 

tats que se' n poden derivar per totes aquelles 
ximpleries que hi ha entre el masclisme i el 
feminisme . Però si respons t'arribaran a tenir 
en compte . 

C.C, - Això reflecteix una falta de confian
ça envers nosaltres perquè la dona no ha estat 
persona d'un càrrec d'importància. D 'això també 
en tenim culpa nosaltres. 

P.F, - El què cal és una dedicació i una 
regularitat. Però segons a quina edat, segoM 
quins compromisos. la dona arriba un moment 
que s'ha de dir : primer és la familia , o primer 
són altres problemes de la vida que l'esport . 
El que vu ll dir és que quan jo tenia 18 anys no 
teni a els problemes que tinc ara, i si aleshores 
dedicava un 90 % a jugar als escacs, avui m'hi 
dedico només un 40 %, i encara aquest per· 
centatge és per si trec alguna cosa com és ara 
un viatge per anar a una Olimpiada o torneig 
Interessant. Sinó no m'hi escarrassaria tant. 
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C,P, - Jo, la pega del fill o d'estar casada 
no els ho he plantejat mai , Perquè crec que haiç¡ 
de tenir els mateixos problemes que els juga
dors masculins i cap més. 

C,C, - Tot plegat es tradueix en el fet que un 
monitor quan ha d'agafar un noi o una noia per 
a ensenyar-li prefereix el primer .. . 

P,F, - Jo hi poso bon interès tant en el nen 
com en la nena, Encara que potser n'hi poso 
més a la nena perquè al noi li costarà molt d'ar
ribar a campió d'Espanya, mentre que en el camp 
femeni proporcionalment no li costarà tant per
què el nivell no és tan elevat. 

C,C, - Potser penses aixi perquè ets una 
dona, 

P,F, - Perquè sóc una dona et parlo. Però 
si el monitor és un home i pensa raonablement 
veurà que, en les mateixes condicions, la nena 
pot arribar més aviat a campiona d'Espanya que 
el nano perquè el cami és més curt, 

M,R,R, - Tu has dit abans que si et fas valer 
et reconeixen aquests mèrits , però la meva pro
testa és perquè et costa molt d'arnear pel sol 
fet d'ésser dona, O sigui que una dona ha de 
demostrar el doble del que ho demostra el nano, 
perquè siQÓ no surt d'aqui .. 

Situació de les dones en els c lubs 

P,F, - En el Vila-seca, on he estat fins ara, 
n'hi havia dues de jugadores, Ara n'hi ha quatre. 

Jo als homes els he tractat sempre com a 
companys, En aquest aspecte suposo que ells 
em valoren com a persona, no com a dona, Lla
vors vol dir que m'he guanyat un lloc dintre d'un 
limit. Ho he aconseguit a base de molts sacrifi
cis, Dintre del club no he acceptat mai les deli
cadeses d'home a dona. Amb les altres noies 
del club no crec hi hagi discriminacions, 

A,M, - En mi club, que jueguen, sólo hay 
dos, Aunque promocionadas no hay ninguna. Es 
un pueblo donde hay tres que jueguen bien, pero 
no pasan de jugar alguna partida amistosa, es
pecialmente debido a sus ocupaciones, 

Por lo que a mi respecta, como yo ya desem
peño en el pueblo una profesión que normal
mente era de hombres, a este nivel hay ya un 
respeto implicito, Como muy bien dice Pepita, 
los tratas como compañeros, 

C,P, - Quan vaig entrar en el club ja tenia 
aquesta mentali tat. Vaig conèixer els escacs 
quan vaig quedar en estat. Alguna vegada havia 
mogut les peces i hi havia vist un tracte de de
ferència femenina però no com a jugadora. Jo 
he tractat de demostrar-los que era una juga
dora més, però intueixes que et tracten de 
manera especial. No em consideren escaquis
ticament. Es sorprenen dels resultats com si fos 
una cosa anormal. Abans de posar una noia 
prefereixen posar nois. La desconfiança hi és 
pel sol fet d'ésser dona, Enguany s'han apuntat 
tres jugadores més, però tot i que paguen quo
ta no han vingut. 

C,C, - En el meu club només hi ha la meva 
germana Teresa i ara la Marta Mendoza, que de 
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les Canaries ha vingut a viure aqui , L'ambient 
és molt masculi i per això n'hi va haver moltes 
que plegaven de seguida, A més de jugar als 
escacs ara €S juga molt a les cartes .. , Això fa 
que les famil ies que tenen nenes que podrien 
jugar, quan veuen aquest ambient, ho prenen 
per un antre, 

Pels anys que portem jugant ens tenen cer
ta consideració, però això no treu que encara 
et faCin preguntes del caire -¿Què fas aquesta 
te,rda?-

M,R,r! , - Jo no he tingut mal problemes en 
el club que he jugat. Abans €n el Barcelona I 

ara en el Centre Moral, tot I que aqui eSllc sola 
com a dona. 

P,F, - Als pares aquests els has de fer com
prendre que els escacs no tenen diners sufi 
cients per a tenir loca l propi i s'han de refuç¡iar 
en un tar, un cafè, un casino, Quan en un club 
d'escacs no hi veig una atmosfera de fum ja no 
hi entro. En l'ambient escaquista no hi trobaràs 
un ram de flors a la taula quan hi vas a Jugar, 
Hi trobara s un cendrer, i brut. Obl,da't de l 'am
bient. Si una mare hi porta un nen o una nena 
i veu aquell amb ient, que no s'espanti , que 
aquells homes no es mengen a ningu . 

C ,C, - Això ho pots dir tu perquè t'hi tro
bes, Però un que ve de fora .. . 

P,F, - Doncs, l'agafes i li dius : -Veus? 
Aquest home és igual que tu i aquella dona 
també -, 

La posició dels c lubs 

C,P, - Els nois tenen el recolzament del 
club en massa perque pugin ben de pressa quan 
veuen que és un nano que val, que té unes 
aptituds, i el club s'inte ressa per ell , Però a 
nosaltres no se'ns dóna el mateix tracte , No és 
solament el fet de lluitar per un tauler determi
nat a l'equip, Potser t 'hi arribaran a posar, però 
tot i amb això no t'ho reconeixen encara . 

M,R,R. - Jo veig que ets molt pessimista , 
Carme Palomo, perquè a la Pepita sempre l'han 
reconeguda, i a mi també, en els nostres merits 
escaquistics, 

C,P, - Potser si haguès arribat on heu arri
bat vosaltres ... 

P,F, - Un moment, Palomo, Has de tenir en 
compte que jo no hi he arribat ara, Fa molts 
anys que estic dintre dels escacs. I abans no 
he arribat a que la gent em reconegui he passat 
pel teu problema, igual que la Ribes, que també 
va començar de molt joveneta. 

Quan vaig passar per tot això jo tenia llavors 
12 ó 13 anys, i la meva mentalització no era de 
si em reconeixien o no. Possiblement em pas
sava el mateix que a tu, però no me'n vaig ado
nar, Jo no li donava la importanc ia que tu li 
dónes, Reconec que tens raó. Però, segons el 
meu punt de vista, has de fer valer el que val
guis sobre el tauler, No li has de dir a l'home 
que tu ets una dona i ets igual que ell dintre 
dels escacs, sinó demostrar-li que jugues, i que 
jugues bé, 



C.P. - No parlo solament del meu cas per
què poca cosa espero fer en els escacs. Et parlo 
de les nanes que poden venir. Si a una nana 
que començA a jugar li diguess in : -Doncs, vas 
bé, i faràs això- en lloc de dir-li que -e ts una 
dona i no hi arribaràs-, representaria un altre 
punt de vis ta completament diferent. 

P.F. - Si la nana aquesta té ganes de jugar 
I se rveix per a jugar, que es deixi de totes aques
tes molèsties i continui jugant, anant cada dia 
al club i que pegui castanya al que t inguI davant. 
Ja arribara un moment que l'home aquell dirà : 
• Oh, és que aquesta nena ja és una dona que 
juga l -

C.P. - Si , però això no és una ajuda. Hau
ria de ten ir un cami més planer perquè hi ha
guessin més jugadores d'escacs. 

C.C. - Potser és un cas personal, però en 
el meu club també em passa un cas semblant 
al de la Palomo. L'any passat vaig SEr el millor 
tauler del segon equip I enguany he ana t a parar 
al tercer eqUip. 

P.F. - Tu has de fer valer els teus mèrits I 
reclamar de jugar en el lloc on et co rresponguI. 
Els escacs són unisex. Aqui no hi ha sexe, aqui 
nomes hi ha dos ce rvells, d'home i de dona, I 
prou. 

C.P. - No t'ho diran cla r, però veuras que 
és una manca de confiança . 

P.F. - Hi ha l'obligació de demanar una ex
plicació , i llavors que no divagUin, que no digUin 
ximpleri es, que diguin una reali tat. 

Suport oficial 

A.M. - El apoyo internacional que tlene la 
mUjer española , a nivel de Federación, es como 
para partlrse de nsa. Porque una señora que 
sea campeona de España. por ejemplo esa ch,
ca, Gallego, tiene que marchar al extranje ro . 
No hay ningún torneo in ternacional español para 
las mUJeres. 

P.F. - Mira, JO sóc vocal de la FederaC IÓ 
Espanyola. L'any passat es va fer una Assem
blea i quan es va tocar el tema femeni valg dir 
que no en volia saber res perquè jo ja havia 
donat les meves idees i ningú no m'havia fet 
cas. Em van treure una quantitat de torne igs , 
no ca l dir-ho, tots masculins i cap de femenl 
Va sort ir un delegat que em va dir: - Pepi ta, esto 
lo t ienes solucionado. No te preocupes que este 
año te hago un torneo internacional en Sevi lla - . 
Però com que ell pretenia unes determinades 
participan ts al seu gust i inabastables, ja no 
se'n ' va sentir parlar més del torneig . Total, que 
l'interes que hi tenia era ben relat iu. 

~s més, el campionat femen i d'Espanya que 
s'ha fet a Vic és perquè a un mes vis ta no hi 
haVia cap Federació que el demanés. I la Fede
ració Catalana va haver-lo de sa lvar en darrer 
extrem . 

I el comble, encara. S'ha jugat darrerament 
un Torneig Interzonal Femeni a Alacant. Tenien 
les jugadores a casa i no hagués costat gran 
cosa organitza r un torn eig internacional amb les 

que s'haguessin quedat. Hi ha constància que 
Toran em va prometre que es faria a Màlaga. 
Però a l'hora de la veritat, res de res. M 'han 
enganyat una vegada més. 

C.P. - A l'hora de donar-te la raó te l'han 
de donar perquè no te la poden negar. Peró a 
l'hora dels fets ... 

C.C. - Però , de ca ra al públic , ¿a qui li in
teressa que es faci un torneig femeni? Un tor
neiq femeni no dóna la volta al món. 

P.F. - Si que donaria la volta al món, Cane
la. Jo he anat tres vegades a jugar a Iugoslàvia 
perquè m'han invitat. També he jugat tres vega
des a Holanda gracies a la Federac ió Holande
sa. I a Bulgària i a Romania cada any hi ha tor
nei~s internacionals dels que despres veus les 
seves partides en les revistes d'al tres paisos. 
Però aqui ni s'han assabentat. 

C.P. - Si enguany hi ha ha!:ut problemes 
per a organitzar el campiona t femeni d'Espanya 
vo l dir que anem de capa caiguda. 

P.F. - En quant a categoria escaquista, es
port ivament anem millorant. Però això no treu 
que quan anem a les Olimpiades, per exemple , 

Gamma Canela I Carme Pa/orno. 

hi anem quatre arreplegades. A mi resulta que 
quan em criden fa tres mesos que no toco tau
ler ; l' altra, la Pino, potser fa mig any; i anem 
sense er.trenador, almenys f ins ara ... Ni sabem 
les que hi anem, però ens hi posem i hem gua
nyat una medalla olimpica , i darrerament hem 
quedat en el sisè lloc. Vol dir que fem el nostre 
paper enfront les que hi van amb tot l' acompa
nyament. 

Amb això vull remarcar que escaquistica· 
ment la dona espanyola ha mill orat molt de 20 
anys ençà. Només cal que l'home espanyol 
s'adoni d·a lxò. Jo estic tipa de dir-ho a les fe
deracions. Aleshores , ¿què volen més de les do
nes? A mi em porten com una pilota . Per un 
costat em diuen que si, que si, però per l'al tre 
al cap de dos mesos d'allò res . 

C.P. - ~s el tracte que estàvem dient , el 
tracte femeni en els escacs. 
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P.F. - Una cosa esta ben clara : ¿quantes 
medalles olimpiques ha guanyat !"esport espa· 
nyol? En els escacs femenins n'hem guanya! 
una I n'estic ben orgullosa . Doncs. quan vam 
arnbar aquí ningu ens va fer ni cas. al contran, 
encara amb critiq.ues. Però les quatre que hi 
vàrem anar vàrem demostrar que no hi havíem 
anat a passar I·estona. 

C.P. - Per tant ca l treure 'n la conclusió que 
si no es fa una mentalització del que represen
ten els escacs femenins no serveix de res. Quan 
JO vaig fer el comentari de les dificultats que hi 
havia per a organitzar el campionat d'Espanya, 
només varen saber dir: .Sí, és clar, els escacs 
femenins ..... Encara estem en el mateix lloc. 

Què s'ha de fer per a promocionar els escacs 
entre les dones 

C .C. - El que no comprenc és per què hi 
ha d'haver un campionat exclusivament femení . 

M .R.R. - El campionat femení és només per 
a dones, però això no vol dír que no es pugui 
jugar oficialment amb homes. Per això hi ha el 
campionat absolut, que no és solament mascu
lí . Aquesta és una competició que esta a !"abast 
de poques dones perquè s'ha de se~uir un or
dre classificatori . Però ara que ja hi ha accés a 
la final del campionat d'Espanya bé n'hi podria 
haver també per al campionat absolut de Ca
talunya. 

C.C. - Jo crec que la campiona i la sots
campiona de Catalunya haurien de poder jugar 
el campionat absolut de Catalunya. I també des
lliurar el campionat femeni de !"absolut, perquè 
és un absurd que un es jugui el dissabte a la 
tarda i l'al tre el diumenge al mati , per la qual 
cosa són dues sessions seguides si es volen 
atènyer les dues competicions amb el risc de 
no jugar-ne cap de bé. 

El campionat femen i o bé s'ha de jugar tot 
seguit, o, si s'ha de jugar entre setmana, que 
sigui un dia distanciat del diumegne com po
dria ésser el dimecres. 

M.R.R. - A mí em seria dificil jugar un cam
pionat seguit. Hauria de fer una instancia a la 
Generalitat i, en tot cas, ccmpensar-me els dies 
que no treballo. 

P.F. - El que ara se'n diu campionat de Ca
talunya no respon a la seva definiciò perquè 
només hi juguen les jugadores de Barcelona. 
Jo estaria d'acord que el campionat de Ca
talunya es jugui seguit, amb representació de 
tots els indrets de Catalunya, i es desenvolupi 
en qualsevol lloc de Catalunya, i que totes les 
places classifica tòries que li corresponen a Ca
talunya surtin d'aquest campiona t. 

A.M. - Yo también abogo porque el cam
peonato c lasifica torio para el de España fue ra 
el de Cataluña con la part icipación de todas las 
jugadoras que tengan acceso a éste. Si resulta 
que las mejor clasificadas son toda s de la mis
ma procedencia, lo seran en razòn de ser las 
mejores, pero no por la de su origen. 

P.F. - A nivell de noia que comença, el fet 
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d'anar a la final del campionat de Catalunya ja 
és important. Té el mateix alicient ju~ar aquesta 
final, que és molt més forta. que anar al cam
pionat d'Espanya directament. Es una qüestió 
d'educació esportiva. Això és mirar pel millora
ment del joc i és molt més acceptable . 

Si no t rec plaça a la campiona de Catalunya. 
de fer-se seguit el proper campionat m'hi apun
to, perquè fa anys que no !"he jugat. Qui vulgu i 
Jugar el campionat d'Espanya primer que juguI 
el de Catalunya. I si es classifica en lloc ·meu 
reconeixeré que m'esteu traient a fora , perquè 
Ja he viscut massa temps de la · b,coca ·. 

Altres reivindicacions a tenir en compte 

P.F. - Jo he proposat a la Federació Espa
nyola que a tots els torneigs internacionals que 
s'organitzin a Espanya hi hagueSSin una o dues 

M.O Rosa RIbes . 

jugadores. D 'aiXÒ el senyor Toran em va dir que 
si .però se n'han fet un quants de torneigs in 
ternacionals masculins i ni això . Crec que serra 
un acte d'atenció a la dona escaquista. No de
mano res de !"altre món. Ara hem vist com la 
Federació Soviètica ha fet jugar la campiona 
Maia Txicurdanidze en el torneig ·Costa Ca
talana -. A mi m'agradaria molt jugar un torneig 
contra qui sigui ... 

C.C. - Si tu saps que tens un torneig d'a
questa força tu mateixa prens Interès per pre
parar-te. 

P.F. - I encara que ho facis malament, tu 
allà , a defensar el teu lloc femeni . Aixi aconse
cUlriem de millorar molt més ¡ aviat seriem més 
que les quatre olimpiques que som ara. 

C.P. - Jo crec que hi hauria protestes per 
part d'alguns jugadors que dirien que estan més 
capacitats per a jugar que .aquestes dones-. 

P.F. - Aixó no té res a veure . Nosaltres va
rem plantejar aixó en una Assemblea i només 
hi va haver una Federació, la de Bilbao, que fes 
una observació anacrònica . 

C.C. - Jo voldria denunciar el ntme de joc 
del campionat femeni de Catalunya , que és ab
solutament aberrant : 6C Jugades en dues hores 
i mitja . 

P.F. - Es que hi ha qui creu que SI el juga
dor no té un joc acceptable se li ha de donar 



menys temps. El campionat femen i d'Espanya 
es Jugava abans a 45 jugades en dues hores I 

mitja. però després s'han rebaixat cinc juga
des i s'homologa amb els tornei gs internacio
nals. No sé com heu acceptat de jugar amb 
aques t ritme tan bàrbar" . 

C.C. - Crec que el que caldria és que hi 
hagi una vocal femenina a la Federació Cata
lana perquè ens paguem assabentar de les con 
dicions en què hem de jugar i intervenir en tot 
allò que ens afecti. 

A.M. - El campeona to de Tarragona esta muy 
mal. N, te ponen arbitro ni hay delegada. Hay 
Jugadoras que juegan al dictada. No jugamos 
tcdas Juntas mas que la última ronda . También 
durante el torneo , en una partida decisiva, se dia 
la ClrcunstanCla de que dos chicas aplaza ron la 
partida antes de juç;arla, y estuvieron en el sa
lón de Juego hasta conocer mi resultada con 
Rosa M-" Pamies. 

P.F. - Aquestes nenes no es van estar de 
dir-ho atxi mateix . 

A.M. - iQue no son crias, que ya tienen 20 
años l V, encima, con descaro. 

P.F. - Amb aixó de dir-se les jugades a mi 
em recorda un fet que tindré sempre present. 
Una vegada estava jugant un torneig a lugos· 
I¡'Ma I com que, entre jugada i Jugada, no em 
sé estar qUieta, m'alço de la cadira i em poso 
a parlar de qualsevol cosa amb la primera que 
trobo . Em va venir l'àrbitre a reptar-me perquè 
parlava, I tot i que li vaig assegurar, com aix i 
era, que no em refena a la partida. em va con · 
testar: ·Ja ho sé, però aquesta gent no ho sap 
Per tant, a callar • . Vaig dir-me : .Òstres! des
prés de tants anys i que t'hagin de cridar l'aten
CIÓ -. Però vaig comprendre que tenia tota la 
raó del món, perquè veure parlar durant la par
tida fa molt mala impressió. 

C.C. - Una alt ra qüestió reglamentària són 
les retirades . No hi ha serietat en la participa
ció i veus que ara Juguen i ara no juç:uen, i des
prés tornen a jugar com si res . Si hi ha sancions 
en el masculi també n'hi ha d'haver, i de la ma
teixa mena, per al femení. Fins i tot la retirada 
definitiva. 

C.P. - lOs que quan hi ha un problema no 
hi h'a diàleg entre la Federació i nosaltres. Quan 
m'he atrevit a alguna cosa ho he fet amb por. 

P.F. - Però si la trobes justa no n'hi ha d'ha
ver de por! 

C.C. - Hi ha altres problemes, no ens par
lem amb segons qui ". 

P.F. - Això és un assumpte particular. 
C.C. - Jo l'única cosa que puc fer és recol 

zar-ho amb firmes. 
P.F. - Això són problemes que cal solucio

nar. 

C.P. - Anar directament a la Federació no 
ho he fet. Però ho trobo inútil si no hi ha un 
voca l representatiu del nostre estament. 

P.F. - Ofic ialment tu com a jugadora no pots 
posar els peus a la Federació. Hi has d'anar 
repre sentada pel teu club, ja que és una Fede
ració de clubs. Ja veuràs com aixi se ràs atesa. 

Però no trobo que sigu i desencertada la idea 
d'una vocal a la Federació Catalana. A la FEDA 
hi sóc jo. lOs qüestió de demanar-ho. Us heu de 
reunir entre vosaltres i plantejar aquest proble
ma. S'ha de triar una que ho visqui i ho pateixi . 
I ha d'ésser una representant que no s'a rrugui. 
Això és donar un pas a la dona. Que no us fan 
cas, doncs, mala sort. 

C.P. - Almenys que es sàpiga. 
P.F. - Almenys cridar. 
C.C. - També crec que s'hauria de tenir en 

compte el local on es juga el campionat. La dar
rera vegada a l'Ateneu Barcelonès hi havia mas
sa interessos respecte a dues jugadores del 
club local. I un delegat del propi club que no 
sabia de què anava. Hauria esta t millo r un club 
o local neutral. 

C.P. - Jo no hi puc dir res perquè m'hi vaig 
trobar bé. Però, és clar, si una jugadora ha tin
gut problemes." 

C .C. - ¿ Com es pot fer una tasca de for
mació? Vaig escriure a tots els col.legls i no 
em va contestar ni un. 

P.F. - Això és un problema. però no pas de 
Barcelona solament. Hi hauria d'haver monitors 
oficials i anar als col.leç;is a oferir-se per a 
donar classes gratu¡tes. la qual cosa comporta 
d'anar-hi subvencionat. lOs l'única manera que 
t 'obrin les portes. 

Aquesta subvenció hauria de venir del ·Con
sejo Superior de Deportes . com passa en el s 
altres esports llevat dels escacs. Jo vaig acon
seguir de la Delegac ió de Tarragona del C.S.D. 
una subvenció que em va permetre de fer una 
tasca amb més de vint vailets donant-los clas
ses dues vegades a la setmana. Però reconec 
que això és una excepció . El que està clar és 
que la Federac ió no pot ajudar en l'aspecte mo
netari . 
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I TORNEO "SISTEMA OLAFSSON" 
Barcelona, 22 noviembre a 18 diciembre 1979 

GONZALEZ MAZA, DEL OLOT, VENCEDOR 
PADROS (Foment Martinenc), POMES (Terrassa) y Bordell 

(Espanyol) clasificados con los mismos puntos 

Este Torneo, organizado y pa 
trocinada por el Sr. Creixell , D, 
rector del Departamento Esco
lar de la F.CA, con la colabo
ración del Organismo Regional , 
tal como indica su nombre fue 
ideada por el Sr. Olaffson, ac
tual presidente de la F.I.D.E. que 
en su primera visita a Barcelo
na solicitó la posibilidad de or
ganizar este certamen que, al 
igual que ot ros celebrados a ni 
vel internacional, tuviese la con
sideración de torneo experimen
tal. Dicho experimento consis
te en salvar dos controles de 
tiempo en la primera sesión; en 
este caso y jugàndose al ritmo 
de 20 jugadas a la hora, se te
nian que hacer 30 jugadas en 
la 1.30 primera y las 20 restan
tes en la otra hora . Desde lue
go en esta experiencia o nueva 
modal idad habr¡in opiniones pa
ra todos los gustos, concreta
mente el jugador ràpida se ve 
beneficiada, y por contra, el ju 
gador lenta, concretamente en 
las aperturas, tiene que pasar 
sus apuros para salvar el primer 
control. Hemos de señalar, no 
obstante. que no se perdió nin
guna partida por dicha circuns
tancia, sin perjuicio de que se 
hayan podi do cometer màs erra
res de los normales. En términos 
generales, nuestra muy particu
lar opinión es francamente fa 
vorable al sistema, ya que he
mos pOdi do observar muchas 
casas positiva s, por ejemplo el 
jugador ya procura ponerse de
lante del tablero a la hora pun
tual, tampoco se puede permi
tir el lujo de perder tiempo inu
tilmente, ya que inclusa ella le 
obliga a prepararse mejor las 
aperturas o defensas. El doble 
control también reduce consi
d€rablemente las tablas, y el he
cho de que en la tabla de pun-
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tuac ión haya bastantes empa
tes , nos consta que la mayoria 
de tablas lo fueron después del 
aplazamiento, o sea en la se
gunda sesión. En cuanto a la 
calidad de las partidas disputa
das, la verda d, no hemos obser
vada mucha diferencia en cual
quiera de las disputadas por los 
protagonistas del certamen en 
otras competiciones. En toda 
caso, y siempre baja nuestra 
opin ión, consideramos que el rit
mo fue alga elevada, creemos 
que a 18 jugadas se hubiese po
dido sacar la misma experien
cia. Lo que no cabe du da algu
na es la circunstancia de que. 
de cara al espectador, las par
tidas resultan mucho màs inte
resantes, reduciéndose conside
rablemente este aburrimiento 
que en muchas ocasiones pode
mos observar entre los asisten
tes a torneos de cierta catego
ria en donde a veces se consu
men casi dos horas para hacer 
15 ó 20 jugadas, y que luego, 
en posiciones igualadas, se 

acuerdan las tablas por no que
daries a los contendientes tiem
po material para arriesgarse. 

Una de las nota s màs posit i
vas del Torneo lo fue la visita 
del Sr. Olaffson en la segunda 
ronda. El Sr. Olaffson, después 
de clausurar el Interzonal Feme
nina de Alicante, pa só por nues
tra ciudad y visitó el Foment 
Martinenc, local donde se ce
lebraran todas las partidas, para 
asistir a una ronda , y aprove
chando su estancia se efectuó 
una rueda de prensa que resul
tó muy positiva. AI final de la 
misma la Junta Directiva del Fo
ment Martinenc ofreció un se
lecta vi no de honor a los asis
tentes y el Departamento Esco
lar obsequió al Sr. Olaffson con 
un valioso recuerdo . 

Tal como indicamos, las par
tidas se jugaran del 22 de no
viembre al 18 de diciembre (dos 
rondas semanales, martes y jue
ves) en el local del Foment Mar
tinenc, con la asistencia de mu
chos ajedrecistas, ya que por 

CLASIFICACION FINAL 
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Ralael GONlALEl MAlA 

otra parte la participación re
sultaba de antemano muy inte
resante; asi, jugaron 2 Maestros 
Nacionales, 4 Maestros Regia
naies, y el resto con jugadores 
de Preferente. La participación 
y elección de Jugadores se hizo 
leniendo en cuenta las caracte
risticas de los mismos, y que 
entre todos hubiese jugadores 
mas bien lentos y ot ros de 
opuestas caracteristicas, asi co
mo una maxima representación 
de clubs . Renunciaran a parti
cipar jugadores de la talla de 
Martin (Vulca), Ochoa y Fernan
dez (UGA), etc., y no obstante 
la nómina de participantes fue 
bastante importante y tambien 
bastante equilibrada de fuerzas , 
como se observa en la elasifi
caclón final. 

Anallzando brevemente la ac
tuación de los protagonistas, 
hemos de considerar que cuatro 
jugadores empatada s a punto s 
en el primer lugar no es dema
siado frecuente, y por ella he
mos de reconocer que cualquie
ra de los empatados podia ha
berse .proclamado vencedor, 
pues to que nadie pudo salir im
batido. inclusa hubieron otros 
que por la esca sa diferencia de 
puntuación también hubiesen 
podido lograr el maximo. 

Gonzalez, a quien le damas 
Iodo el merito por su regulari
dad y bien jugar, se hizo justo 
acreedor al triunfo, pera sin du
da alguna el que tuvo las me
jores oportunidades fue Padrós 
que hasta la penultima jornada, 
en la que perdió con Se¡;ura, tu
va el Torneo francamente gana
do, por lo que hemos de reco
nocer que fue la revelación del 
campeonato, maxime teniendo 
en cuenta que su invitación lo 
fue por renuncia . Pomes, juga-

.' " ;.~ ..•. ~ . '. ~ 

Antoni PADROS Joan POMtS 

dar siempre fuerte , nos dia la 
sensación de que podia haber 
hecho alga mas, posiblemente 
sus continuos desplazamientos 
de Terrassa a Barcelona llega
ran a frenarle en sus aspiracio
nes por el natural cansancio al 
jugarse dos rondas semanales 
y por las noches, a pesar de que 
las partidas empezaban a las 
19.30. El veterana y siempre jo
ven Bordell, posiblemente el que, 
como ya sabemos, jugó mayor 
numero de horas, nos demostró 
que aun hay que contar con el 
en toda momento, puesto que 
sigue manteniendose en prime
ra linea. Vehi fue posiblemente 
el que màs acusó la nueva mo
dalidad no obstante haber efec
tuada un buen torneo y dejar 
constancia de que aun se sigue 
contando entre las ya realida
des del ajedrez catalan. Tam
bien nos gustó Palau, muy bien 
preparada, pera quizas demasia
do absorbida por sus asuntos 
profesionales. Garcia Conesa 
jugó dos torne os, la primera 
mitad francamente bien con al
tisima puntuación, luego un gra
ve problema particular le hundió 
su moral y acabó el Torneo co
mo pudo, lo cual fue una verda
dera lastima. En cuanto a Buxa
de, que empezó verdaderamen
te mal, llegó a tomarle mayor 
interes y acabó jugando con su 
verdadera personalidad ajedre
cista . Anguera pasó bastante de
sapercibido y creemos no hizo 
justi cia a su categoria, ni siquie
ra la perdida de una partida por 
no asistencia (Bordell) le puede 
justificar plenamente. Tejero nos 
pareció baja de forma, aunque 
tenga en su haber el haber sida 
conjuntamente con Vehi el ven
cedor de Gonzàlez. Segura, se 
mere ce sin duda capitulo aparte. 

-.l 
Roma BORDELL 

pues tuvo varias partidas fran
camente gana das pera incom
prensibles errares le restaran al 
menos 2 ó 3 puntos, y por esta 
irregularidad se convirtió en el 
-maldita- del Torneo e hizo su
frir mucho a la mayoria de sus 
contrincantes. Por ultimo, Mar
chador no llegó a ganar ningu
na partida, pera fue en muchi
simas ocasiones un digno con
trincante; alguien tenia que que
dar el ultimo, y en esta ocasión 
el fue el farolillo . 

El Torneo fue dirigida por el 
Secretaria de la F.C.A. y efec
tuó las funciones de arbitro el 
Sr. Fernandez Tatay, del Foment . 
cuyo buen hacer y la extraordi
naria deportividad de los part i
cipantes no ocasionaran ningu
na clase de problemas. 

Segun manifiesta el Departa
mento Escolar se tiene la inten
ción de celebrar durante este 
año de 1980, la segunda edición 
del Torneo - Sistema Olaffson -, 
y por otra parte la Federación 
Catalana tambien procurara or
ganizar algun otro Torneo baja 
esta nueva modalidad, lo que 
consideramos un ç¡ran acierto 
en toda s los aspectos. Si la 
FIDE ti ene intención a su vez 
de procurar celebrar Torneos 
baja esta modalidad, considera
mos seria un buen acierto em
pezar por las pruebas de ca de
tes y juveniles para ver si en 
un tiempo no muy lejano se 10-
gra aminorar en gran parte el 
-tedio- que ya nos viene persi
guiendo en estos ultimos años 
y le damas alga mas de es pec
tacularidad al deporte escaquea
do, que sea dicho de paso. bue
na falta empieza a hacerle. 

JUAN TOROUET GUASCH 
Arbitro Intern<lcronal de la FJDE 
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PARTIDES DEL I TORNEIG "SISTEMA OLAFSSON" 

NY 30 

VEHI (Ba rcinona) 
PALAU (Fo ment) 

Defensa Grünleld 

D 69/0 

1 d4 CI6. 2 c4 g6. 3 Cc3 dS. 4 CI3 
Ag7. 5 Ob3 d X c4. 6 O X e4 0·0. 7 e4 
Ag4. 8 Ae3 Cld7. 9 0·0· 0 ... (La lugada 
més corrent és 9 Ob3. però ia del text 
lambé és perfectament jugabJe.) 9 ... 
eS. 10 d x eS... (Si 10 d5? Oa5. seguit 
de a6 i b5. amb clar avantatge del 
neg re.) 10 ... Oa5. 11 Ad4?1 ... ( Ara es 
guanyen va luosos temps de desenvo
lupament, Millor era 11 Ae2 TcB. 12 
CdS RIB. 13 Rbl e6 . 14 Db4 . .. amb 
clar avantatge del blanc.) 11 ... A X d4. 
12 O x d4 Cc6. 13 De3 D x cS. 14 D x c5 
C X C5. 15 AbS .. . (Si el branc vol con
servar l'estructura de peons del fl anc 
de rei amb 15 Ae2 A X 13. 16 A x 13 
Tfd l , el neg re queda lleugerament mi· 
ll o r.) 15 ... A X I3. 16 g x I3 TacB. 17 
Abl a6!? (Obliga a prendre una de
ciSIÓ al blanc. La retirada de l'alfil res
tringi r ia la posició sense compensa
ció. ) 18 A x c6 b x c6! (Excel.len l ju
gada posicional. Deslliga els peons, 
però a canvi, obre parclalme:1t la co
lumna "b" i, el que és més imporatnt, 
controla el punt dS. El cavall de cS 
queda perfec tament instaLlal i defen
sa els pun ts clau d7 i b7. En aques tes 
ci rcumstàncies el control de la cotum· 
na "b" no té massa Importància.) 19 
Td2 Tfd8. 20 Thdl T X d2 . 21 T X d2 
eSI? 

(E l sistema de peons en el a -c6, eS. 
g6- impedeix el moviment del cavall 
blanc. Per altra banda, el cavall negre 
lé magnifiques bases d'operacions 
-cS, e6, d4 i f4_ . La comb inació dels 
diversos elements estratègics dóna un 
avantatge posic ional considerable al 
negre.) 22 Ce2 RIS. 23 Tc2 Ce6. 24 
Te3 Re7. 25 Ta3 .. . (La maniobra del 
blanc per atacar els peons febles ha 
necessitat quatre temps; els su ficients 
perquè el negre pogués cen tralitza r el 
rei.) 25 .. _ TaS. 26 Re2 IS. (Crea una 
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tensió de peons que, en el moment 
opor tú, resultarà definitiva.) 21 Tb3 
Ta7. (El lliurament de la vuitena fite 
ra no és ara massa Important donal 
que el cavall controla els punts claus 
d8 i f8, que el rei pot instaUar-se im
punement a d6, i que la lorre controla 
la setena filera.) 2S TbS Rd6. 29 
Re3?? .. (El blanc no ha fet anàlisi de 
caselles febles i s'ha oblidat der peó 
a 12. Era necessari apropar el rei al 
seu propi flanc, o bé canviar els peons 
29 ex f5 g x f5. No obstan t, la posi
ció Ja és bastant compromesa. ) 29_ .. 
t X e41 30 f X e4 TIT. (La catàstrofe. 
Els peons del flanc de rei són inde
fensables. El b lanc abandona Justifica
damen!.) 

0 · 1 

JAUME PALAU 

N. ' 31 E 60 / b 

PAORÓS· VEHI 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 Cf3 Ce6 .. 3 AbS... (Vaig 
escollir l'atac Nimzòwilx la que és una 
Ilnia molt poc coneguda.) 3_.. e6. 
(Aquesta jugada es fa amb la idea 
de lligar els cavalls i intentar evilar 
els peons doblats.) 4 O-O Cge7. 5 b3 
a6. S A X eS... (Forçat. si es vol man
lenir la iniciativa.) 6... C x c6. 7 Ab2 
d6 . 8 d4 e X d4. 9 C X d4 016. 10 c4 
Ae7. 11 Od2 C x d4. (Aquesta jugada 
és una novetat. Conegut és 11 . Dg6. 
12 Cc3 O-O. 13 Tfdl , amb iniciativa 
blanca.) 12 A X d4 Og6. 13 Cc3 0· 0. 
14 14 b5. (Potser una mica precipitat. 
Sembla mi llor Ad7.) 15 c X b5 a x b5. 
16 f5 Ohs. (Era a considerar 16 .. 
ex fs, però sembla que el domini per 
part del branc de la casella dS, l'es
tructura de peons negres deslligats, i 
el control de columnes, dóna avan
tatge al branc.) 17 Tl3 ... (El blanc 
conünua donant un peó amb la idea 
d'assoli r un fort atac, tot especulant 
amb la posició compromesa de la 
dama negra .) 17 .. _ b4. 18 Ce2 eS. (El 
negre es decideix a tancar el centre 
davant la perillosa situació del seu 
flanc de rei en cas d 'haver-se man
tingut oberta la gran diagonal al-h8.) 
19 Ae3 Tb8. ( Forçada, car la pèrdua 
d'aquest peó seri a pràcti cament de
cisiva.) 20 Tel Te8. 21 Cg3 Oh4. 22 
Tc4... (Pressionant sobre b4.) 22 ... 
Ab7. (Ja no hi ha cap jugada bona 
La dama està fora de joc. Iol afavo
rin t els plans del blanc. Els alfils es
tan inactius i les torres mantenen una 
si tuació merament defensiva. Amb 
aquesta jugada el negre abandona el 

cont rol de 15, fet que serà decisiu.) 
23 161 A X 16. 24 CIs OhS. 25 Th3 ... 
(Obl iga a la dama a coUocar·se a la 
columna "g", i guanya, per tant, un 
temps moll valuós.) 25 ... Og4 . 26 Tg3 
OhS. 27 Ags... ( Moll millo r que 27 
CXg7 Axg7. 28 Ah6 amb millors pos
sibili tats defen sives.) 27... Rh8. 28 
A x l6 g X f6 . 29 Cg7 ... (La l'fiés sen
zilla i millor. ) 29 ... 0h4. 30 C x eS 
T X eS. ( I les negres abandonen, car 
no hi ha compensació per la qualitat.) 

1 • O 

ANTONI PAORÓS 

N." 32 R 0 0 

ANGUERA . GARCIA CONESA 

Obertura Larsen 

1 b3 C16. 2 Ab2 g6. 3 e4?! d6. 4 f4? 
Ag7. 5 CI3 O- O. 6 d3 .. (El planleig de 
les blanques és moll dubtós) 6 
CeS. 1 Ae2 eS! 8 f x eS Cg4! (Especu
lant sobre el forat de e3 I l'alfil situaf 
a b2.) 9 ACl . (No és possible 9 Dd2 
Ah6 amb avantatge negre.) 9 .. Cg x 
eS. 10 c3. (Taponant la diagonal hB
aL) 10 ... dS. 11 e X d5 C X f3 +. 12 
A X I3 TeS +, 13 RI2 Cb4! 14 d4 AlS! 
15 g4 . (No és possible 15 c X b4 
Dh4 +. 16 g3 D X d4 + guanyant i SI 
16 RIl Ad3 + !) 15 .. Cd3 + !? (Era mi
llor Jugar 15 .. Dh4 + 16 Rg2 Cd3 
amb amenaces imparables.) 16 Rg3 
Dd6 +. 17 Rg2 C X cl . 18 O X Cl Ae4. 
19 Tll A x I3 +. 20 R x I3 .. (Si 20 
T x I3 Te2 +. 21 Tf2 T X I2 +. 22 RXf2 
O x h2 + guanyant.) 20... O x h2. 

O· 1 

N." 33 

VEHI (Barcinona) 
MARCHAOOR (Jake) 

Defensa Benonl 

OERE 

R Sl / b 

1 d4 C16. 2 CI3 eS. J ds g6 . 4 Cc3 d6. 
5 e4 Ag7. 6 AbS + Cld7. 7 a4 0· 0. S 
0· 0 Ca6. 9 Cd2 Cc7. 10 Ae2 b6. 11 Rhl 
Tb8. 1214 a6 . 13 Cc4 CeS. 14 Al3 Oc7. 
15 Del Rh8. 16 Ad2 bS. 17 Ce3 c4. IB 
a X bS a x bs. 19 Ccdl Ce16 . 20 g4 CeS. 
21 CI2 Ab7. 22 gS Cld7. 23 Ac3 16. 24 
Cfg4 Ca4. 25 T X a4 b x a4. 26 h4 Tt7. 
27 nS l x gS. 2B A X g7 + T X g7. 29 
Oe3 9 X hs . 30 CIs Thg8. 31 Cgh6 C16. 
32 I X gs eS. 33 g X I6 T X gS. 34 C X gB 
R x gS. 35 Oe3. 

1 • O 



NORMES PER A LA CORRECTA TRANSCRIPCiÓ 
DE PARTIDES DESTINADES A SER PUBLICADES 

EN EL «BUTLLETí D'ESCACSu 

I . Escriure a maquina, si és possible, o en 
lletra molt clara que elimini tota confusió. 

2. Escriure amb el marge corresponent a dos 
espais. 

3. No esmenar originals . 

4. Començar mencionant a la primera ratlla 
la competIció i any. 

A la ratlla següent, el nom del jugador que 
porta les blanques i a continuació, entre 
parènteSIS, el nom del seu club . 

A la línia següent, el nom del jugador que 
porta les negres i el del seu club entre 
parèntesis (no cal esmentar les paraules 
- blanques- ni -negres - ). Exemple: 

PAORÓS (Foment) 
SALVANY (UGA) 

Reservar la linia següent per indicar l'o
bertura o planteig. 

En la següent linia transcriure el text de la 
partida , tot seguit, indicant només número 
de jugada , espai , moviment de les blan
ques, espai, moviment de les negres, punt, 
espai, etc. Exemple : 

I e4 eS. 2 Cf3 Cc6., etc. 

5. Per tal de normalitzar i unificar el sistema 
d'anotació del Butlleti, els signes especials 
complementaris seran exclusivament es
crits així: 

Xecs : + (signe de la suma). 
Preses: X (signe de multiplicació). 
Enrocs : O-O i 0-0-0 (curt i llarg, respectiva 
meni)· 

Les jugades que requereixin fer menció 

del punt de sortida de la peça, posant que 
siguin dues les peces que puguin jugar a 
la casella de destinació , s'anotaran sense 
guionet , amb referència a la seva colum
na d'origen, i si totes dues ocupen la ma
teixa columna, amb referència a la seva 
fil era; per exemple : Tfdl (no T/-dI) , TBd7 , 
Ce X d7 , C4 X eS, etc. 

6. Si hi ha jugada secreta , indicar-la amb (ex
pressió (S), posada darrera de (anotació 
del corresponent moviment. 

7. A la linia següent de l'última jugada de la 
partida indicar el resultat a la banda es
querra posant: 1 - O. 1/2 - 1/2, o 0- 1, se
gons escaigui, suprimint les expressions 
-abandonen-, - es rendeixen-, etc. A la 
mateixa línia, però a la banda dreta, s'a
notara el temps total esmerçat per cada un 
dels adversaris, entre parèntesis i amb un 
guió al mig. Exemple : (2.27-2.15). 

B. Si es coneixen temps parcials, s'anotaran 
a continuació de les jugades corresponents 
i entre parèntesis . 

9. Com a excepció de la indicació continguda 
en la norma 7), s'expressaran a continua
ció de l'última jugada de la partida i abans 
del resultat en números les circumstancies 
especials del desenllaç (perd per temps, 
xec continu, repetició de jugades). 

10. Si la partida conté breus comentaris, po
sar-los entre parèntesis, sense fer punt i 
a part, dins del text, prenent la precaució, 
en aquest cas, de subratllar totes les ju
gades del curs real de la partida. 

Si els comentaris són llargs o s'estenen en 
aclariments de concepte, interrompre el 
text de la partida i dedicar un punt i a part 
per a cada un d' ells . 

, 
..Ja sou subscriptor del BUTLLETI D'ESCACS? 

És l'organ de la nostra cultura escaquista 
DIFDNEU-LO 
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institut d'escacs 
de catalunya (i.e.c.) 

Domic ili: Ronda Sant Pere, 32, 1er. H Telf.: (93) 3C2 7169 - BARCELONA-lO 

RELACiÓ DELS NOUS TlTOLS DE MONITORS DE LA F.C.E. 
(per ordre d'inscripció) 

Alfonso Bollera Ramera, Roger Salvo I Garcia, Emili AI 
bero i Figueras, Jaume Bosch, Joan Albardané Sabaté Alfonso 
Rey Espin, Jordi Corominas, Javier Quesada Ibars , J¿sep Pa
redes I Prat, Miquel Fernàndez Diaz, Carles Oliver Martinez 
Fornés. 

Nemesi Viñas i Bosch, Josep Oliveras Estudis, Narcis Ver
gés i Costa, Joan Figueras i Vila, JoaqUim Oliveras i Subi, M,
quel Sànchez i Dalmau, Salvador Cicres i Doménech Enric 
Taulé i Rigau. ' 

Joan Adserias i Sans, Xavier Ballart i March, Josep M.a 
Calbet i Timàs, J. Albert Campos i Padrol, Antoni Colell Ber
tran, 1. Carles Colom Bertran, Joan Duran i Vallverdú, Josep 
M.o Ferrer Piñol, Joan ¡.. Fiblà Reverter, Joan F. Muñoz Pastor , 
Joan J. Reverter Abella, Magi Trenchs Agullet. 

Ramon J. Casa nova s i Rojals, Josefa Duch Remacho, Jo
sep M.n Escuté Juanpere, M. Angel Fernàndez Alonso, Estan is 
Gilabert i Mallol, Agusti Juanpere Forner, M.O Teresa Llorach I 

Manresa, Miquel A. Molina i Sanz, Jaume Pallarés i Vidal, Jordi 
Piñol i Mercadé, Josep R. Rodriguez Marcos, Joan Torrell Ca
vallé. 

Narcis Jiménez i Rojas, Manuel Santolaria i Peña, Emili Ra
mos, Joan Puerto i Galau, Eugeni Cordoba, Enric Casca les 
Pauner, Maximino Nuñez Porta bales, Josep Onna. 
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ACTIVITATS DE 
L'ESCOLA D'ESCACS 

Cinc nous cursos de formació 
de monitors i un de perfecciona
ment. el primer per a jugadors 
de segona i tercera categoria . 
és el balanç d'activ itats dutes a 
terme fins ara, en l'actual tem
porada, per l 'Escola de l'I.E.C. 
Un bon nombre de cursos que 
palesen l'empenta que l'I.E.C. va 
prenent, aixi com el creixent in
terès que hi ha per part de ju 
gadors i afeccionats per a rebre 
aquests ensenyaments. 

De tot aixó, peró, el més des
tacable és sens dubte que en
guany, per primera vegada, s'han 
realitzat cursos a fora de Bar
celona. Concretament, tres de 
monitors : un a Girona , organit
zat per l'entusiasta club d'escacs 
Salt, que ja l'any passat aportà 
alguns jugadors en un dels cur
sos de Barcelona, i dos a Reus 
organitzats per la delegació d~ 
Tarragona que, cal dir-ho, està 
portant a terme una tasca de pro
moció dels escacs fora del que 

FotografIes del pf/mer curse! de 
monitors celebrat a Reus (BaIx Camp) 

..J 



és habitual. Nosaltres, en anar
hi, hem poqut constatar l'impor
tant moviment escaquista que 
actualment hi ha en aquestes co
marques. Per Iï.E C. l'haver ce
lebrat aquests tres cursos és 
motiu de ¡¡ran satisfacció car re 
presenta anar acomplint els ob
lectius que té assenyalats: ofe
m els seus serveis a tots els es
caqui stes d'arreu de Catalunya. 

Com a professors d'aquest 
conlunt de cu rsos hi han partici
nal : Jaume Palau, Robert Ferran . 
Enric Ol iver, Annel Martin, Ma
xlm Borrell i Joaquim Calduch. 

Enric Oliver 

INFORMACiÓ 
COMPLEMENTARIA DELS 
CURSOS PER 
CORRESPONDÈNCIA QUE 
S'ANUNCIEN 

Aquests cursos són de dura
da il.limitada, car representen un 
entrenament fet a casa i dirigit 
per especialistes. 

La durada minlma és, actual 
ment, d'un any, però confiem que 
els jugadors estiguin interessats 
a perllongar la seva inscripció 
per més temps a fi d'anar per
feccionant el JOc I adquirir la tèc
nica necessària que permeti su
perar de forma sensible el seu 
nivell actual. 

Per tenir opció a participar en 
el curs cal inscrlure's a la Se· 
cretaria de l'Institut . Per rigorós 
ordre d'inSCripCIÓ es formaran 
grups de te jugadors, als qualf 
se'ls assignarà un professor res 
ponsable aixi com també d'altres 
professors especialitzats. 

Hi haurà dues menes d·exerci· 
cis en les diferents temàtiques : 

a) els que es fan per via direc· 
ta professors-alumne, 

b) els que inclouen competició 
controlada jugador-jugador. 

Els exercicis de la modali tat 
a) poden ésser contestats bé de 
forma Immediata, bé esperant un 
màxim de 7 dies. 

Els de la modali tat b) tan sols 
poden esperar 4 dies per a ésser 
contestats. AI termini de cada 
tanda d'exercicis d'aquesta mo
dalitat cada alumne rebrà un re
cu li ordenat de les anà lisis rea
litzades (un centenar d'exercicis, 
aproximadament) . 

ENTRENAMENT D'ESCACS PER CORRESPONDÈNCIA 

- (A) Cursos avançats per a jugadors de Preferent i 1.0 ca
tegoria . 

- (S) Cursos per a jugadors de 2.0 i 3.0 categories. 

L'Escola d'Escacs de l'I.E.C. per part dels seus Departa
ments de Reciclatge i d'Iniciació , respectivament, convoca a 
tot Catalllnya CURSOS PERMANENTS D'ESCACS PER CO
RRESPONDÈNCIA reservats a jugadors afiliats a la F.C.E. 

Aquests cursos venen funcionant des del mes de gener 
d'enguany. 

El nombre de participants és i1·limitat, si bé a efectes de 
coordinació quedaran agrupats pel cap alt en grups de TO IU
gadors. Un nucli de professors especialitzats tindrà cura de 
l'organització del curs. El preu a'inscripció és de 4JXX) pesse-
tes/any. . . 

Els interessats (cal adjuntar fotocopIa de la fItxa federa 
tiva) poden adreçar-se a la Secretaria de n.E.c. per tal de 
formalitzar la inscripció (Ronda de Sant Pere, 32, Ter PIS . des
patx H, Barcelona-TO, teléfon 93130271 69, de dilluns a diven
dres de 6 a 9 del vespre). Els inscrits de fora de Barc~/ona 
ciutat poden enviar l'import de la inscripCIÓ per trans/erencla 
o xec bancari a nom de l'Institut d'Escacs de Catalunya . 

Temari d'Exercicis 

Els jugadors hauran de participar en dos tipus :Je treballs, 
que seran de nivell A o B, segons correspongUI, d acord amb 
els següents pressupósits: 
a) Proposats pel Departament de Reciclatge (nivell A) o 

d'Iniciació (nivell B) de l'I.E.C. 

1. Resolució de posicions tàctiques. 
2. Construcció d'arbres analítics. 
3. Resolució de finals. 

b) Correspondéncia creuada entre els jugadors de cada grup. 
T. Anàlisi d'Obertures. 
2. Estratégia en el joc Mig. 
3. Finals complexos. 

Periódicament els participants rebran un recull organitzat 
dels treballs analítics essencials realitzats pels jugadors par
ticipants. 

NOTA: Els socis de /'f .E.C . i els socis de club , el president dels Quals 
SIgui soci de l'iEe .. tindran una rebaixa del 50 % i del 20 %. respectiva
ment, en el preu d'inSCripció. 

LLEGIU PROPAGUEU 
LA PREMSA D'ESCACS 
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L'I.E.C. NECESSITA ORGANITZADORS DE 
COMPETICIONS 

L'INSTITUT D'ESCACS DE CATALUNYA té en el seu programa l'organització de diferents tor
neigs tancats i oberts, tant magistrals com de promoció. 

Amb aquest motiu s'adreça a tots els afe ccionats de Catalunya i demana, a tots els lectors in
teressa ts en l 'o rg ani tza ció de competicions de tota mena, vulguin col.laborar en les esmentades tas
ques, 

Adreceu-vos a la Secretari a de l'I ,E.C,, si us plau, a fi de treballar en equip. 

EL "BUTLLETí D'ESCACS" NECESSITA 
COL·LABORADORS 

El .BUTLLETi D 'ESCACS., amb l'interès de procedir a una organització racional d'un Consell 
de Redacció a fi i efecte de: 

reestructurar els responsab les de les dife rents seccions ; 
establ ir un programa temèt ic i un ca lendari de realitzacions; 
apo rt ar els seus cone ixements i experiència: 

demana a tots els lectors amb coneixements de periodisme i edició, i que t inguin interès pels escacs 
catalans, vulguin col.laborar en la realització i confecció del · BUTLLETi D 'ESCACS ·, 

Adreceu-vos a la Secretaria de Redacció, si us plau, a fi de trebal lar en equip, 

II CURS DE PERFECCIONAMENT PER A .JUGADORS 
DE 2.a I 3.- CATEGORIES 

El Departament d 'I niciació de l' Escola l'Escacs de l'IEC, convoca a Barcelona-c iutat el segon 
curs dedicat a jugadors amb llicència federativa per la F.C.E, de 2,° i 3.0 categories. 

Els cu rs es durè a terme del 5 al 20 de maig de 1980, els dilluns, dimecres i divendres, de 2/4 de 
8 a 2/4 de 10 de l vespre , Tindrè una durada de 24 hores lectives comportant 12 sessions de dues ho
res cadascuna. 

Les classes es donaran a l'aula-b iblioteca de l'IEC, per un equip de professors que desenvolu
para el ternari que a continuació s'esmenta: 1) Centre i desenvolupament ; 2) Funció es tra tegica de les 
peces ; 3) Els peons; 4) Temes tàctics ; 5) Anàlisis de posicions; 6) L'atac al rei; 7) L'o bertura ; 8) El s fi 
nals ; i 9) Els escacs de competició, 

(per a més detalls del programa a desenvolupar veieu núm . 19/ 20 pag . 124,) 
El nomere d'ass istents per a cada grup es limita a 12 persones. Els drets d'inscripció d'aquest 

curs són de 3,000 ptes , 
Per a les inscripcions o qualsevol al tra Informació complementaria els interessats s'han d'adre

çar a la Secre taria de l'I ,E.C ., Ronda Sant Pere, 32, 1 er. pis, despatx H, de Barcelona-3, telèfon (93) 
302 71 69, de les 18 a les 21 hores. 

Hi cap la possibilitat de desenvolupar aquest mateix curs a d 'al tre s comarques sempre que es 
reuneixi el nombre d'alumnes previst per grup i s'es tableIxin les condicions convenients per a por
tar-lo a terme en un indret determinat. 

NOTA: Els socis de l'iEe, tindran lIna rebaixa del 20 % en el preu de la insef/peià , 
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PARTIDA D'ESCACS VIVENTS 
En la Diada per l'Escola 
Pública Catalana _______ -' 

El passat dia 2 de desembre, 
responent a la convocatòria feta 
pel CEPEPC (Col.lectiu d'Esco
les per l'Escola Pública Catala 
na), es reuniren a Granollers 
prop de 25,000 persones dispo
sades a participar en una jorna
da de festa i reivi ndicació sota 
el lema • Volem. ser escola pú
blica -, 

El CEPEPC és una organitza
ció que aplega prop d'unes 80 
esco les privades --cooperatives 
de pares i mestres la major part 
d'elles-, protagonistes d'una 
tasca de dificil recuperació de 
la tradició pedagògica catalana 
i que voldrien perdre el seu ca
rà cter privat per passar a for
mar part de la xarxa d'escoles 
públiques catalanes, dins el con
text d'una reforma educativa i 
d'un procés convergent que 
transformi l'actual escola esta
tal i les esco les privades que 
ho vulguin en un nou model d'es
cola públ ica, Aquest CoLlectiu 
té com a principis bàsics : ense
nyament com a servei públ ic, 
ca talanita t, gestió democràtica i 
pluralisme ideològic, gratuïtat a 
tots nivells i exigència d 'uns mi
nims pedagògics, 

I és per poder manifestar pú 
blicament aquestes aspi racions, 
i per participar en els diversos 
actes programats al llarg de tot 
el dia, que milers de nens, pa
res i mestres es donaren cita a 
Granollers, 

Un d'aquests actes fou la ce
lebració d'una partida d'escacs 
vivents que preparà i portà a 
terme l 'escola Itaca (1). Durant 
dues setmanes els alumnes de 
les classes de quart i cinquè 
treballaren en la confecció de 
les vestimentes i estris dels nois 

(\) Cal recordar que la realitzacIÓ 
de partides d'aquest tipUS és un costum 
moll arrelat a diversos països d'Europa. 
A moltes de les seves ciutats podem 
trobar-hi places especialment adequades 
per dur a terme aquests espectacles. 

I noies que havien de fer de 
peces. Amb cartró, fusta, roba, 
paper, pintura, van anar creixent 
les torres, els cavalls, les coro
nes dels monarques, els escuts 
dels peons, les capes. Una tas
ca engrescadora i pedagògica. 

La partida es va celebrar a la 
plaça de l'ajuntament, en un tau
ler de roba de 64 metres qua
drats també confeccionat espe
cialment per a l'ocasió. Els reis 
i dames disposaren de trons. 
Una música medieval feia d'in
terludi de les jugades que s'a
nunciaven per un micròfon. Dos 
mestres de cerimònies, un per 
bàndol , acompanyaven cada pe
ça en el seu moviment. La da
rrera peça jugada sostenia a la 
mà el cap d 'una cinta de color 
que anava fins el públic, el qual 
aguantava l 'altre cap i se'l pas
sava a cada jugada. 

Molta gent, al llarg d'hora i 
mitja , va seguir la partida tant 
en el tauler viu com en l'imprès 
que es reparti: i en acabar pre
guntava si se'n feien més. 

En definitiva, un espectacle 
bonic i ple de color que tots els 

Partida reproduïda 
N° 34 
Tallin , 1971 

BARCZA (Hongria) 
TAL (URSS) 

R 10/ a 

Obertura del f¡snquet de rei 

1 CI3 g8. 2 g3 Ag7. 3 Ag2 d6 . 4 d3 
eS. 5 e4 Ce6. 6 Ce3 Cge7. 7 Ae3 
O-O. 8 Od2 Cd4. 9 Ce2 Ah3. 10 
C X d4 AX g2. 11 Tgl e x d4. 12 
C Xd4 eS. 13 Cb5 A13. 14 g4 dS. 15 
A X e5 Te8. 16 A.3 d X e4. 17 d x e4 
Ob6. 18 A x e7 O x b5. 19 A XI8 
O X b2. 20 A X g7 R x g7. 21 Tacl 
Ted8. 22 003 O X c2. 23 .Rll Tdl +. 
24 T X dl O Xdl +. 25 Del Od3 +. 
26 Oe2 O x e2++. 

0-1 

que hi participàrem recordarem 
molt de temps. I un fet evident : 
els escacs com a element re
creatiu i de cultura van ser amb 
l'escola catalana. 

Enric Oliver i 
Josep Garcia 
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REFLEXIONS - 4 

M'arriba l'hora de deixar definitivament els 
escacs de competició . A d'al tres jugadors els 
empenya fer el mateix perquè a ce rta edat 
Ja no s'està per bròqu ils o perquè les ocupa 
cions no els ho permeten, No sóc d'aquests, 
Sóc dels que pleguem per raons de salut. 
No recordo que aquests darrers hagin donat 
mai gaires explicacions, En algun cas he sen
ti t a dir de tals jugadors que, senzil lament, 
- havien agafat manies- , No és ben bé això. 

Alguns jugadors abandonem perquè es
tem convençu ts que els escacs de competi
ció ens fan mal. Aquest esforç mental de cinc 
hores i que, de vegades, requereix encara 
una segona sessió, és un esforç despropor
cionat. Confio que per a la majoria d'esca
quistes les partides no siguin ANGUNIOSES, 
Si ho fossin, es podrien prendre precaucions 
per a ce rcar un equilibri, 

La primera vegada que vaig sentir parlar 
d'un jugador que plegava com a conseqüèn
cia de problemes de salut mental fou fa pot
ser vint anys, Es tractava d'en Corbera, un 
fort jugador de la Unió Gracienca d'Escacs que 
tenia una especial habilitat per als fin als de 
peons. Mol ts el deuen recordar encara. Més 
tard , en la meva vida activa d'escacs entraria 
en contacte amb en Serrana i en Caballero, 
dos malaurats jugadors. A part d'aquest petit 
nucli d 'amistats, he tin gut noticia de determi
nades cri sis nervioses entre alguns dels nos
tres escaquistes. Jo també en faria una dos 
anys endarrera. 

No tenim cap indici, que jo sàpiga, de si 
els escaqui stes són més propensos a les es
mentades enfermetats, Sembla ser que som 
persones de sistema nerviós fràgil , encara 
que en general es controli bastant bé aquesta 
fragilitat. Però anem a la meva experiència 
personal. 

En les ocasions que prengui part en un 
torneig aparegueren, en determinades oca-

sions, una sèrie de transtorns funcionals fruit 
d'una emotivitat exagerada: 

desgana, 
molèst ies digesti ves, 
descans nocturn deficient, 
intranquil.litat (d ificul tat per estar assegut 
una llarga estona o sensac ió dolorosa a 
les cames), 

- polaqu iuria (necessitat de miccionar so
vint) , 

Aquests han estat els meus si(lnes. D'altres 
encara són les neuràlgies (potser el signe 
més freqü ent), la irritabilitat, un tic nerviós. 

Em permeto recomanar a qualsevol que 
noti algun d'aquests senya ls que tracti de 
posar-hi remei. Que no s' ho prengui com un 
fet, potser temperamental, que ca l acceptar 
resignadament. Sabem que són simptomes 
d'una emotivitat exagerada. Provem de com 
pensar-ho! 

Hi ve ig tres camps d'actuació : 

1, Alimentació (dieta equil ibrada pel mati) , 
2, Tractament mèdic (en principi , un tranqu il

litzant) , 
3. Exercici fisic (qualsevol), 

Hi ha encara un quart aspecte no menys 
important. Consisteix a · desdramatitzar - el 
resultat final de la partida. Centrar l 'interès 
del joc en la pOSSible bellesa de les jugades 
i no tant en la victòria o derrota, Això sembla 
que vagi contra l'essència del joc però al
guns jugadors, molt pocs per cert , ho prac
tiquen i n'estan satisfets. Sota aquest prisma 
augmenta, de vegades, la creativitat del ju
gador. Es l'escaquista que opta , sempre que 
pot, a un premi de bell esa. 

(continuarà) 

DION IS PRAT 

ESCAQU 1ST A! 

Recorda que a la Biblioteca de Cata lunya. al ca rrer de l Carme, 47, 
de Barcelona , hi ha a la teva disposició una important col.lecció de llibres 

i revistes d'escacs que pots consultar gratuïtament. 

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

- patria rca dels nostres escacs- i els seus fi ll s, augmentada 
posteriorm ent .pels fon s editorials i altres deixes particulars. 

Per la teva cultura escaquista: NO DEIXIS D'UTILITZAR-LA! 
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REPORTATGE DE LA 

FESTADELS 
ÒSCARS 
DELSESCACS 

5 
febrer 

1980 

JORDI A YZA, DEL VULCA, 
GUANYADOR DEL TORNEIG 

LLAMPEC 

Ja s'ha fet tradicional entre
tenir l'espera de l'escrutini dels 
Òscars dels Escacs mitjançant 
la ce lebració d'un torneig de par
tides ràpides entre un represen 
tant de cada club de 1.0 Divisió 
Catalana. 

Aquesta vegada ha tingut lloc 
la quarta edició, que es desen
volupà, com de costum, en un 
ambient d'expectació. 

La classificació final fou : l er., 
Jordi AYZA (Vulcà) , 11 punts; 
20n., Manuel NIETO (Vulcà), 10 
i mig; 3er., Victor VEHI (Barci
nona), 9 i mig ; 4rt., Artur POMAR 
(UGA), 9; Se. , Joaquim NÒRIA 
(Jake), 7 i mig; 6e. a 8e., Romà 
BORDELL (Espanyol), Josep PA
RÉS (Barcinona) i Emili SIMON 
(Terrassa), 7; ge. i 10e .. Xavier 
BIELSA (Congrés) i Jord i GROS 
(Congrés), 5 i mig ; ll è .. Jaume 
PALAU (Foment Martinenc), 5; 
12e., Alexandre BOFILL (Barce
lona), 3 i mig; 13è. i 14e., Josep 
ESPAU (Saca deli) i Manuel 
LLOPIS (SEAT), 1 i mig. 

Els quatre primers classificats 
varen obtenir premis en metàl.lic . 

Com sia que aquest torneig 
està desvetllant l'interès d'una 
major participació, l' Institut d'Es
cacs de Catalunya que l 'orga
nitza preveu per a l'any vinent 
fer unes el iminatòries prèvies a 
fi i efecte que la competició que 
es desenvolupi en aquest acte 
pugui representar la fina l d'un 
campionat de Catalunya de par
tides ràpides. 

Com a cloenda de la Festa, la 
Direcció de EL CORTE INGLÉS, 
establiment patrocinador dels 
diferents Òscars, oferi un cóctel 
a tots els presents. 

Subscriviu-vos al "BUTLLETí D'ESCACS" 
telefonant al 93-302 7169 [de 6 a 9 h. de la tarda) 
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OSCAR MUNDIAL DEL AJEDREZ, 1979 
CLASIFICACION DE LOS 10 MEJORES JUGADORES DEL AÑO 

En Barcelona, a 5 de febrero 
de 1980, en la sede • Diagonal
del establecimiento comercial EL 
CORTE INGLES, se procedió al 
escrutini o de los votos recibi 
dos para la elección del XIII OS
CAR MUNDIAL DEL AJEDREZ y 
la clasificación de los 10 mejo
res jugadores de 1979, según la 
apreciación global de sus ac
tuaciones en dicho año. 

Este acto estuvo presidido por 
el Presidente de Honor de la 
A.I.P.E., don Jordi Puig, asistien
do como secretario el Sr. Enric 
Olíver. Actuaron de testi gos los 
señores Juan Torquet y Josep 
Garcia Riera, Secretarios de la 
Federación Catalana de Ajedrez 
y del Institut d'Escacs de Cata
lunya, respectivamente . 

EL CORTE INGLES, entidad 
patrocinadora del Oscar Mun
dial desde 1974, estuvo repre
sentada por los señores Jorge 
Pinto y Francisco Salamanca. 

A continuacióo se relaciona la 
lista de votantes, clasificados 
por paises, indicando con un 
sumando los que lIegaron fuera 
de pi azo y, por lo tanto, no en
traran en escrutinio: 

ARGELlA (1), ARGENTINA (1), 
AUSTRALlA (1), BRASIL (2), CA
NADA (4), COLOMBIA (1), CHE
COSLOVAQUIA (1), DINAMAR
CA (1 1), EE.UU. (16+4), ESPA
ÑA (8) , FINLANDIA (2), FRAN
CIA (7), GALES (1), GREC lA 
(2+ 1), HOLANDA (1), HUNGRIA 
(1), INDIA (1), INDONESIA (1) , 
INGLATERRA (7 + 1), ISLANDIA 
(3), ISRAEL (1), IT ALIA (2), L1-
BANO (2), LUXEMBURGO (1), 
MALASIA (1). MEXICO (1), NO
RUEGA (2), NUEVA ZELANDA 
(1), R.F.A. (7), RODESIA (1), SIN
GAPUR (2) , SUDAFRICA (1), 
SUEC lA (4+2), SUIZA (5), U.R. 
5.5. (6), YUGOSLAVIA (2). 
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Nombre 

Anatol i KARPOV 
2 Mikhail TAL 
3 Viktor KORCHNOI 
4 Lajos PORTlSCH 
5 Garry KASPAROV 

6 y 7 Robert HUEBNER y 
Tigran PETROSIAN 

8 Lev POLUGAJEVSKY 
9 Ulf ANDERSSON 

10 Bent LARSEN 

Por no reun ir las condiciones 
exigidas (lísta incompleta) se 
anula el voto del Sr. Encinas, de 
México. 

Con el recuento de los 110 vo
tos úti/es de los 119 recibidos 
representando a 36 paises, el 
resultado del escrutinio fue el 
que se indica en el recuadro. 

Por consiguiente, queda pro
clamado OSCAR MUNDIAL DEL 
AJEDREZ 1979 el actual cam
peón del mundo ANATOLI KAR
POV, el cual se adjudicó el tro 
feo por 6.0 vez. El trofeo con
siste en una figura en plata re 
presentando la Fuente de I" 
Dama del Paraguas, que simbo
liza la ciudad de Barcelona. 

ANECDOTARIO 

Votantes que conced ieron 
el primer puesto de la 

clasific.ación a: 

KARPOV 
TAL 

53 (+2) = 55 
41 (+3) = 44 

11 KORCHNOI 
HUEBNER (2 + 1) Y 

KAS PAROV 
LARSEN y LEVITINA 

3 

Pais Puntos 

U.R.S.S. 1.218 
U.R.S.s. 1.203 
Apatrida 971 
Hungria 863 
U.R.SS. 545 

R.F.A } 
U.R.S.S. 525 

U.R.S.S. 498 
Suecia 390 
Dinamarca 376 

Los votantes que coinc idie
ron parcialmente en sus predic
ciones con el resultado final fue
ron los siguientes: 

- con los 6 primeros clas ifica
dos : I/Ium-Truelsen, 

- con los 4 primeros clasifica
dos + 2: Forman, Kotov, Sur
sock, 

- con los 4 primeros clasifica
dos + 1: Averbaj , Dufraisse, 
Müller-Brei/ , Schettler, Szme
tan, 

- con los 4 primeros clasifica
dos: Lyman, 

Restantes jugadores se lecciona
dos (entre paréntesis el número 
de votantes que les citaron , sin 
contar los votos): 

Adorjan (44), Balashov (6) , Be
líavsky (1), Bronstein (3) , Chi 
burdanidze (2) , Gel/er (17), 
Gheorghiu (52) , Hort (58) , lose
líani (2) , Kavalek (2), Levitina 
(1), Ljubojevic (8), Mi/es (5), Ri
bli (35), Romanishin (9) , Sax (9), 
Seirawan (6), Short (2), Smejkal 
(1), Sosonko (2) , Spassky (50) , 
Sunyé (11) , Tatai (1) , Timman 
(57), Torre (4), Vaganian (16) , 
Yusupov (1) . 



HISTORIAL DEL OSCAR MUNDIAL DEL AJEDREZ 
Paises 

represen-
Edlclón Lugar conce~6n Anc Vencedor País Votantes tados Troleo 

I. Palma de Mallorca 1967 Bent LARSEN Dinamarca 5 4 Placa Isla de Mallorca 
11. Palma de Mallorca 1968 Bori s SPASSKY URSS 26 16 Siurell mallorquín 

111. Palma de Mal lorca 1969 Boris SPASSKY URSS 60 27 Siurell mallorquín 

IV. Palma de Mallorca 1970 Robert FISCHER EE.UU. 68 29 Siurell mallorquín 

V. Palma de Mallorca 1971 Robert FISCH ER EE.UU. 35 12 Siurell mallorquín 
VI. Palma de Mallorca 1972 Robert FISCHER EE.UU. 29 16 Siu rell mallorquín 

VII. Madrid 1973 Anatoli KARPOV URSS 82 29 Oso y madroño 
VIII . Barcelona 1974 Anatoli KARPOV URSS 59 23 Fuente Dama del Paraguas 

IX. Barcelona 1975 Anatoli KARPOV URSS 74 29 Fuente Dama del Paraguas 
X. Barcelona 1976 Anatoli KARPOV URSS 90 31 Fuente Dama del Paraguas 

XI. Barcelona 1977 Anato li KARPOV URSS 55 20 Fuente Dama del Paraguas 

XI I. Barcelona 1978 Vi k tor KORCHNO' Aptttrida 64 22 Fuente Da ma del Parag u8s 

XII I. Barcelona 1979 Anatoli KARPOV URSS 111 36 Fuenle Dama del Paraguas 

DETALLE DE LOS RESULTADOS DE LOS JUGADORES DISTINGUIDOS EN 1979 
Orden de los datos : c1asificación. competición. categoriaftablero . puntos y part idas jugadas 

1. KARPOV (URSS) (2705) 

Munlch ( 11) 
1/2 Montreal ( 15) 

1 Waddinxveen (15) 
Spartakiada (1 .'1) 
Tllburg ( 15) 

31J, (5) 
12 (18 ) 

5 (6) 
41J, (7) 
7112 (11) 

32 '1, (471 
(69. 1 'lo) 

2. TAL (URSS) (2615) 

2/3 Talllnn (8) 
1/ 2 Mon'real (15) 

Match Velimirovic 
Spartakiada ( 1." ) 

1 Riga (Inten.) (11) 
14/ 15 Camp. URSS (12) 

11 '1, (16) 
12 (181 

2'1, (4) 
3 '1, (7) 

14 (17) 
7 '!, (17) 

51 (79) 
(64.5 'lo) 

3. KORCHNOt (Apa1rida) (2695) 

t / 2 
lt / t 2 
112 

2/ 4 

Sao Paulo ( 10) 
Lone Pine (A) 
Buenos Aires (10) 
Match Partos 
Blel (8) 
Sudlllfrica (14) 
Match Ljubojevlc 
Match 8alashoY 
Londres (BBC) 
Match Csom 
Linares (9) 

10 
5112 

10 1/2 
1 

12 
8112 
2 
1112 
2 
1'12 
7% 

( 13) 
(91 

( 13) 
(2) 

( 131 
( 12) 
(2) 
(3) 
(3) 
(2) 

(11 ) 

62 (83) 
(74.6 'lo) 

4. PORTISCH (Hungrla) (2640) 

3 
1/3 
3 

Montreal (15) 
Rlo (Inten.) (11) 
Tilburg ( 15) 

10 '1, (18) 
1111, (17) 
6 1J, ( 11 ) 

28 1J, (46) 
(61.9 'lo) 

5. KASPAROV (URSS) (2545) 

Banja Luka (10) 
Spartakiada (2." ) 

3/4 Camp. URSS (12) 

11 % (15) 
5 % (81 

10 (171 

27 (40) 
(67,5 'lo) 

617. HUEBNER (R.F.A.) (2595) 

517 
1 

1/ 4 
7 / 9 

1/ 3 
9 / 10 

Wijk-aan-Zee (12) 
Luzerna (Z) (8) 
Munlch (10) 
Montreal (15) 
Match ¡Hort 
Rlo (tn'erz.) (11) 
Tilburg (15) 

6 (11 ) 
14 '!, (17) 
8 '12 (13) 
8 (18) 
3 '1, (6) 

11'1, ( 17) 
5 (1 1 ) 

57 (93) 
(61.2 'lo) 

6/ 7. PETROSIAN (URSS) (2610) 

, Tallinn (8) 
4 Banja luka ( lO ) 

Match lvkov 
Spartaklada (1.") 

1/ 3 Rio (tnterz.) (111 
9/ 10 Buenos Aires (11) 

12 ( 16) 
9 ( 15) 
2'1, ( 4 ) 
4 1/, (8) 

11'1, (17) 
6 ( 13) 

45 % (73 ) 
(62.3 'lo) 

8. POLUGAJEVSKY (URSS) (2625) 

2 

2/ 4 
3/ 5 
1/ 4 
2/ 3 
3/4 
215 

1 
5/ 10 
10 

2/ 3 
7 

5/ 8 

Wljk-aan-Zee (12) 
Match Tlmman 
Spartakiada (2.") 
Riga (Interz.) (11) 

7 '1, (11 I 
3 '1, (8 ) 
4 '!, ( 8) 

1111, (17) 

27 (44) 
(61 ,3 'lo ) 

9. ANDERSSON (Suecia) (2560) 

Hasllngs (10) 
Wljk-aan-Zee (12) 
Sao Paulo ( 12) 
Munich (10) 
Banja Luka (10 ) 
Amsterdam ( 12) 
Buenos Aires (11) 

gl/, (141 
6% (11) 
8 (13) 
8'!, (13) 
9'!, ( 151 
8% (13) 
8 ( 13 ) 

58 1/, (92) 
(63.5 'lo) 

10. LARSEN (Dinamarca) (2620 ) 

Copenhague (7) 
Lone Pine (A) 
Montreal (15) 
Bled·Portoroz (12 ) 
Riga (Interz.) ( 11 ) 
Tilburg (15) 
Buenos Aires (11) 

8 (1 1) 
6 (9) 
5 '1, (18) 

10 (15) 
10 (17) 

5 '!, (111 
11 ( 131 

56 (94 ) 
(59,5 %) 
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V OSCAR ESPAÑOL DEL AJEDREZ, 1979 
CLASIFICACION DE LOS 10 MEJORES JUGADORES DEL AÑO 

En Barcelona, a 5 de febrere 
de 1980, en la sede - Diagonal 
del establecimiento comercial EL 
CORTE INGLES, se procedió al 
escrutinio de los votos recibidos 
para la elección del V OSCAR 
ESPAÑOL DEL AJEDREZ y la 
clasilicación de los 10 mejores 
jugadores de 1979, según la 
aprec lación global de sus actua
clones en dicho año. 

Este acto estuvo presidido 
por el Presidente de Honor de 
la A.I.P.E., don Jordi Puig, asis
tiendo como secretario el Sr. En
ri c Oliver. Actuaron de testi gos 
los señores Juan Torquet y Josep 
Garcia Riera, Secretarios de la 
Federación Catalana de Ajedrez 
y del Institut d'Escacs de Cata 
lunya, respectivamente . 

EL CORTE INGLÉS, entidad 
patrocinadora del OSCAR ES
PAÑOL desde 1975, estuvo re
presentada por los señores Jor
ge Pintó y Francisco Salamanca. 

A continuación se rel aciona la 
lista de votantes, clasificados 
por procedencias: 

ALBACETE (1), BARCELONA 
(5), GRANADA (1), GUIPUZCOA 
(2), LEON (1), MADRID (1) , MA
LLORCA (2) : SANTANDER (1), 
VIZCAYA (1) . 

Con el recuento de los 15 vo
tos recibidos representando a 9 
demarcaciones federativas , el 
resultado fue el que se indica 
en el recuadro. 

Por consiguiente, queda pro· 
clamado OSCAR ESPAÑOL DEL 
AJEDREZ 1979 el campeón dE 
España Manuel RIVAS, de la Fe· 
deraclón Sevillana. El trofeo re
presentativa es una esculturf 
alegórica del ajedrez creada en 
meta I y esmaltes. 
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NOMBRE 

Manuel RIV AS 
2 Juan Manuel BELLON 
3 Angel MARTIN 
4 Antonio MEDINA 
5 José Luis FERNANDEZ 
6 José A. MIRALLES 
7 Vic tor VEHI 
8 Francisco J. OCHOA 
9 Alejandro PABLO 

10 Ricardo CALVO 

Votantes que concedieron el 
primer puesto de la 

clasilicación a: 

RIVAS 12 
BELLON 3 

Restantes jugadores selecciona
dos (entre paréntesis el númerc 
de votantes que les citaron, sin 
contar los votos): 

Corral (1), Diez del Corral (6) . 
Nieves Garcia (2), F. Gallego 
(5), Julia Gallego (2), Gómez (1), 
Mateu (9), Nieto (4), Oltra (1) , 
Palacios (2), Pomés (1), Sanz (7) , 
De la Villa (3), Villavicencio (1) 
Y Visier (1) . 

Federación Puntos 

Sevillana 174 
Catalana 161 
Catalana 134 
Catalana 103 
Catalana 74 
Catalana 67 
Catalana 64 
Catalana 55 
Catalana 48 
Catalana 41 

Votantes que coincidieron 
parcialmente en sus 
predicciones con el 

resultado linal: 

con los 4 primeres clasilica· 
dos : José M.o Gonzàlez. 
con los 3 primeros clasifica
dos : Palomino, Sentinella, 

- con los 2 primeros clasifica· 
dos + 2: Guinart, 

- con los 2 primeros clasilica· 
dos + ,: Aranzabe, Garro, 

- con los 2 primeres clasifica· 
dos solamente : Barceló, R" 
poll. 

¿Va eres suscriptor del 

"BUTLLETí D'ESCACS"? 
Suscríbete y difúndelo entre tus amigos 



DETALLE DE LOS RESULTADOS DE LOS JUGADORES DISTINGUIDOS EN 1979 
Orden de los datos: clasificación, torneo, categoría/ta b ler o, p u ntos y partid a s juç¡ad as 

L a eva luación asignada co r responde a la españo la. 

RIVAS (Sevillana) (2350) 4. MEDINA (MI) (Calalana) (258~) 7. VEtil (Ca'a lana) (2270) 

7 Fuengirola (5) 6 (1 1 ) 
2 Sevilla (N) 7 (9) 

10/11 Maspalomas (7) 4 (11) 
9 / 11 Las Palmas (7) 7 (15) 

Londres (A) 7 (9) 
Madrid (A) 7 (8) 
Camp, Juv. España 8 ( 10) 
CampI. Esp. Eq. (2.' D) 6 (6) 

1 Camp. I"div. España 8 % ( l O) 
4/5 Barclnona (4) 5112 (9) 
2/4 Linares (9) 1 '1, (1 1) 

73 '1, (109) 
(67,4 % ) 

2. BELLON (GM) (Ca'alana) (2435) 

CampI. Cal. Eq. (2." ) 
2/5 Zamora (A) 

8 Fuenglrola (5) 
9/ 10 San Sebaslllln (A) 
8/ 15 Benidorm (A) 
3 / 4 Sevilla (N) 

2 Sevilla (A) 
6 / 7 Maspalomas (7) 

- CampI. ESD. Eq. (2." ) 
8 112 Almeria (A) 
2 /~ Can Picafort (A) 
1/ 4 Monlpeller (A) 
- CampI. Cal. Eq . (2.") 

6 '1, (8 1 
5 '1, (7) 
5 (1 1) 
5 18) 
S'I, (b) 
6 (9) 
' I{, (8) 
6 (11 ) 
4 '1, (9) 
6 1{, (10) 
ij (10) 
6 (7) 
3 1/ 2 (8) 

74 '1, (114) 
(65,3 %1 

CampI. Cal. Eq. (9." ) 
2 Semit. Campt. Ind. Cat. 

2/3 campI. Juv. Cal. 
3/ 6 CampI. Indlv. Cal. 

1 Badalona (A ) 
4/ 7 Campt. Juv. Esp. 
8/ 12 CampI. Indiv. Esp. 
6/7 8arcinona (4) 

5 Barcelona (FCE) 
- CampI. Cal. Eq. (3.") 

10 (11 ) 
6 (8) 
6 (8) 
7 ( 12) 
8 (10) 
7 (10) 
6'" (10) 
3 '1, (9) 6'" (11) 
6 1!, (11) 

67 (100) 
(67 %) 

8. OCHOA (Catalana ) (2420) 

4/5 Fuenglrola (5) 
517 Bucaresl (7) 

7 (11) 
8 1/ , (15) 5 J. L. FERNANDEZ (Ca'alana) (2330) 

- CampI. Cal. Eq. (2." ) 
4/ 5 Slara Zagora (5) 

7'" (11) 6'" (11) 
5 '" (8) San Sebas lllln (A) 

1 Benidorm (A) 
6/ 9 Karlovac (8) 
8/9 All can'e (5) 

6 Maspalomas (7) 
7 Las Palmas (7) 

Camp. Esp. Eq. (1.") 
3/4 La Coruña (A) 

Can Plca lort ( A) 

Camp. Cal. Eq. (2.") 
1I Linares (9) 

7 (8) 
7 (8) 
7 (13) 
3 '1, (9) 
5 1/ , (11) 
8 (15) 
5 1/, (9) 
6 '1, (9) 
8 1/ , (10) 
6 (7) 
31/, ( 11) 

83 '1, (136) 
(61,3 %) 

CampI. Cal. Eq. (3.") 
16/21 Benidorm (A) 
8/ 9 Alicante ( 5) 
9/ 10 CampI. Indlv. Cat. 
4/ 5 Maspalomas (7) 
Q / 1 1 Las Palmas (7) 
- CampI. Esp. Eq. (3." ) 

8/ 12 CampI. Indiv. Esp. 
2/3 Barcinona (4) 
- Campt. Cat. Eq. (3.") 

8 (11) 
5 (8) 
31{, (9) 
5 (8) 
6 1{, (1 1 ) 
7 (lS) 

7 (9) 
6 '1, (10) 
6 (9) 
9 (11 I 

63 1!, (101) 
(62,8 %) 

8/ 15 Benidorm (A) 
5/7 Clenfuegos B (4) 

1 Vltorla (A) 
3/ 7 Almeri a (A) 

13/20 CampI. Ind. Esp. 
4 Barcelona (7) 

Campt. Esp. Eq. (2 ' ) 
- Campt. Cat. Eq. (2." ) 

7 (13 ) 
4 (5) 
7 (10) 
6 (10 ) 
5 (9) 
6 (9) 
6 '" (9) 

61 (95) 
(64,2 % ) 

9. PABLO (Catalana) ( 2335) 

CampI. Cat. Eq. (1.') 6 (10) 

3. MARTIN (Ca'alana) (2425) 1 Semlt. Campt. Ind. Cat. 8 (9 ) 7'" (12) 
- Camp. Cal. Eq. (3.") 

9/ 15 ESlocolmo (A) 
1/3 Fuenglrola (5) 
3/7 Benidorm (A) 
5/ 6 Allcanle (5) 

1 CampI. Indlv. Cal. 
2/7 Badalona (A) 

Campt. Esp. Eq. (2.") 
2 Campt. Indlv. Esp. 

R/ 9 Barcelona (7) 
CampI. Cal. Eq (3.") 

Edición Año 

1975 
11 1976 

III 1977 
IV 1978 
V 1979 

61.3 % 
6 1/ , (9) 
6 (9) 
7 '1, ( 11 ) 

6. MIRALLES (Ca'alana) (2250) 2 Campt Indiv. Cat. 

6 (8) 
5 (9) 
9 1/ , (12) 
7 '1, ( 10 ) 
Ell, (9) 
8 í í li) 
3 19) 
8 (11) 

73 % ~1 0 7) 
(68,6 % ) 

CampI. Cat. Eq. (7." ) 
2 Semil. Camp. Ind. Cat. 

3/ 8 Estocolmo (A) 
1 Campt. Juv. Cat. 

3/ 6 CampI. Indiv. Cal. 
4/7 CampI. Juv. Esp. 

Campt. Esp. Eq. (5.") 
25 / 45 CampI. Indlv. Esp. 

6/ 11 Can Plcalort (A) 
- Campt. Cal. Eq. (4.") 

9 1{, (10) 
6 (9) 
6 '1, (9) 
7 (8) 
7 ( 12) 
7 (10) 
31/ , (6) 
5 ( 10) 
7 (10) 
6 '1, (10) 

65 (94) 
(69,1 % ) 

3/7 Campt. In div. Esp. 
CampI. Cat. Eq. (4.") 

7 (10) 
8 (10) 

36 11, (51) 
(71,5 % ) 

10. CALVO (MI) (Catalana) (2385) ' 

7/ 9 Zagreb (7) 
6 / 8 Linares (9) 

CampI. Cal. Eq. (1 ' ) 

6 (13) 
5 ( 11 ) 
3 (5 ) 

14 (29) 
(48,2 % ) 

HISTORIAL DEL OSCAR ESPAÑOL DEL AJEDREZ 

Lugar concesión Vencedor Federación Votantes Proced. 

Barcelona D IEZ DEL CORRAL Castellana 17 8 
Barcelon a MARTIN Ca tala n a 19 8 
Barcelona BELLON Ca talana 13 6 
B arcelona BELLON Malagueña 14 7 
B arce lona RI VAS Sevi ll ana 15 9 
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RESUMEN 
DE LOS 
RESULTADOS 
PARCIALES 
DE LOS 
JUGADORES 
DISTINGUIDOS 

XIII OSCAR MUNDIAL 1979 

Cb. ......... ,. 
, KARPOV 2705 

2 TAL 26 15 

3 KQRCHNOI 2695 , PORTISCH 2640 

5 KA$PAROV 2545 

6 HUBNER 2595 

7 PETROSIAN 2610 

• POLUGAJEVSKY 2625 

9 ANDERS SON 2560 

'O lARSEN 2620 

, 
<6 

57 

" 
<2 

33 

69 

55 

36 

67 

68 

AftUltadOlo conlra GM 

G , • ~~. 

'9 25 2 311/] 

22 28 7 36 

'9 23 5 301f2 

" 25 3 26Y) 

" 17 2 221/, 

15 <3 " 36Y, 

" 38 3 33 

12 17 7 2OV2 ,. 45 < 40Y, 

" " 20 36 

A.loUIu.oo. COftI,. , ..... 

,,-" , , G , • ~ .. 
68.' , , O O , 
63.1 22 9 12 , 15 

64,. '6 28 7 , 31'12 

63 < 2 O 2 2 

7S 7 < , 2 4y, 
52.8 2< ,. 

5 , 20Y, 

60 ,. • 9 , 12V2 

56,9 • 5 3 O 5'12 

60.4 25 12 12 , ,. 
52,9 26 17 6 3 20 

RESUMEN DEL HISTORIAL DEL OSCAR MUNDIAL 

TOTAL .. , G , • . .... , . 
'00 " 20 25 2 J2Yz 69,1 

68,' 79 3' 40 • " 64,S 

87.5 83 " 30 6 62 74,6 

50 46 '6 25 5 28yz 61.9 

64.2 40 ,. ,. • 27 61,5 

85,< .3 33 .. 12 57 61.2 

69,4 1J 22 " • 4SYz 62,3 

81.2 .. 17 20 7 27 61,3 

72 '2 30 57 5 58% 63.S 

76.9 .. OI 30 23 56 59,5 

Aun cuando Karpov ha ganado el trofeo en seis ocasiones, en la lista de los 13 Oscars que 
se han concedido hasta el presente, esta solamente en segundo lugar debido, evidentemen
te a haber entrado en liza sólo en los setentas. 
Dando una puntuación de 10 puntos para el primero, de 9 para el segundo, y asÍ sucesi
vamente, la clasiticación del Oscar Mundial en todas sus ediciones es como sigue: 
1." KORCHNOI, 79 puntos; 2," KARPOV, 76; 3," SPASSKY, 69; 4," LARS EN, 59; 5: PE
TROSIAN, 55; 6." PORTISCH. 54; 7," TAL, 41; 8." FISCHER, 36; 9." POLUGAJEVSKY, 
34; y 10," HORT, 27 puntos, 
Por lo que puede apreciarse. los maximos valedores del ajedrez mundial son sorprenden
Iemen te estables a lo largo de 13 alios, 

RESUMEN 
DE LOS 
RESULTADOS 
PARCIALES 
DE LOS 
JUGADORES 
DISTINGUIDOS 

V OSCAR ESPAf\lQL. 1979 

C'u Nombra ". ' ... clOn , AIVAS 2350 

2 BElLON 2435 

3 MARriN 2425 

• MEDINA 2560 

5 J, L. FERNANDEZ 2330 

6 MIRALLES 2250 

7 VEHt 2210 

• OCHOA 2420 

• PABlO 2335 

10 CALVO 2385 

, 
27 

35 

9 

" ,. 
2 

9 

12 

A"ulltIdol contra GM 

G , • ...... 
7 9 " llV, 

" ' 3 " 17 112 , 5 3 3'/2 
2 6 3 5 

3 • 7 7 

O , , y, 
O 9 O 4'12 

3 5 < 5Y, 

R .... tladtq C:Dn lra ... 10 

~-" '1. , G , • Plo • . 

ES 5 82 " 2C ,e 62 

50 ,o, " 2. 21 68 

38,8 98 " lO '3 70 

45.4 ,e3 '6 27 20 69 1,!, 

38,. .3 ., 3' " S6Y, .. " " '3 85 

25 98 " 29 17 66' 

50 86 33 " 6 56',!, 

51 30 '3 • 36y, 
45.6 " 7 3 7 Blh 

RESUMEN DEL HISTOR IA L DEL OSCAR ESPAÑOL 

TOTAL 

,. , • , • ~ .. ',. 
75.6 109 .. 29 21 731fz 67,4 

65.3 ". .3 " 32 831/2 61,3 

71.4 107 56 35 " 73% 68,6 

67,4 '" 58 33 23 741/2 65,3 

68 ,O, .. 39 ,. 63% 62,8 

69,1 .. " 32 '3 65 69,1 

57.8 '00 52 30 ,. 67 .7 

85,6 95 33 56 • 6' 64.2 

71 ,5 51 30 ' 3 • J6Y2 71,5 

50 29 ,O • " " 48,2 

Siguiendo el mismo procedimiento empleado anteriormente, aun cuando el Oscar Español 
lleva menos ediciones que el Mundial. podemos determinar esta c1asiticación, que queda 
rstablecida de la siguiente forma: 
1." BELLON, 47 puntos; 2." MARTiN, 36; 3." POMAR, 26; 4," Y 5." RIVAS y CALVO, 
23; 6," MEDINA. 2 1; 7," Y 8," DiEZ DEL CORRAL y J, L. FERNANDEZ, 18; 9," PA
RLO. 16; Y 10," SANZ. 14 puntos, 
Podemos miadir que. de los c1asiticados. sólo fueron citados en las cinco ocasiones Bellón, 
Manin y Calvo, 
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III ÒSCAR CATALÀ DELS ESCACS, 1979 
CLASSIFICACiÓ DELS 10 MILLORS JUGADORS DE L'ANY 

A Barcelona, el 5 de febrer 
del 1980, a la seu -Diagonal. de 
l'establiment comercial EL COR
TE INGLt:S, es procedi a l'es
crutini dels vots rebuts per ê 

l'elecció del III OSCAR CATA
LA DELS ESCACS i la classifi
cació dels 10 millors jugadors 
de 1979, segons apreciació glo
bal de les seves actuacions du
rant l'any. 

L'acte fou presidit pel Direc
tor Tècnic de l'Institut d'Escacs 
de Catalunya, Sr. Jordi Puig i 
Laborda, assistit com a secreta
ri pel Sr. Enric Oliver. Actuaren 
de testimonis els Srs. Joan Tor
quet i Josep Garcia i Riera, Se
cretaris de la Federació Catala
na d'Escacs i de l'Insti tut d'Es
cacs de Catalunya, respectiva
ment. 

EL CORTE INGLES, entitat pa
trocinadora de l'OSCAR CATA
LA des del 1977, fou represen 
tat pels senyors Jordi Pintó I 

Francisco Salamanca . 
La procedència geogràfica 

dels votants fou la que segueix, 
esmentant-se entre parèntesis el 
nombre de votants de cada lloc : 

CATALUNYA (54) : 
Arenys de Mar (1), Bada lona 

(1), Barcelona (3C), Bellpuig (1) . 
Calafell (1), Folgaroles (1), Gi
rona (1), ' L'Hospitalet de l'Infant 
(1), L'Hospitalet de Llobregat (1) . 
Lleida (1), Manresa (4), Montca
da (1), Premià de Mar (1), Saba
dell (1), Santpedor (1), Teià (2) . 
El Vendrell (1), Vic (1) i Vilafran 
ca del Penedès (3) . 

FORA DE CATALUNYA (8): 
Alaba (1), Albacete (1), Astu

ries (1), Biscaia (1), Mallorca (2) , 
Menorca (1) i Pa is Valencià (1) . 

Nom Club Punts 

Angel MARTlN Vulcà 671 
2 Juan Manuel BELLON Vulcà 606 
3 Victor VEHI Barcinona 468 
4 Josep A. MIRALLES Vulcà 439 
5 Fca. Javier OCHOA U.GA 412 
6 Antoni MEDINA Olot 4C3 

7 José Luis FERNANDEZ U.GA 315 
8 Alexandre PABLO 
9 Xavier MATEU 

10 Artur POMAR 

Amb el recompte dels 63 vots 
rebuts, el resultat final fou el 
que s'indica en el requ adre. 

Per tant. queda proclamat OS
CAR CATALA DELS ESCACS 
1979 el campió de Catalunya I 

sots-campió d'Espanya ANGEL 
MARTiN. El trofeu representatiu 
comporta al.legories escaquis
tes i catalanes, i està realitzat 
amb fusta i metall. 

ANECDOTARI 

Vot :mts que van donar el 
primer lloc de la 
classificació a: 

BELLON 28 
MARTIN 21 
VEHI 5 
OCHOA 3 
CUADRAS 2 
FERNANDEZ, MEDINA, 
PABLO i POMAR 

U.GA 3C2 

Terrassa 223 
U.GA 222 

Votants que van coincidir 
parcialment en les seves 

prediccions amb la 
classificació final : 

amb els 3 primers llocs més 
un: Albreda, 

- amb els 3 primers llocs so
lament: Vinyet, 

- amb els 2 primers llocs més 
un: Boada, Escaramis, Millet, 
Pena i Puig, 

- amb els 2 primers llocs so
lament: Vila. 

Altres jugadors seleccionats 
(entre parèntesis el nombre de 
votants que els citaren i no pas 
els vots): 

Armengol (1), Ayza (23), Bau
tista (1) , Bordell (4), Buxadé (1) , 
Calbet (1), Calvo (6), Collada 
(17), Cuadras (30), Garriga (6), 
Gonzàlez Maza (27), Gonzàlez 
Mestres (13), Gómez (3), L1uve
rol (1), Maiztegui (1), Nieto (26), 
Parés (1), Pomés (16), Pujol (1), 
Sanz (15), Serra (1) i Sirvent 
(8). 
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PAïsos CATALANS 

EIVISSA per J. ONETO 

XXIV CAMPIONAT BALEAR PER EQUIPS 
El C. E. Eivissa, campi6 

Peró serà el C.E . Inca el que vagi a la final del d'Espanya 

Amb el patronatge de l'Ajun
tament de Santa Eulalia del Riu 
i una bona organització a cura 
dels senyors Melchor Moro, Di
rector; Pierre Joly, arbitre prin
cipal; i Oli ver i Muñoz, arbitres 
adjunts; es va celebrar aquest 
campiona t els dies 1, 2 i 3 de 
febrer en l'estatge social del 
Club Peña Deportiva. 

La competició, que es desen
volupa amb equips de quatre 
taulers, era classificatória per a 
les eliminatòries del Campionat 
d'Espanya de 2.° Divisió. Per 
aquest motiu el nou President 
de la Federació Balear d'Escacs, 
Sr. Josep Lluis Riera , va fer es
ment que la FEDA disposava 
que els clubs només podien ali
near un estranger, la qual cosa 
afectava el C. E. Eivissa, que té 
a Rosmuller -actual campió de 
les Balears- i Gercowski des 
del primer moment en què es va 
crear el club, ara fa un parell 
d'anys. Precisament aquests ju
gadors han estat els principals 
oromotors de la superació tècn i
ca dels jugadors pitiüsencs. 

Per aquest motiu l'equip eivis
senc va decidir d'alinear-los tots 
dos renunciant a la classifica
ció. Aixi i tot el C. E. Inca no hi 
estava d'acord i calgueren mol 
tes converses abans s'hi confor
maren. 

La 1.° ronda va enfrontar l'Inca 
contra el Maó i guanyaren àm-
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pliament els primers en un duris
sim encontre amb ajornaments 
de partides. D'altra banda l'E,
vissa guanyava per 3 a 1 al C. 
P. D. de Santa Eulàlia. 

La 2.° ronda enfrontava els 
dos equips favorits , guanyant els 
locals per 2 i mig a 1 i mig, quan 
el 4rt. tauler, Joan Brodes, va 
guanyar Figuerola , entau lant 
Rosmuller, Gercowski i Oneto 
amb Riera, Vives i Mas, respec
tivament. L'equip menorqui gua
nyava amb facilitat els entusias
tes jugadors de Santa Eul alia. 

La 3.° i darrera ronda va do
nar un ampli triomf a l'Eivissa, i 
el club mallorquí també obtenia 
la victòria, però eren els primers 
que guanyaven el títol i el C. E. 
Inca el que es classificava per 
al campionat d·Espanya. S'ha de 
destacar la superioritat demos
trada dels dos primers equips 
classificats, i fins i tot la del pri
mer sobre el segon. El conjunt 

Clas. CLUB PROCEDÈNCIA 

C. E. EIVISSA Eivissa 

2 C.E. INCA Mallorca 

3 C. E. CONSELL Menorca 

4 SANTA EULALIA Eivissa 

eivissenc tingué un gran primer 
tauler en Rossmuller. Cap dels 
seus jugadors va conèixer la 
desfeta, amb set victòries i cinc 
taules, la qual cosa demostra la 
potència escaquista eivissenca 
que llastimosament no es veura 
reflectida en el campionat d'Es
panya per culpa de la reglamen
tació que el regeix . 

A l'hora de repart ir les distin
cions els mallorquins no volien 
passar per sots-campions i els 
eivissencs hagueren de renun
ciar al lògic trofeu de campions 
balears per a no complicar més 
la situació. Les discussions que 
aquest problema ocasiona va 
deixar mal regust en els entu
siastes eivissencs, perquè poc 
hi tingué a veure l'esportivitat i 
caballerositat que s'atribueix als 
escacs com a exemple per d 'al
tres esports . 

L'experiència obtinguda amb 
aquest polèmic campionat ens 

TOTAL 

9'12 

8 

4 

2'12 



indueix a creure en una conve
nient reestructuració dels escacs 
balears amb més freqüents con
tactes entre les illes, alhora que 
s'activa la gestió burocrat ica al 
ritme que augmenta la qualitat 
tècnica dels jugadors. 

N." 35 

J. ONETO 

THOMPSON (Menorca) 
ROSMULLER (Eivissa) 

Defen sa sIcilIana 

E 58/e 

1 04 e5. 2 CI3 e6. 3 d4 eX d4. 4 C x d4 
a6. 5 Ce3 Oe7. 6 a3 Cts. 7 Ae2 Ae7. 
8 0·0 0·0. 9 Cb3 Ce6. 10 Ae3 bS. 11 
14 d6. 12 AI3 Ab7. 13 De2 Cd7. 14 012 
A16 . 15 Tad l A x e3. 16 b X e3 Ce7. 
17 Dg3 d5 . 18 Ad4 g6. 19 e X dS A x d5. 
20 A x dS C x dS. 21 Td3 Ce7. 22 DgS 
CIS, 23 Th3 16. 24 Dg4 eS. 25 I x eS 
f x eS. 26 Ae3 Tae8. 27 DgS Oc4. 28 
T X h7 R X h7. 29 T x lS Te6. 30 Dh6 + 
Rg8 , 31 Cd2 Dg4. 32 TI3 T x 13. 33 
C x 13 DhS. 34 O X hS 9 X hS. 35 CgS 
Te6. 

0 · 1 

N." 36 

S. FLORIT (Menorca) 
J. ONETO (Eivissa) 

Delensa escandinava 

R 811a 

1 e4 dS. 2 e X d5 O x dS. 3 Ce3 OaS. 
4 CI3 Ag4. 5 Ae2 Ce6 6 O-O 0-0-0. 7 
a3 e6. 8 h3 hS. 9 AbS A X I3. 10 g X I3 
Cd4. 11 b4 A x b4. 12 Ae2 A x e3. 13 
d X e3 C X I3. 

O • 1 

N." 37 

F. P~AEZ (Me'lorca) 
A. ROMERO (Mallorca) 

Obertura anglesa 

R 21/ a 

1 e4 C16. 2 Cc3 g6. 3 g3 Ag7. 4 Ag2 
eS S CI3 Ce6. 6 0·0 0·0. 7 d3 d6. 8 
a3 Ag4. 9 e3 Dd7. 10 oe2 Ah3. 11 b3 
A x g2. 12 R X g2 Cg4. 13 Ab2 CCe5. 
14 C x eS d x eS .1S h3 ChS. 16 b4 b6. 
17 Ce2 CIS. 18 e4 Ch6, 19 14 16. 20 
TI3 C17. 21 Tall Tad8, 22 bS Dd6. 23 
Cel e6. 24 012 15. 25 e X 15 e x 15. 26' 
Te3 e X 14. 27 9 X 14 A X b2. 28 O X b2 
Tle8. 29 012 T X e3. 30 O X e3 Ot6. 31 
Tl2 h6. 32 Te2 Dh4 . 33 093 oró. 34 
De3 Rg7 , 35 Rg3 gS. 36 Tl2 Td7. 37 
013 Rg6 . 38 CeZ De6. 39 Cel Cd8. 40 
Rg2 016. 41 Ca2 Ce6. 42 f x gS h x g9. 
43 a4 Des. 44 Rgl Th7" 45 RIl gS. 46 
h x gS Dal + . 

0 - 1 

MENORCA 
per GERARD QUEVEDO 

ASSEMBLEA DE CLUBS 

Els clubs d'escacs de Menor· 
ca es va ren reunir en assemblea 
el prop-passat dia 12 de gener 
a la seu del Club d'Escacs Bos
cos de Ciutadella . Hi assistiren 
la totalitat dels clubs de Menor
ca i, com a convidats especia ls, 
el nou President de la Federa
ció Balear, Josep Llu ís Riera i 
Peñarredonda, acompanyat de 
tres membres de la seva Junta 
Directiva i el delegat Insular 
d'esports, Lluis Coll i ALiés. 

En començar l'Assemblea , l'ex
president de la Federació Ba
lear, Sergi Pons presentà el se
nyor Riera i li desitjà que la seva 
etapa presidencial estigués cu
rull a d'èxits i real itzacions. El 
Sr. Riera adreçà la paraula als 
clubs menorquins ,oferint-se per 
tot allò que poguessin necessi
tar, prometent la seva dedicació 
abso luta al servei dels escacs 
de les Illes. 

Tot seguit es va elegir el nou 
Delegat a Menorca de la Fede
rac ió d'Escacs Balear. A la se
gona votació, va ésser elegit 
l'anterior President de la Fede
ració Balear Sergi Pons i Fede
lich. La Junta D irectiva quedà 
establerta de la següent manera : 

Delegat-Presiden t : 
Sergi Pons i Fedelich 

Sots-President : 
Francesc Pérez i Moya 

Secretari : 
Josep ALiés i Mascaró 

Tresorer : 
Domènec Liz i Femenias 

Vocal de Juvenils : 
Josep Mercadal i Pons 

Voca l Tècnic : 
Miquel Martí i Vinent 

Vocal: 
Joan Villalonga i Ig lesias 

A continuació es confeccionà 
el calendari de competicions per 
a l'any 1980. 

CAMPIONAT DE MENORCA 
INDIVIDUAL SENIOR 

Es jugarà a deu rondes en les 
següents dates i llocs : 

1.° ronda al Casino 17 de Ge
ner de Ciutadella e l 9 de fe
brer. 

2.° ronda al Cas ino Consell de 
Maó el 16 de febrer. 

3.° ronda al Club Atlèt ic de 
Ferreries el 23 de febrer. 

4.° rond a a la Penya Alfil d'Es 
Mercadal el dia 1 de març , 

5.° ronda al Club Boscos de 
Ciutadella el 8 de març. 

6.° ronda al Centre Cultural 
d'Es Castell el 15 de març. 

7.° rond a al Círcol Artístic de 
Ciutadella el 22 de març. 

8.° ronda al Centre Cultural 
d'Ala ior el 29 de març. 

9.° ronda al Casino Consell de 
Maó el 12 d'abril. 

1 e.o ronda al Centre Cultural 
d'Alaior el 19 d'abril. 

CAMPIONAT DE MENORCA 
INDIVIDUAL JUVENIL 

Es jugarà a sis ronde s, als 
mateixos llocs, del 23 de febrer 
al 29 de març. 

CAMPIONAT DE MENORCA 
DE PARTIDES RAPIDES 

Tindrà lloc a Alaior el dia 17 
de maig. 

CONCENTRACIÓ 
MENORQUINA D'ESCACS 

Es celebrarà també a Alaior, 
el dia 7 de juny. 

CAMPIONATS DE 
BALEARS 

El Campionat de Balears per 
equips es celebrarà a Eivissa 
els dies 1, 2 i 3 de febrer, i l'in
dividual a principis del mes de 
maig a Ciutat de Mallorca. 

ENCONTRE D'HOMENATGE AL 
CAMPIÓ DE MENORCA 

També s'acordà celebrar un 
encontre entre el Cas ino Con-
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sel l, campió de Menorca, i una 
selecció menorquina, Aquest 
ma tx es jugarà els dies 19 i 26 
de febrer. 

SENTIMENT PER LA MORT DE 
DOMÈNEC MARQUÈS 

Com a darrer punt de l'As
semblea els reunits varen fer 
public el seu profund sentiment 
per la mort del periodista ciuta
dellenc Domènec Marquès, fent 
palès l'agraïment de tots els 
clubs de Menorca per la tasca 
que va desenvolupar de cara els 
escacs menorquins des de les 
pàgines del diari .Menorca- . AI 
senyor Marquès li havia estat 
atorgada recentment la Medalla 
d'Argent de la Federació Balear 
d'Escacs. 

GERARD QUEVEDO 

TORNEIG DE MONTPELLER 

N.U 38 E Sl l b 

MEDINA - GARREL 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 Ce3 Ce6. 3 g3 TbS. 4 Ag2 
bS. S t4 g6 . 6 d3 Ag7, 7 Ch3 eS. S tS 
b4 , 9 Ce2 dS . 10 0·0 e x tS . 11 e X dS 
CeS. 12 d4 e Xd4 , 13 C x d4 Ce7, 14 
Tel 0·0, lS At4 t6. 16 Ce6 C7 X e6 . 17 
d x e6 De7. 18 DdS + Rh8 . 19 Tadl 
Ae6 . 20 CgS TbS. 21 Ce6 T X dS , 22 
C x e7 T x dl. 23 T X dl Ae2. 24 Td6 
Ac4 . 25 b3 A17 . 26 Ca6. 

1 - O 

N. ' 39 A 14 / a 

H. P~REZ - MEDINA 

Obertura Larsen 

1 Ct3 dS. 2 b3 Ct6. 3 Ab2 Ag4. 4 CeS 
A15. 5 el Cbd7. 6 14 e6 . 7 Ae2 AeS. 8 
d4 Ab6. 9 0·0 hS . 10 e4 e6 , 11 Cd2 
AaS. 12 C X d7 D X d7. 13 Ct3 Cg4. 14 
CeS C x e5. 15 I X eS oe7. 16 c x d5 
eX dS. 17 AbS + RtS. 18 Ad3 g6. 19 
Tel Rg7. 20 A X ts e x tS. 21 TeS Ab6 
22 T x dS The8. 23 Td6 , Rg8 . 24 Aa3 
Dg5. 25 Od2 Te7. 26 Tel TacS. 27 Td7 
Aa5 . 28 b4 T X C1+ . 29 A X Cl A x b4 . 
30 Db2 094. 31 h3 Ddl +. 32 Rh2 
T x el . 33 O x b4 ogl + 34 R9 3 
O X e3 +. 35 Ah4 0'4 +. 36 g4 r X g4 . 
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III TORNEIG OBERT INTERNACIONAL DE MONTPELLER 

26 a 30 desembre 1979 

MEDINA GUANYA EL TORNEIG 
.Junt amb Vujovïc, Py ï Meïnsohn 

Els entusiastes directius dels escacs montpellerencs, al 
capdavant dels quals està el nostre ben conegut Jean Py, fan 
esforços per consolidar l'organització d'un torneig regular 
cada any. 

De moment només han reeixit a assegurar la continuïtat 
per tercera vegada del torneig obert mercès a la col.laboració 
del diari • Midi libre - i l'Hotel Frantel, encara que a precari 
perquè s'han de jugar dues rondes diàries moltes vegades. 

Fa dos anys van poder-lo acompanyar d'un torneig tancat 
de promoció , peró encara no l'han pogut repetir, si bé no dub
tem que l'acabaran regularitzant car els és molt necessari per 
anar consolidant els valors francesos, almenys de les seves 
rodalies, i per això és imprescindible el concurs internacional. 

Aquesta vegada han aplegat 92 jugadors de diferents pro
cedènc ies havent-hi anat dels nostres, ultra Antoni Medina , 
Robert Ferran, Hebert Pérez i Antoni Pueyo. 

La campanya de Medina fou la següent : 

Ronda 

La 
2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6. 0 

7. 0 

Color 

B 
N 
B 
N 
B 
N 
N 

Adversan 

(claSSificaCIÓ final) 

Lebouchard (32) 
Justet (26) 
Garrel (14) 
Vujovic (2) 
T rille r (7) 
H. Pérez (6) 
Py (3) 

Resu ltal 

1 
1 
1 

'12 
1 
1 

Vz 

Com veiem en la classificació final que s'adjunta, Hebert 
Pérez es classificà en 6é. lloc i Ferran en 11 è. , ambdós en el 
grup dels 5 punts , en tercera posició global. Pueyo va tentr 
un bon començament , ~uanyant Giffard i tot , però fallà en les 
t,es darreres partides (només n'entaulà una). 

Classificació final 

1 er. a 4rt, amb 6 punts 
MEDINA (35), VUJOVIC (33), PY (31) MEINSOHN (28) . 

Sé. amb S punts i mig 
DAUMENS. 

6é. a 16é. amb 5 punts 
H. PEREZ (33), TRILLER (30.5), MON NARD (30.5), FABER 
(30,S), GIFFARD (30) , FERRAN (30), MONCAMP (29), LA
GUNES (28,5), GARREL (28), WEIL (27,5) i MARCANTE
TI (23,5). 

17é, a 21 é. amb 4 punts i mig 
PUEYO (31,5), ZIER (29,5), KOTZ (27,5), SADEGHI (27) i 
DELLERO (25) . 

Fins a 92 class ificats. 



ÀNGEL RIBERA GUANYA EL 
I TORNEIG OBERT DE 

BARCELONA DE LA TERCERA 
EDAT 

Organitzat per l'Associació 
Coordinadora per a l'Ancian itat 
(A.CA), de Barcelona, i sota els 
auspicis de la Federació Catala
na d'Escacs, s'ha disputat aquest 
torneig per a jugadors més grans 
de 65 anys. Aquesta competició 
estava inclosa en la Setmana 
Internacional d'Homenat~e a 
l'Ancianitat. 

El local de joc fou el del Fo
ment Martinenc. Es va jugar per 
sistema suis a la distancia de 
sis rondes . 

La Comissió organitzadora es
tava formada pels senyors Àn 
gel Ribera, Antoni Soler, Miquel 
Riera, Carles Ventós i Avel.li 
Flores. El Director del torneig 
fou el Sr, Manuel Fernandez. 

La classificació final fou : 1 er .. 
Àngel Ribera ; 20n., J. Bardés ; 
3er., J. Almeda; 4rt., J. Ciurana; 
5è., A. Mazo; 6è" J. Giné; 7è., 
R. Modinos; 8è ., P. Roig, i 9è, P. 
Porqueras ; fins a 23 participants. 

Els dos primers foren obse
quiats amb sengles viatges per 
a dues persones i set dies a 
Santa Cruz de Tenerife, i el ter
cer a Mallorca. A més, els es
mentats tingueren una medalla 
com a recordatori, i la resta un 
clauer. Els viatges havien estat 
oferts per les Agències profes
sionals Turavia i Eurojet; les me
dalles per la casa Mimcar, i els 
clauers per l'Ajuntament de Bar
celona. 

I TORNEIG INTERBANCARI 

Durant els passats mesos de 
novembre i desembre es cele
bra a Barcelona ciutat el 1 er. Tor
neig entre entitats bancaries. Hi 
participaren un total de sis 
equips que varen jugar pel sis
tema de lliga a una sola volta . 

El Torneig resulta en tot mo
ment molt disputat mantenint-se 
l'incertesa fins la darrera ronda . 
Finalment guanya l'equip del 
Bancotrans que amb un joc molt 
regular aconsegui acabar im
batut. 

La classi ficació final queda es
tablerta de la següent manera : 

1. BANCOTRANS 
2. B.I.C. 
3. CAIXA PENSIONS 
4. BANC POPULAR 
5. MAS SARDA 
6. BANCA MASAVEU 

Punts 
4 
3'12 
3 
2'12 
2 
e 

Els primers llocs de la clas
sificació individual foren ocupats 
per : Cervera (B. Popular) , Nieto 
(Bancotrans), Triquell (Banco
trans) i Sese (Mas Sarda) , tots 
amb 4 punts. 

El nombre de jugadors parti
cipants fou de 52. 

Com a cloenda es disputa un 
campionat de partides rapides . 
En resulta guanyador Joan A. Pé
rez (B. Popular). 

Participants en el I Torneig Obert de Barcelona de la 3.° edat 

CONVOCATÒRIA DE 
COMPETICIONS OBERTES 

CALELLA (Maresme) 
DelI alIO d'octubre de 1980 

El C. E. Calella del C. C. l'A
mistat organitza el III Torneig 
Obert Internacional -Ciutat de 
Calella . Costa del Maresme
amb la pretensió de fer una con
vocatòria massiva de totes les 
categories. 

La importancia d'aquest cer
tamen està en l'organització de 
tants torneigs oberts com cate
gories de jugadors s'inscriguin, 
en principi : Mestres amb avalua
ció internacional, Preferents , Pri
meres, Segones, Terceres i Fe
menins. 

Cada un d'aquests torneigs es 
jugarà per sistema suis a 10 ron 
des i es celebrara en diferents 
indrets de la vila de Calella . 

Els drets d'inscripció són de 
2.CCO ptes. S'estableix un régim 
de pensió completa de 800 ptes.! 
dia. 

En aquesta gran concentració 
escaquista hi col.laboren la Jun
ta Municipal de Turisme, el Grup 
d'Empresaris de l'Hosteleria de 
Calella i l'entitat Maresme Turis
tic amb l'interès que s'hi aple
~uin més de 1.000 escaquistes 
de totes provinences. 

El tornei~ principal té una do
tació de 400.000 ptes. per a 2C 
premis, i els altres grups o cate
qories és de 220.COO ptes. per 
a 2C premis, els de Preferent, i 30 
les altres categories . 

Per a inscripcions adreçar-se 
a l'l.E.C., Ronda Sant Pere, 32. 
Barcelona-3. 

BENETúSSER 
Del 14 al 24 de juliol 

Aquest torneig esta organit
zat per la Penya d'Escacs del 
A. D. Fabara amb la col.laboració 
de la Federació Valenciana d'Es
cacs. 

Es jugara per sistema suis a 
11 rondes. 

Els drets d'inscripció són de 
1.000 ptes. per als menors de 
20 anys i de 2.000 ptes. als més 
grans. 

El nombre de premis és de 18 
començant per un primer premi 
de 100.000 Ptes. 
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CAMPIONAT MUNDIAL FEMENí 1978-81 
TORNEIG INTERZONAL "B" 
Alacant, del 20 d'octubre al 14 de novembre de 1979 

AKMILOVSKAIA [URSS), LEMATXKO [Bulgària) i 
GURIELI [URSS) 

classificades per a la fase de candidats 

EXCEL.LENT ACTUACiÓ DE LA MADRILENY A NIEVES GARCIA 

En el Congrés de la FIDE del 
passat mes d'a¡;ost a San Juan 
de Puerto Rico la Federació del 
Brasil donà a conèixer que re· 
nunciava a la ce lebració d'un 
dels dos torneigs interzonals fe· 
menins que s'havien compromès 
a organitzar, si bé estava dispo· 
sada a cedir el fons destinat a 
premis per un import de 7,500 
francs SUISSOS. 

Això posà en un greu compro· 
mis a la FIDE per a trobar un 
pais organitzador en poc temps, 
la qual cosa decidi el President 
Sr. Olaffson d'oferir complemen
tàriament la quantitat de 4C,OOO 
francs suïssos dels fons de la 
FI DE per facilitar la seva orga
ni tzac ió. 

El representant espanyo l, el 
MI Roman Toran, es queixà que 
no s'havia organitza t torneig zo
nal a la zona europea que cor
respon Espanya i que el Presi
dent de la zona havia designat 
la participant anglesa, Demanà 
que en cas de tornar-se a tro
bar en aquestes circumstàncies, 
primer es proposés a les fede
racions que esti guessin ¡nteres· 
sades a participar l' organ ització 
d'un torneig en tre les seves re
presentants, 

Accepta t això per part del 
Congrés de la FIDE, el Sr, To
ran va fer esment que Espanya 
podia tenir possibilitats d'orga
nitzar aquest torneig ¡ntenanal 
si se li donaven 10 dies de 
temps, En aquest cas s'havia de 
reservar una plaça a la Federa
ció Espanyola si reeixia a or
gani tzar el torneig , D'acord els 
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assistents, un cop acabat el Con
grés el Sr, Toran va posar mans 
a l 'obra , comptant d'antuvi amb 
l'experi ència i possibili tats de la 
Federació Alacantina , al cap de 
la qual es troba el Sr, Salvador 
Escrivà, que té acredi tat un am
pli full de serveis en aquest que
fer. 

Amb la col. laboració de la Cai
xa d'Estalvis d 'Al acant i l'Hotel 
Melià, que habitualment donen 
suport als escacs espanyols, el 
Sr, Toran aviat va poder confir
mar a la FIDE l'organització per 
part d'Espanya del torneig inter
zonal femeni, 

Aixi fou com va ésser posible 
que el 2C d'octubre comencés 
aquest torneig amb una organit
zació acurada com ja ens té 
acostumats aquest equip de tre
ball. 

NIEVES GARCIA 

La revista soviètica ·64- va 
ponderar les magnifiques con
dicions de joc, que responen a 
totes les necessitats d'una com
petició de la més alta qualitat, 
tant per l'aspecte material com 
per les atencions rebudes per 
totes les participants, 

Cal tenir en compte que, com 
de costum, la delegació soviè
tica es componia, ultra les ju
gadores participants, d'un au
tèntic equip d'analistes amb cinc 
entrenadors, un metge i un de
legat de relacions públiques, a 
més de la intèrpret Svetlana, que 
va coordi nar les necessitats de 
la nombrosa expedició amb l'or
ganització, 

L'equip responsable de les 
qüestions tècniques fou compost 
per Roman Toran, com a Direc
tor del torneig; Antoni Medina, 
com a Director adjunt; i Delfi 
Burd io i Pedra Lu is Reixa com 
àrbitres, aquests estrenant el t i
tol internacional concedit a l'úl
t im Congrés de la FIDE, 

La seva tasca fou planera ex
cepció feta del moment en què, 
a les acaballes del torneig, s'a
cumularen part ides suspeses i 
s'hagué de fer un esforç per 
acabar-les abans de la darrera 
ronda. Ai xò aixecà certes pro
testes de l'equip soviètic, que 
volia un tractament especial, pe
rò Toran imposà el recte criteri 
que convenia a la situació, com 
posteriorment els mateixos so
viètics reconegueren en el seu 
comentari del · 64 -, 

Gómez Deltell , un fort va lor 
alacanti, s'encarregà personal-



CLASSIFICACIO 
FINAL 

ment de portar a terme l'edició 
diària d'un butlletí de les parti
des, 

Per la sala del torneig van 
desfilar el Vice President de la 
FI DE, el Sr, Florencio Campo
manes, de Filip ines; el President 
de la FEDA. Sr, Angel Garcia 
Fernandez; i el President de la 
FIDE, Sr, Fridrik Olaffson, que 
acudí a les darreres rondes del 
torneig i assistí a la seva clo
enda. 

Es donaren premis per un va
lor de 4C6.000 pessetes i totes 
les participants d'endugueren 
obsequis de record donats per 
la Caixa d'Estalvis d'Alacant. 

El torneig fou llarg i dur com 
s'escau en una competició d'a
questa mena . Aviat es destaca
ren les tres que acabaren ('ua 
nyant perquè sumaren punts molt 
ràpidament i després no els cos
tà de mantenir la seva posició 
inicial. En els escacs femenins 
les soviètiques encara són de 
les que s'imposen gairebé de 
pertot, però aquí se'ls introdui 
la búlgara Lematxko, que els tra 
gué un lloc. S'havia de comptar 
també amb al tres jugadores de 
reconeguda força com són Ivan
ka i van der Mije (anteriormen t 
romanesa Nicolau), però es veie
ren desbordades i no van fer res 
de particular, especialment la se
gona. 

L'interès espanyol en l'orga
nització del torneig estigué per 
la participació de la madrilenya 
Nieves Garcia, que recentment 
havia obtingut el titol de MIF I 

que és una de les jugadores amb 
més esdevenidor. La seva actua-

ció fou completament satisfac
tòria si ens atenem a la seva in 
experiènc ia en aquesta mena de 
compromisos. Val a dir que s'es
fondrà en el darrer terç de la 
competició , quan estava prop 
dels llocs classificatoris per la 
fase de candidates . Malgrat no 
haver arrodonit l'expectativa de 
la seva actuació per no aprofitar 
prou les poss ibilitats que tingué, 
val a dir que el seu lloc és molt 
important de cara a un futur molt 
esperançador i proper. A més, 
i si l'hem de comparar amb la 
classificada directament pel Pre
sident de Zona, l'anglesa Miles, 
l'espanyola tingué una millor 
classificació car aquella féu l'on
zena de 17 participants amb 7 
punts i mig. Cal que Nieves Gar
cia no es desanimi i tingui les 
oportunitats internacionals que 

calen per agafar aquest tremp 
que es necessita en competi 
cions d'alt nivell com la present . 

N." 40 D 911a 

N. GARCIA - SAVEREIDE 

Defensa índia de, rei 

1 d4 C16. 2 c4 g6. 3 Ce3 Ag7. 4 e4 d6 . 
5 Ae2 O-O. 6 Ag5 eS. 7 d X eS DaS. 8 
Ad2 O X eS. 9 el3 Ag4. 10 O-O CcS . 11 
Ae3 Da5 . 12 a3 TfcS 13 b4 OdS. 14 
Db3 Cd7. 15 Tfdl eceS. 16 C x e5 
C Xe5. 17 Tacl A xe2. 18 C xe2 Cgil. 
19 e5 C X e3. 20 D Xe3 Dd7. 21 e5 
DeS. 22 e X d6 O x e3. 23 f x e3 e X dS. 
24 T X d6 Ab2. 25 Tb1 AeS. 26 Td5 Al6 . 
27 Tl1 Ab2. 28 Tb1 Ag7. 29 Cd4 bS. 
30 Tel b x eS. 31 T X eS AfS. 32 TeS 
TeS. 33 TeJ TacS. 34 CcS Te7. 35 b5 
Ag7. 36 Ted3 a6. 37 Td7 T X d7. 3S 
T x d7 AlB. 39 b X a6. 

1 • O 

Meves Garcia en la seva compromesa partIda contra Akmi/ovska l8. 
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NOTICIARIO DE LA F.E.D.A. 

CIRCULAR N.O 1/ 80 

ORGANIZACION DE LOS CAMPEONATOS NACIONALES 
Temporada 1979/ 1980 

Como en años anteriores, esta F.E.D.A. abre 
un período, que se cerrara el 31 de marzo de 
198C, para que todas las Federaciones Regio
naies o Provinciales interesadas en la organi
zación de alguno de los Campeonatos de Espa
ña correspondientes a la temporada 1979/80, 
puedan presentar sus solicitudes y propuestas. 
Para facilitar la gestión organizadora se ofrecen 
a continuación explicaciones amplias sobre cada 
una de estas pruebas: 

1. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 

De acuerdo con la Circular 6/79, este Cam
peonato se disputara, en su fase final, por el 
sistema de liga - todos contra todos- y, por 
tanto , constara de dos partes. 

1.1 FASE FINAL 

1.1 Participaran, según determina la Circular 
6/79, un maximo de 16 jugadores, y un 
minimo de 12, y el Campeonato se juga
ra por el cita do sistema de liga, a una 
sola vuelta . 

' .1.2 Los premios deberan ascender, en con
junto, a un minimo de ptas. 15C.OCO,-, 
pudien do aumentar esta clfra los orga
nizadores en la medi da que consideren 
oportuna. 

•. 1.3 La F.E.D.A . subvencionara esta prueba 
con un maximo de 450.COO ptas., debien
do correr los organizadores con los gas
tos de dietas, estancia y premios. 

! .1.4 Las Federaciones que aspiren a la orga
nización de esta prueba deberan especi
ficar claramente las condiciones que se 
comprometen a cumpli r, de acuerdo con 
lo indicado en el apartado anterior. Igual
mente, las fechas aproximadas de co
mienzo y final del Campeonato, asi como 
la subvención que solicite . 

1.1.5 Tendran preferencia en caso de igualdad 
en las propuestas para la organización de 
la final del Campeonato Absoluto, aquella 
Federación que esté dispuesta a organi
zar, igualmente, la semifinal. 
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1.2 SEMIFINAL 1980/81 

1.2.1 Este Torneo se celebrara en 1980, siem
pre de acuerdo con la Circular 6/79, y 
sera clasificatorio para la fase final de la 
Temporada 1980/81, a disputar en 1981. 

1.2.2 Se jugara por el sistema suizo, a 8 ron
das, no excedien do de un total de 70 
participantes. 

1.2.3 La F.E.D.A. correra con los gastos de via
je, y los organizadores deberan afrontar 
los gastos de estancia y premios -no 
obligatorios-. La subvención maxima se
ra de 945.000,- ptas. 

1.2.4 Las Federaciones que aspiren a la orga
nización de esta prueba deberan indicar 
las condiciones que se comprometen a 
cumplir, asi como la subvención que se 
solicita, acorde con el apartado anterior. 
señalando las fechas previstas para la 
celebración de esta fase del Campeonato 

2. CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL 

2.1 Los participantes deberan haber nacido 
a partir del 1.0 de septiembre de 1960 

2.2 Se disputara por el sistema suizo, a lC 
rondas. 

2.3 Se mantendran los baremos de porcen
tajes de participación de jugadores ex
presa dos en la Circular 6/ 79, con lo que 
esta previsto un total de 60 participantes. 

2.4 La F.E.D.A. correra con los gastos de via
je de los jugadores y concedera una sub
vención maxima de 875.000,- ptas., de
biendo los organizadores abonar los gas
tos de estancia y posibles premios (no 
obligatorios). 

2.5 Se reitera lo expresado en el apartado 
1.2.4 a efectos de adjudicación de este 
Campeonato entre las Federaciones as 
pirantes a organizarlo . 

3. CAMPEONATO FEMENINO 

3.1 Se disputara por el sistema su izo, a e 
rondas. 



3.2 

33 

34 

Esta prevista una participaclón aproxIma
da de 32 jugadoras, para cuyos gastos 
de estancia, la F.E.D.A. concedera una 
subvención maxima de 5CC.OCO,- ptas ., 
en las que figuran ineluidas 75.0CO ptas . 
para premios, susceptibles de aumento a 
ca rgo de la entidad organizadora. 
Los gasto s de viaje corre ran a cargo de 
la F.E.DA 
Las Federaciones que aspiren a la orga 
nización de este Campeonato deberan 
Indicar las condiciones que ofreceran en 
cuan to a alojamientos, asi como la lis ta 
de premios o el total previsto. Igualmen
te, las fechas en que, aproximadamente. 
tendra lugar el certamen y la cantidad que 
en concepto de subvención se solicita . 

4 CAMPEONATO POR EQUIPOS DE CLUBS 

Se organizaran en dos fases : Eliminatoria y 
Final. 

Se disputara por el sistema tradicional de 
emparejamiento de Clubs acordado en la ultima 
Asamblea de Federaciones. El plazo de inscrip
clón de equipos terminara el próximo dia 31 del 
mes de enero de 1980, segun nuestra Circular 
numero 16/79. 

FASE FINAL 

1.0 Divis ión 

1. U.GA, de Barcelona. 
2. VULCA, de Barcelona. 
3. CAJA DE AHORROS, de Malaga. 
4. GAMBITO, de Valencia. 
5. C. A. TERRASSA. 
6. C. A. OLOT. 
7. REY ARDID, de Bilbao. 
8. BARCINONA, de Barcelona. 
9. C. MERCANTIL, de Sevilla. 

1 C. C. A. PER ET, de Alicante . 

2.° División 

1. C.l.D.A .. de Las Palmas. 
2. U. D. LAS PALMAS. 
3. PEÑA A. ORO MANA, de Sevilla. 
4. ESPAÑOL, de Barcelona. 
5. SEAT, de Barcelona. 

Los 2 clasificades de la Zena Norte. 
Los 2 claslficades de la Zona Suro 
El representante de la Federación organi 
zadora. 

Las obligaciones de los organizadores son : 
Estancia de los jugadores, considerando que tie
nen que abonaries per un minimo de 5 persona s 
por cada equipe. 

Gastos de viaje (ferrocarril 2.0 clase), tam
bien 5 personas. 
Dietas de viaje, a 500,- ptas. por persona 
y dia. 

La F.E.D.A. subvenciona dichas fases fina 
les con la cantidad de 1.50C.000,- ptas. 

La practica nos ha demostrado que la orga
nlzación y celebración de ambas divisiones con
)untamente, ademas de darle mayor importancla 
al torneo, con la participación de casi to dos 
nuestros mejores jugadores, economlza bastan
te dinero, ya que los capitulos: propaganda , im
presos ,arbitrajes, etc. ,etc., ascienden, normal
mente ,a la misma cuanti a si se celebra un cam
peonato o los dos conJuntamente . 

No obstante, es factible el que se jueguen 
en localidades distintas y en fechas diferentes 
la 1.0 y 2.° División, pero en este caso la F.E.D.A. 
daria a cada organizador el 50 % del presupues
to total previsto para estas fases finales . 

RELACION DE JUGADORES 
PROMOCIONABLES 

De conformidad con el acuerdo adoptado 
en la Asamblea de Federaciones del pasado mes 
de diciembre, con referencia a Jugadores Pro 
mocionables, y a la vista de las relaciones en 
viadas por diversas Federacienes proponiendo 
un numero maximo de 21 jugadores promocio
nables a nivel nacional, se ha procedido a la 
redacción de la presente, consti tuida por los 
que a continuación y ordenados alfabeticamente 
se citan : 

1 A YZA BALLESTER, Jorge (Cata lana) 
2 DEL TELL ESTEVE, Antonie (Alicantina) 
3 CABRERA GUERRA, Sergio (Las Palmas) 
4 FERNANDEZ GARCIA, Jose Luis (Catalana) 
5 GALL EGO ERASO, Franclsco (GUlpuzcoana) 
6 GARCIA VICENTE, Nieves (Castellana) 
7 GOMEZ POLO, Vicente (Malagueña) 
8 GONZALEZ M ESTR ES , Luis (Cata lana) 
9 HERNANDO FERTIERRA. Jose Carlos (Cas-

tellana) 
1 e MARI SANCHO, Rafael (ValenCiana) 
11 MARTIN GONZALEZ, Angel (Catalana) 
12 MATEU Palau. Javler (Catalana) 
13 MIRALLES SANCHEZ. José Antonlo (Cata 

lana) 
14 MONTECATINE RIOS , Rlcardo (Sevillana) 
15 OCHOA ECHAGuEN ESTIBALEZ, Fco. Ja

vier (Catalana) 
16 OLTRA COURIN, Ramón (ValenCiana) 
17 PALACIOS DE LA PRIDA, Ernesto (Sevilla-

na) 
18 RIVAS PASTOR, Manuel (Sevillana) 
19 RUIZ GUTIERREZ, Manuel (Malagueña) 
20 SANCHEZ GUIRADO, Francisco (Alicantlna) 
21 VISIER SEGOVIA, Fernando (Jienense) 

Estos jugadores tendran preferencia para 
participar en todos aquellos torneos que se or
ganicen, particularmente en los de sus provin
cias respectivas . 
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'J.A. 
;UBVENCIONES 
~NIZACION 

ACIONALES 
:; NO OFICIALES 

mvel, veràn reducldas las ayudas 
concedldas por esta FEDA 

AI eXistir tan alto numero de 
pruebas programadas, la Fede
raclón Española entlende que 
deben concederse oportunida
oes a todes los lligadores de 
promoClón, qUlenes teno ràn pre
ferencla para ser Incluidos en 
los Tomeos que se orgamcen en 
su prcvlncla o en las màs pró
xI/nas. Para que se cumpla ra
clOnalmente este punto, total
mente lógico y llistO. es necesa
no que los orgamzadores de 
pruebas subvenC lonadas por la 
FEDA remi tan a esta , cen ante
laclón suf,c,ente , la nòmina de 
lugadores que van a ser invita
dos, De este modo, se eVltaràn 
equivocos y s¡(uaclOnes lamen
tables . La contestaclón de la 
mlsma, inmediata siempre, ser
virà de aval a la hora de recla 
mar la subvenclón. 

AI flnall zar cada competición. 
los orgamzadores deberàn reml
tir a esta Federaclón Española 
la claslflcación final del Tomeo . 
Indlcandose el país de los ex
tranjero$, as; como la provincIA 
de los españoles. Esta clasifica
clón deberà ser remltlda a tra
vés de la Federaclón Provincial 
o Regional correspondiente , la 
cual controlarà el Tomeo y cer
tificarà sobre la veracidad de la 
Citada nómina, pasando a conti
nuaclón <¡sta FEDA a abonar la 
subvención . 

Se pretende, de este modo , 
que no hayan subvenciones pa
ra pruebas meramente locales o 
provinclales restantes, pues hay 
Que tener en cuenta el enuncia
do de este capitulo de ayudas a 
·competlciones Nacicnales e In
ternaclOnales no oficiales .. , 

Madrid , 6 de marzo de ¡9aO 

, 

JIENNENSE: 

- III Torneo Internacional Ciudad de linares 
- Torneo Fin de Semana 

LAS PALMAS : 

- Torneo Internacional Ciudad de Las Palmas 

MADRILEÑA: 

- V Torneo Villa Madrid .Memorial López Callejo
VII Torneo de .EI Escorial -

- 11 Torneo Fin de Semana 

MALAGUEÑA: 

- XX Torneo Internacional Costa del Sol 

MURCIANA: 

- II Torneo Fin de Semana 

ONUBENSE: 

- 11 Torneo Fin de Semana 

RIOJANA: 

- Torneo Fin de Semana 

SEVILLANA: 

- IX Sema na AJedrecistica Alcalareña 
- III Torneo NaCional Cerrado 
- Torneo Fin de Semana 

TOLEDANA. 

- Torneo Triangular Alfonso X El Sab,o 

TUROLENSE : 

- Torneo Fin de Sema na 

VALENCIANA : 

II Trofeo Pais Valenciil 
11 T rofeo Abierto Playa Dorada 
11 Torneo Abierto Intern. Ciudad de Benetuser 
IV 12 horas de Ajedrez Valenciano 
II Trofeo Juvenil Ciudad de Alcira 
11 Trofeo Juvenil Feria de Julio 
11 Abierto Navidad 

- Torneo Fin de Semana (11 Match Juvenil Valencia
Castilla) 

- I Torneo Nacional o Internacional 
- Abierto Fin de Sema na 

ZAMORANA : 

- VII Abierto Internacional de Reyes 

TOTAL 

Pesetas 

250.000,-
10.000,-

600.000,-

48.000,-
25.000,-
20.000,-

360.000,-

20.000,-

20,000,-

10.000,-

24.000,-
150.000,-

10.000,-

15.000,-

10.000,-

50.000,-
25.000,-
40.000,-
25.000,-
15.000,-
15.000,-
10.000,-

10.000,-
100.000,-

10.000,-

15.000,-

3662.000,-
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FEDERA ClON 

ALlCANTINA: 

VII Torneo Internacional -Ciudad de Alicante 
IV Torneo Abierto Intern. -Villa de Benidorm -

ALMERIENSE: 

SUBVENCION 

Pesetas 

300.000,-
48.000,-

- 11 Torneo Abierto Internacional -Ciudad de Almeria- 40.000,-

ASTURIANA: 

- Torneo de Promoción de Juveniles 
III Abierto Nacional San Agustin de Avilés 
11 Abierto Nacional Ciudad de Oviedo 
Un Torneo Fin de Semana 

BALEAR: 

- Abierto Can Picafort y Tcrneo de Promoción 

CANTABRA: 

- Abierto Fin de Semana 

CASTELLONENSE: 

- Torneo de Fin de Sema na 

CATALANA: 

- XV Torneo Abierto Internacional de Berga 
- VIII Torneo Abierto Intm. Ciudad de Manresa y 

VII Torneo Abierto Internacional Juvenil 
- VI Torneo Abierto Internac. Ciudad de Badalona 
- Tornea Internacional Femenino Platja d'Aro 
- VIII Torneo Costa Catalana 
- IV Torneo Barcinona 
- Torneo Promoción Evaluación Internacional (I.E.C.) 

CIUDAD REAL : 

- 11 Torneo Fin de Sema na 
- Torneo Regional de La Mancha 

CORDOBA: 

- Torneo Fin de Semana 
- Torneo Internacional Cerrado 

CORUÑESA : 

- Torneo Fin de Sema na 
- VI Abierto Ciudad La Coruña 

GRANADINA: 

- Torneo Fin de Sema na 
- 11 Torneo Abierto Nacional Ciudad de Granada 

GUIPUZCOANA : 

- Torneo Abierto Internacional de San Sebastian 
- Torneo Nacional Campeonato Norte España 
- Torneo Fin de Semana 
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100.000,-
25.000,-
25.000,-
10.000,-

168.000,-

10.000,-

15.000,-

60.000,-

54.000,-
48.000,-

150.000,-
240.000,-
102000,-
100.000,-

20.000,-
25.000,-

10.000,-
30.000,-

10.000,-
40.000,-

10.000,-
25.000,-

40.000,-
60.000,-
10,000,-

F.l 
REPARTO DE L 

PARA LA ( 
DE TORNEO 

E INTERNACION 

La Federac/ón Española de 
A jearez comunica a las Federa 
ClOnes Provinclales que debe
ràn velar para que se cumplan 
absolutamente las condiciones 
de su Circular 15/ 79 sobre la 
composiclón de las nóm¡n8s de 
participantes en los Torneos que 
subvenciona . 

Es criterio de esta FEDA mos
trarse estricta en la observan
Cia de tales exigenc/as y, con
secuentemente, anularà o redu
cirà las ayudas que se Indican 
en la presente Circular, en aque 
llos casos en que se alteren las 
cl tadas condiciones. 

Igualmente, se controlarà fI 

gurosamente que las subvencIO
nes acordadas sean destinada s 
a competiciones que respondan 
a las caracteristicas para las que 
fueron concedidas. Naturalmen
te, las alteraclOnes en este sen
tida sufriràn la anulación o re
ducción de las subvenciones. 

Se adjunta lista de jugadores 
promocionables. los euales de
beràn ten er preferencia, junto 
con los titula dos internacionales , 
a la hora de cursar las invita
ciones. 

Aparece la figura de los Tor
neos de Promoeión para conse
quir ELO internacional para ma
yor número de lugadores espa
ñoles. Los organizadores debe
ran ser extremadamente cuida
dosos en la composición de las 
nóminas ae participantes para 
que, efectlVamente , estas com
peticiones se alusten tetalmen
te a los modelos eficiales para 
nuestros luqadores y, por ende , 
para el aledrez español. 

AI mismo tiempo. respecto a 
los Terneos trad/eienales, debe
ran tener la cateqor ia que les 
hizo acreedores a subvenciones 
excepeionales . Casc de bajar su 



CUADRO DE ELlMINATORIAS DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS 
DE CLUBS DE SEGUNDA DIVISION - TEMPORADA 1979/1980 

Octa vos de final Cuartos de final Semifinales Final 

1. 1.2 Lugo 
> 

1.13 Pontevedra > 1 .1.1 Coruña 

1.2.2 Orense 
1.2.3 Zamora > 

> 1.2.1 León 

1.3.2 Palencia 
1.3.3 Valladolid > 

> 1.2. 1 Oviedo 

1.4.2 Santander > 1.4.1 Burgos 

1.4.4 Soria 
> 1.4.3 Segovia 

2.1.2 Logroño 
> 

2.1.3 Vizcaya > I 2.1.1 Alava 

2.2.2 Huesca 2.2.3 Navarra > \ 2.2.1 Guipúzcoa > 

2.3.2 Teruel 

> 

2.3.3 Zaragoza > I 2.3.1 Guadalajara 

2.4 .2 GERONA > 

\ 2.4.1 BARCELONA 

2.4.4 TARRAGONA> 
2.4.3 LERIDA 

3.1 .2 Càceres 3.1.3 Salamanca > I > 3. 1.1 Avila 

3.2.2 Huelva 
> 

3.2.3 Sevilla > ¡ 
3.2.1 Badajoz 

3.3.2 Ceuta 3.3.3 Córdoba > 
> 3.3.1 Càdiz 

3.4 .2 Melilla 
> 3.4 .1 Màlaga 

3.4.4 Tenerife 
> 3.4.3 Las Palmas 

4.1.2 Caste llón 4.13 Valencia > I > 4.1.1 Baleares 

4.2.2 Alicante 
4.2 .3 Murcia > 4.2.1 Albacete > 

4.3.2 Granada 4.3.3 Jaén > 

I > 4.3.1 Almeria 
4.4 .2 Cuenca 

> 4.4 .1 Ciudad Real 

4.4 .4 Toledo 
> 4.4.3 Madrid 



ELIMINATÒRIES CATALANES DEL CAMPIONAT D'ESPANYA 

PER EQUIPS DE CLUBS DE 2. a DIVISiÓ 

N," 41 

VIDAL (La Ura) 
BORRELL (Congrés) 

Defensa tres cavalls 

E 15 / a 

1 04 Ce6 , 2 Ce3 e5. 3 CI3 g6. 4 Ae4 
Ag7. 5 d3 C16. 6 Ag5 h6. 7 Ae3 d6. 8 
h3 007. 9 Od2 a6. 10 0-0·0 Ae6. 11 
A x e6 I Xe6. 12 d4 eX d4" 13 C x d4 
C X d4. 14 A X d4 eS. 15 Ae3 Of7. 16 
Rbl h5. 17 Ag5 Ch7. 18 Ae3 C16. 19 
Ag5 0-0·0. 20 Thel Tde8. 21 Od3 Th18. 
22 13 Od7. 23 De3 Rb8. 24 Td3 Oe6. 
25 Tedl Cd7. 26 Cd5 Dd. 27 Dd2! 
Ob5 , 28 C X e7 R X e7. 29 Te3 + Rb8. 
JO O x d6 + RaB. 31 O x d7 O x d7 . 32 
T x d7 A16. 33 Ae3 Td8. 34 T3d3 Rb8. 
35 Ab6 Te8. 36 T3d6 Te6 . 37 T X e6 
b x eG. 38 c4 i el negre va abandonar 
poques Jugades després. 

1 • O 

N.O 42 

MARCO (Congrés) 
PAORENY (La Lira) 

Defensa siciliana 

E B4 / b 

1 e4 eS. 2 efl Cc6. 3 d4 e X d4. 4 
C x d4 g6. 5 Ce3 Ag7. 6 Ae3 Citi. 7 
Ae4 O-O. B Ab3 d6. 9 13 Ad7. 10 Od2 
Da5. (Unia de gran perillositat que 
porta a posicions polèmiques i di
fícils per ambdós bàndols. Altres ju
gades poden ésser 10 ... C X d4 amb 
la idea d'avançar ràpidament el peó 
"b" . o bé la més popular contin uació 
10 ... TleB.) 11 0-0·0 TleB. 12 h4 Ce5, 

13 Rbl .•• (Heus aer la jugada més exac
ta . El rei blanc surt de la perillosa 
columna "e" i. alhora, es maquina l'as
salt de peons contra el rei negre. Al
tres jugades serien precipitades: 13 
Ah6, h5, Oe2. Contra l'avanç del peó 
la millor continuació és 13 .. . C x h5. 
14 g4 .. - si 14 Rbl el negre contes· 
taria amb l'alternativa de capturar el 
Cc3 amb la torre . Aquest sacrifici 
comportaria l'afebliment de !"estruc· 
tura de peons amb avantatlosa col
locació de peces: 14 ... T x c3. 15 
O X e3 O x e3. 16 b x e3 Te8. 17 Rb2 
a5. 18 a3 CIS. 19 AI4 Ce8 20 Ag5 
a4 com en la partida Spasski-5tein-
14.. Cf6. 15 Ah6 T X c3! 16 b x c3 
C x 13. 17 A x l7 + R X I7. lB C X I3 
Oa3 +. 19 Abl C X e4 . 20 014 + AfSI! 
amb posició avantatjosa per aJ negre.) 
13.,. Cc4, 14 A X c4 T X c4, 15 Cb3 Oa5. 
(També és vàlida Oc7. El blanc ha de 
continuar amb Ad4) 16 Ah6.,. (Juga. 
da excessivament optimista però que 
no per aquest motiu esdevé més pe ' 
rillosa. De lola manera la incisjva preo 

sencia d'aquest alfil obliga el negre a 
Jugar amb molla precisió i cautela . 
Altres jugades oignes d'especial aten· 
ció són e5 i h5.) 16 ... Ah8! 17 h5 TacS. 
18 h x g6 f X g6. (No és bo prendre 
amb el peó " h" perquè AfS per pari 
del b lanc podria ésser catast ròfic per 
al negre.) 19 g4 AeS. 20 e57 ... (Millor 
era Ag5 tractant de posar més enda· 
vant el cavall a d5 i seguir amb l'ame· 
naçadora Oh2. Amb la textual s'ender· 
roca l'aparent fortalesa del blanc.) 

20 ... T x e31 21 Oe17 ... (Si es captura la 
torre sacrificada, la posterior CdS! sen. 
tenciaria la partida, car la posició ja 
és prou abassegadora per al blanc. 
I si es juga 21 e x '6 segueix 21 ... 
T X c2 amb avantatge negre.) 21 ... 
T x e2! 22 Ad2... (Si 22 eX f6 alesho· 
res les estereotipades T x c2, A x f6 I 

A X b3 rubricarien l'atac.) 22 ... d x e5. 
23 Te1 Od3. 24 Ral A x b3. 25 a X b3 
T8cS. 

0 -1 

JOSEP PAORENY 
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NOTICIARI 

GENSUNAsuMus ·~Nl~RNA(~ONAl de la F. I. D. E. 

TORNEIG INTERZONAL FEMENI 

El matx de desempat entre Fischdick i Polih
roniade, que van compartir el quart lloc de l'ln
terzonal de Rio de Janeiro, s'ha disputat a Co
lònia (RFA) del 27 de setembre de 1979 al 8 de 
gener de 1980. 

El resultat final fou d'empat a tres punts. Per 
tant, Fischdick ha estat declarada guanyadora 
per tenir el millor S.B. 

MATXS DE CANDIDATS 

L'adjudicació d'aquests matxs es la següent : 

Masculins 

Kòrxnoi-Petrossian començà el 8 de març a 
Velden arn Wórtersee (Austria) . 

Tal-Polugajevski començà a Alma Ata (URSS) 
el 9 de març. 

Hübner-Adorjan començà a Bad Lauterberg 
(RFA) el 14 de març. 

Spasski-Portisch començà a Mèxic el 29 de 
març. 

Femenins 

Gaprindashvili - Gurieli començarà a Tbilisi 
(URSS) el 1 er. de març. 

Ahmilovskaia-Alexandria començarà a Koslo
vodsk (URSS) el 1 er. de març. 

Kushn ir- l ematxko. Com sia que Kushnir no ha 
confirmat la seva participació, serà substi
tuïda per la guanyadora d'un matx entre les 
quartes classificades de cada Interzonal, li
tinskaia i Fischdick. Per aquest motiu aquest 
matx serà retardat. 

loseliani-Ver6ci encara no s'ha determinat lloc 
ni data de començament. 

CAMPIONAT DE CADETS (menys de 17 anys) 

La Federació Francesa ha modificat les da
tes perquè els participants puguin tenir opció 
d'anar al Campionat Mundial Juvenil a Dortmund. 
Es jugarà del 29 de juliol al 12 d'agost, encara 
Que els participants se'n podran anar el dia 11 . 
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ge. CAMPIONAT JUVENIL D'EUROPA 

A Groninga (Holanda) s'ha jugat aquesta com
petició del 20 desembre 1979 al 4 gener 1980. 
La class ificació final ha estat : ler. i campió: 
TXERNIN (URSS), 10 punts i mig ; 20n. AZMAI
PARACHVILI (URSS), 9 i mig; 3er. NEGULES
CU (Romania), 9; 4rt . i 5è ., RIVAS (Espanya) i 
PLASKETI (Anglaterra), 8 i mig ; 6e. i 7e .. ELOY
SEPH (Israel) i FRANZONI (Suïssa) , 8; 8è , DA
MLJANOVIC (Iugoslàvia), 7 i mig; 9è. a 15è., 
ERNST (Suècia), SANTO-ROMAN (França), HJ
ARTARSON (Islàndia), FRIES-NIELSEN (Dina
marca), YRJOLA (Fin làndia), KAROL YI (Hongria) 
i LOBRON (RFA), 7 punts ; fins a 32 participants. 

2,° COPA D 'EUROPA DE CLUBS 

La final entre el Burevestnik, de Moscou, i 
el Volmac, de Rotterdam, s'ha jugat a Bad Lau
terberg (RFA) del 24 al 26 de novembre de 1979. 

En la 1.° ronda va guanyar el Volmac per 3 
punts i mig a 2 i mig, i a la 2.° ronda es donà el 
mateix resultat, però a favor dels moscovites. 
Ca lgue fer un tercer partit, que guanyà el Bu
revestnik per 4 a 2. 

VII CAMPIONAT D'EUROPA PER EQUIPS 
NACIONALS 

La final d'aquest campionat s'ha celebrat a 
Skara (Suècia) del 19 al 26 de gener d·enguany. 

La classificació final ha estat : l er. U.R.S.S., 
36 punts i mig; 20n. HONGRIA, 29; 3er. ANGLA
TERRA, 28 i mig; 4rt., IUGOSLAVIA, 28 ; 5è. 
BULGARIA, 27 i mig; 6è ., TXECOSLOVAQUIA, 
26; 7è., ISRAEL, 25; i 8è., SUÈCIA, 23 punts i 
mig. 

L'equip soviètic estava compost per: Kàrpov 
(2 punts de 5 partides), Tal (2/5), Petrossian (2.5/ 
5), Polugajevski (4 ,5/7), Geller (4/6), Balashov 
(4/6), Romanishin (4/6), Vagan ian (4.5/6), lussu
pov (3,5/4) i Kasparov (5 ,5/6) . 
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AVALUACió INTERNACIONAL DELS 
JUGADORS ESPANYOLS 

FIDE 1980 

En negl eta els que pertanyen a la FederacIó 
Catalana 

Homes 

2485 Diez del Corral (GM) (2485) 
2445 Ton)n (MI) (2445) 
2430 Bellon (GM) (2395) 
2420 Calvo (MI) (2425) 
2410 Ochoa (2350) 

Pomar (GM) (2435) 
2390 J. L. Fernandez (2340) 
2375 Rivas (2365) 
2370 Garcia Padrón (MI) (2400) 

Medina (MI) (2355) 
2365 Martin (2370) 
2360 Gonzàlez Mestres (2330) 

Visier (2360) 
2355 Sanz (M I) (2390) 
2345 Pablo (2450) 
2340 R. Gonzàlez Maza (2340) 

Palacios (2335) 
2330 Hernando (2330) 
2320 Betancort (2350) 
231 5 Fraguela (2305) 

Menvielle (2315) 
2310 A, Fernandez (2310) 
2300 Garcia Conesa (2345) 

Garriga (2400) 
2295 Dominguez (2275) 
2280 Sarlrina (2280) 

Parés (2285) 
2275 Lezcano (2275) 
2270 Palau (2270) 
2265 Merino (2265) 
2260 O, Pérez (2260) 

Rubio (2300) 
2250 Sanchez Guirado (2250) 
2240 Ve hi (-) 
2235 Ruiz (2235) 
2230 Anguera (-) 
221 0 Buxadé (22 10) 

Duran (2210) 

Dones 

2175 Nieves GARCIA (MIF) (2130) 
2125 M.o Pino GARCIA PADRON (2125) 
2065 Pe pita Ferrer (MIF) (2065) 

AVALUACió DELS SUPER GRANS MESTRES 
FI DE 1980 

Homes 

1 2725 Karpov (URSS) (2705) 
2 2705 Tal (URSS) (2615) 
3 2695 Kòrxnoi (Apàtrida) (2695) 
4 2655 Portisch (Hongria) (2640) 
5 2635 Polugajevski (URSS) (2635) 

6-8 2615 Mecking (Brasil) (2615) 
Petrossian (URSS) (2600) 
Spasski (URSS) (2640) 

9 2610 Ribli (Hongria) (2595) 
10 2605 Gheorghiu (Romania) (2540) 

11-14 2600 Balashov (URSS) (2600) 
Hübner (RFA.) (2595) 
Kavalek (EU.A.) (2590) 
Timman (Holanda) (2625) 

15-17 2595 Hort (Txecoslovàquia) (2600) 
Kasparov (URSS) (-) 
Txekovski (URSS) (2560) 

18-22 2590 Andersson (Suecia) (2560) 
Beliavk,i (URSS) (2595) 
Gulko (URSS) (2585) 
Ljubojevic (Iugoslàvia) (2590) 
Vaganian (URSS) (2570) 

23 2585 Larsen (Dinamarca) (2620) 
24 2580 Romanishin (URSS) (2560) 

25-27 2570 Dzindzinhasvili (Israel) (2595) 
Sax (Hongria) (2590) 
Svetsnikov (URSS) (2545) 

28-29 2565 Geller (URSS) (2550) 
Gligoric (luges/àvia) (2560) 

30-31 2560 Ba~uirov (URSS) (2545) 
Tukmakov (URSS) (2575) 

32 2555 Smejkal (Txecoslovàquia) (2550) 
33·35 2550 Adorjan (Hongria) (2525) 

Krcguius (URSS) (2550) 
Smislov (URSS) (2560) 

Dones 

1 2400 Txiburdanidze (URSS) (2380) 
2 2375 Gaprindàshvili (URSS) (2405) 
3 2335 Alexandria (URSS) (2340) 
4 2330 Kushnir (Israel) (2345) 
5 2315 Akmilovskaia (URSS) (2295) 
6 2310 loselian; (URSS) (MIF) (2240) 
7 2290 Levitina (URSS) (2280) 

8-9 2285 van der Mije (He landa ) (2300) 
Veroczi (2290) 

10-11 2280 Aksarumova (URSS) (MIF) (2275) 
Litinskaia (URSS) (2265) 

12·13 2260 Epstein (URSS) (MIF) (2260) 
Ivanka (Hongria) (2250) 

14·16 2250 Lazàrevic (Iugoslàvia) (2245) 
Kozlóvskaia (URSS) (2265) 
Ranniku (URSS) (MIF) (2250) 
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MI OPINION .. . 

ALGUNOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO 
DE LA F.l.D.E. SON POLEMICOS 

En anteriores números de esta publica
ción catalana ya he dada mi opinión sobre 
algunos articulos reglamentarios, por ejem
plo la petición de tablas, y ahora voy a inten
tar tocar un caso que recientemente se ha 
presenta do. Conste que solamente me refiero 
a la reglamentación de la FIDE, puesto que 
como todos sabemos la reglamentación de la 
Catalana, al no haber àrbitros, difieren en 
algunos casos del de la FIDE, concretamente 
entre otros: caida de bandera, continuación 
de las partidas aplazadas, etc., etc. 

Hace pocas dias se suscitó un caso en 
un campeonata por equipos de la Federación 
Jienense. La reclamación versaba sobre una 
caida de bandera en la última jugada de con
trol. El reclamante reconocía , no obstante, 
que su contrincante se habia alvidado de pa
rar su reloj, detalle este muy importante, ya 
que el reglamento de la FIDE en su articulo 
14 ,apartado 4, dice: . Para decidir que un 
jugador ha rea lizado el número prescrito de 
movimientos, su última jugada no se consi
derarà concluida hasta que haya detenido su 
reloj- . Por consiguiente, ateniendonos sola
mente a lo antedicho, la reclamación era co
rrecta, ya que al concluir la última jugada la 
bandera debe seguir levantada. Pero resulta 
que el mismo reglamento, en el segundo apar
tado del mismo articulo tambien dice : .Si el 
juez estima que tenia tiempo suficiente, tras 

PARTICIPE EN LOS 
CAMPEONATOS DE ESPANA 
DE AJEDREZ POSTAL 

Inscripciones permanentes en todas las 
categorias. 

Sollcile in formación a la 
VOCAlIA POSTAL DE LA F.E.D.A. 

e/ Santa Eulalia , 28 
SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelona) 
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jugar, detener el reloj, puede declarar que el 
lugadar habia terminada su jugada , y que la 
clàusula del art.O 14-4 no es aplicable a esta 
situación-. Por lo tanto y recanociendo el 
reclamante que se le olvidó parar su reloJ, 
la reclamación debia ser rechazada y la par
tida debia de haber continuado. Este era un 
caso claro, siempre teniendo en cuenta lo 
manifestada por el reclamante, pero pueden 
presentarse atros casos en que el reclam an
te no reconozca el olvido y entances es el 
àrbitro el que tiene que decidir y su decis ión 
puede ser justa o equivocada, ya que depen
derà de muchas circunstancias y siempre di
ficiles de aplicar con un mismo criterio . En 
mi opinión el àrbitro no debe tener tanta res
ponsabilidad y en todos los casos considerar 
que la bandera de be segui r levantada al con
cluir la última jugada del control . Si , como en 
el caso de Jaen, el jugador se olvida de pa 
rar su reloj. este olvido es, en mi opinión, un 
olvido cualquiera y debe tener las mismas 
consecuencias. Pero la FIDE no opina igual 
y yo me atrevo a sugerir a los àrbitros ten
gan muy en cuenta este detalle para no in
currir en lamentables injusticias que, al me
nos por ahora, atentan contra el reglamento. 

JUAN TORQUET 
Arbitro Internacional de la FIDE 

~ 

~ 
mate postal 

Susc;rlbase al Bolelín 
bimensual de los PoslaN,lu 

CUOI. anual: 200 plat! . 



Necrològica 

JOAN SERER OLS i EROLES 

La dinastia Sererols ha per
dut un de ls seus mes desta
cats membres _ Nascut l'l I d'a
bril de 1907 ens va de ixar el 
12 de juny de 1979_ 

Joan Sererols ingressà en 
el ESCACS COMTAL CLUB 
en el mes de juny de 1928, 
quan feia pocs anys que s'ha
via fundat, i s'hi va mantenir 
fidel tota la seva vida . 

Això no treu que fos soci 
fund ador de l CLUB D 'ES
CACS DEL GRAN CAFÈ ES
PANYOL, de l que fou Secre
tari en aquell moment. 

Durant molts anys fou V ice
P..resident del ESCACS COM
TAL CLUB, f ins que passà a 
esser-ne el President fins el 
1964. Al eshores fou nomenat 
Presiden t Honorari. 

Durant una bon a co lla 
d 'anys va formar part de la 
Junta Directiva de la Federa 
ció Cata lana. 

Entre 1932 i 1972 integri! 
el primer equip del ESCACS 
COMTAL CLUB, no solament 
com a jugador sinó tambe 
com a capità. 

Descansi en pau. 

· LA VANGUARDIA. 
de Barcelona - 19 març 1980 

noi i Petrossian .. era molt inte
ressant· i es va quedar a Vel 
den. 

EL PIANISTA GULDA DEIXA 
PLANTAT EL PÚBLIC PER UNA 

PARTIDA D 'ESCACS 

El famós pianista Fr idrich Gul
da. considera t com .l'infant ter
rible· de la música clàssica . va 
deixar plantat el públic de Viena 
per a seguir presenciant el matx 
de candidats per al campionat 
mundial d'escacs Que s'estava 
ce lebrant a Velden (Austria) . 

Els tècnics de so esperaren 
en va que compareixés el mes
tre per als assaigs. i tambe el 
públic , a la nit, va haver de de
sistir d'escoltar Gulda. 

Gulda, que t enia venudes to
tes les localitats de la .Konzert 
haus· de Viena des de mitjans 
de gener, va manifestar senzilla
ment Que la partida entre Kòrx-

El mestre haurà d'abonar to
tes les despeses d'organització. 
personal i lloguer de la sala de 
concerts per culpa de la seva 
afecció al xec mat, àdhuc els 25C 
entrepans que estava previst 
s'haurien consumit durant el des
cans . I, a més, haurà d'oferir el 
seu concert un altre dia , - Efe . 

EL ESTUDIO R.H.M . DE 
APERTURAS DE AJEDREZ ACTUALES 

lLOS ULTIMOS JUEGOS , .. LAS ULTIMAS TEORIASI 
Nuestro Estudio dedica un número completo, normalmente de 120 a 160 paginas, a una 

Apertura. en vez de a docenas de aperturas. En el pasado, si un jugador de ajedrez queria 
estudiar juegos recientes con una Apertura que la interesaba especialmente, tenia que pagar 
por docenas de Aperturas que no le interesaban. ,Pera esta no sucede con el Estudio R.H.M.I 

Por ejemplo, hemos publicada un numero dedicada a la Defensa India del Rey, abarcando 
las Variantes Saemisch, el Ataque de los Cuatro Peones y las Variantes Averbakh, escrita por 
Petrosian, 5zabo, Uhlmann y Hartston, y conteniendo màs de 100 juegos recientes y com
pletos. El numero entero estaba dedicada a estas Variantes de la Defensa India del Rey, los 
juegos y la teoría. También hemos publicado un Estudio completo, cubriendo todo un número, 
de la Variante Kan de la defensa Siciliana, con un briUante anàlisis por el Campe6n Mundial 
Anatoly Karpov y un anAlisis de la última teona por William Hartston, màs toda una serie de los 
juegos mAs recientes. Nuestro estudio de la defensa Nimzoindia, con todas las Variantes, 
escrita por Ivkov, Keene y Kaplan contenia muchísimos de los últimosjuegos y los anàlisis màs 
recientes de esta importante Apertura . Desde que se redact6 este anuncio hemos publicado 
olros Estudios completos de otras Aperturas importantes. 

¡El " equipo" de nuestros Estudios es el mejor que hay! Lubosh Kavalek, el actual campe6n 
norteamericano es nuestro Redactor Jefe, Kevin O'Connetl , uno de los principales periodistas 
sobre ajedrez, es el Director, y nuestra Junta de Redactores incluye 8 de los 10 mejores gran 
maestros de ajedrez actuales en el mundo, incluyendo cuatro antiguos campeones mundiales, 
Spassky, Petrosian, Botvinnik y Tal, màsel campe6n mundial actual, Anatoly Karpov. INoes 
de sorprender, pues, que nuestros Estudios ya hayan recibido los mayores elogios por ser 
dignos de crèdito, actualizados y completosl 

Todas las Llne8s se presentan con la mayor claridad y totalmente cubiertas por un indice, de 
forma que se puede encontrar inmediatamente tanto el juego como la teoria exactamente 
aplicables a la jugada que se quiere estudiar. El anAlisis actual estA escrita por los mejores juga
dores, y el número de los últimos juegos en cada Ilnea excede por mucho cualquier cosa dis
ponible en otros enfoques. 

No tenemos duda alguna de que cuando usted utilice uno de nuestros Estudios, dàndose 
cuenta que le mantiene a usted totalmente al dia, dicièndole lo que hay de nuevo y de mejor 
para el Blanca y para el Negra, en su Apertura favorita, se convirtirà usted en un abonadodedi
cada del Estudio. Pera no tenemos espacio para darle una descripci6n completa de toda lo que 
nuestro Estudio ¡ncluye para ayudarle y guiarle en su juego de ajedrez. Si desea recibir infor
mación completa en un folleto descriptivo muy instructiva, incluyendo muestras de pàginas 
del Estudio - sin costo alguna o compromiso - mande su nombre y dirección a: 

Chess Survey Dept. 10 
AFC - A.H.M . Europa 
Neugasse 28, CH-6300 

Zug, Sulza 

Deseamos darle las gracias por el interés que ha demostrada en el Estudio, y ofrecerle un 
librito, gratis, conteniendo una selecci6n de juegos anotados sobre (slrvase indicar una de 
estas) : 

O la Defensa Grünfeld O la Defensa Robatsch O Siciliana, Najdorf 

Mandelos hoy, m;entr8S que lo esta pensando. 
¡Sera la mejor ''iugada'' de ajedrez que ha hecho jamasl 

• 
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LA FEDERACIO CATALANA D'ESCACS 
PRESENT AL 17è SALO DE LA INFANCIA 

I LA .JOVENTUT 

Com ja es habitual, la Fede
ració Catalana d'Escacs ha es
tat present al Saló de la Infàn
cia i la Joventut que com cada 
any es celebra al lIarç¡ de les 
festes nadalenques -del 26 de 
desembre al 5 de ç¡ener, 

En altres ocasions ja hem re
flectit quin es l'objectiu fona
mental que la Federació es pro
posa en participar en aquesta 
manifestació: divulgar el joc dels 
escacs. Això s'intenta aconse
guir mitjançant una permanent 
tasca d'informació i assessora
ment, i alhora organitzant diver
ses activitats (1 J. 

Creiem, però que hi ha tambe 
un altre aspecte que per la seva 
importància cal no deixar de 
banda: el de la imatge que la 
Federació pot donar. I es en 
aquest sentit que, seguint en la 
línia dels darrers anys , s'ha tin
gut molt d'interès a tenir cura 
de l'ambientació de .l'stand- de 
manera que aquest resultes un 
lloc agradable i acollidor per a 
tothom. 

Ara, un cop acabat el Saló, el 
balanç que podem fer de la nos
tra participació es força positiu . 
• L'stand- ha estat ç¡airebe sem
pre ple de gent i molt animat, i 
en general s' han rebut opinions 
favorables . Un conjunt de co
ses que ens mostra la vitalitat 
dels nostres escacs. 

ENRIC OLIVER 

( 1) En el capítol d'activi ta ts destaquem 
la realització de tres tandes de simul· 
tònies a carrec de Jordi Ayza, Màxim 
Borrell ¡ Robert Ferran, als quals agraïm 
la seva col.laboraci6. I la celebració d'un 
campionat per a jugadors menors de 1 € 
anys que fou guanyat per J. M. Gil Gon
zàlez del club Congrés. 
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CANVIS DE CLUB DE JUGADORS DE LA F. C. E. 

Temporada 1979/1980 

MESTRES NACIONALS ESPANYOLS LÓPEZ Prat Castelldefels 
LÓPEZ SEAT Centelles 

Jugador Club anterior Club actual QUESADA SEAT Centelles 
FABRE Joventut Centelles 

ULVESTAD Masnou Girona CALBET Vila-seca Tarragona 
H. PEREZ Centelles Barcinona MAS Congrés Granollers 
PABLO Terrassa U.G.A. SUAREZ UG.A. Terrassa 

VIVES Masnou U.G.A. 
P. FERRER Vila-seca Espanyol 

MESTRES CATALANS PEREZ Joventut Espanyol 
VILAGELlU Sant Josep Espanyol 

Jugador Club anterior Club actual GRAU L/. Ruy López Espanyol 
IBERO Catalònia Sant Josep 

BRAVO Vila-seca Mataró 
MONEDERO Olot Sitges 

PRIMERA CATEGORIA 

CATEGORIA PREFERENT Jugador Club anterior Club actual 

Jugador Club anterior C lub actual GUILLEN Tenis Salut C. M. Gràcia 
BESCOS Tenis Salut C. M. Gràcia 

PIQUERAS Sant Josep Foment Martinenc SUY Bim Girona 
CRUAÑES Dr. Pascual Girona BARCELÓ Comtal C. A ragonès 
FERRER LI Ruy López Mataró CIRUJEDA Comtal C. Aragonès 
LECHA Sant Jordi Coll-blanc LORENTE Catala C. Aragonès 
PONS Arenys de Mar Calella BOLOIX Sant Feliu Cornellà 
ARTIGAS L/ . Ruy López Sabadell CALVET Dr. Pascual Guixolenc 
MAIZTEGUI Sant Jordi Sant Andreu RIBERA Dr. Pascual Guixolenc 
NAVARRO Granollers Barc inona CASELLAS Palafrugell Sant Jordi 
SIRVENT Sant Josep Barcinona SERRA Olot Sant Jordi 
CONESA Comtal Barcinona BOSCH Tenis Salut Sord-Muts 
VEHI Vulca Barcinona PEREZ L/. Ruy López Sord-Muts 
RIBERA Catalónia Manresa MENGUAL Coll-blanc Sant Feliu 
VALLS Foment Martinenc Rubinenc 
ESTRUCH Manresa Navars Jugador Club anterior Club actual 
OLIVER Catala Al. Barcelonès 
MAS Catala At. Barcelonès CARRETE C. A Reus Vila-seca 
LLORENS LI Ruy López Al. Barcelonès A . SERRA U.G.A. Tres Peons 
FARRE Barcinona Vulcà ESCRIBA Sant Josep C. Pensions 
MARiN Cornella La Ura CAMOS Royal Montgri 
ILLESCAS Comtal La Ura MINGUELL Comtal Vulca 
CASTILLO UG.A. SEAT INGLES La Ura Conorés 

ONNA Calella Pineda 
Jugador Club anterior Club actual LLASERA Foment Bim 

SEAT 
GRIMA Gava Castelldefels 

LLUSA Espanyol MOLINA SEAT Centelles 
VALL Joventut SEAT FABRE GAS C. Terrassa Terrassa 
JORDA Hortenc Congrés VILADE Cellera Salt 
MORANTA La Ura Congrés MORERA LI Ruy López Sabadell 
LÓPEZ Vulca Congrés GARCIA Badalona Sant Josep 
FERNANDEZ Vilanova Jake 
FERRER Mataró Cerdanyola 
ABEJÓN Olot Hortenc Total: 75 jugadors 
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vida federativa 
Extracte dels principals acords presos pel Consell Directiu 
de la Federació Catalana d'Escacs a les seves reunions periòdiques 

Fundada l'any 1925 

5 desembre 1979 

Assistents: Srs. Segura, Garcia Conesa, 
Casanovas, Molina, Siñol, Ruiz i Torquet. 

Es llegeix nova documentació rel acionada amb 
l'apel ·lació que fa el C. E. Vulcà a la F.E.DA, 
entre la que destaca la còpia de l'acta de 
conciliació entre el Sr. Ruiz i el Sr. Ayza , 
document que el C. E. Vulcà demana s'adjunti al 
recurs d'apel ·lació. 

Secretaria informa de la nova instància que s'ha 
cursat a la Diputació de Barcelona relativa al 
bloqueig de la subvenció sol·licitada el mes de 
març per a la celebració de la II Festa Catalana 
dels Escacs. 

S'acorda adherir-se a una proposta de la Federació 
Alacantina per la qual demana que la semifinal del 
Campionat Absolut Individual d'Espanya es 
jugui en forma oberta . 

12 desembre 1979 

Assistents: Srs. Segura, Puig, Casanovas , Siñol , 
M olina, Ruiz i Torquet. 

Secretaria informa de la reunió de la FEDA del 
passat dia 7. 

El Consell Directiu ratifica una reso lució del 
Comitè de Competició en relació a una apel ·lació 
del C . E. Olot, fent-se constar, no obstant, que 
aquesta ratificació es fa d'acord amb la 
reglament ació establerta per als Campionats de 
Catalunya per Equips, encara que hi hagi algunes 
disposicions que no estan especificament 
d'acord amb el reglament de joc de la FIDE però 
que han estat establertes per a facili tar les nostres 
competicions. 

S'aprova invi tar a la fase final del Campionat 
Juvenil de Cata lunya tots aquells jugadors de 
categoria Preferent que s'inscriguin a temps. 

3 gener 1980 

Assistents: Srs. Segura. Creixell , Palau, Puig, 
Ruiz , Garcia Conesa, M ol ina i Torque t. 

86 BUTLLETI O'ESCACS/FEBRER 1980 

Presidència informa de l'èxi t que ha representat la 
celebració del Torneig Sistema Olafsson. El Sr. 
Creixell, que l'ha patrocinat , manifesta que el 
torna rà a erganitzar en el curs de l'any que 
encetem. 

El Departament Escolar posarà en marxa una 
segona tanda de lliurament de material a les 
escoles. 

• Secretaria fa saber que la subvenció concedida 
per la Diputació de Barcelona a la l/ Festa 
Catalana d'Escacs ha estat de 36.000 ptes. en lloc 
de les 100.000 ptes. habituals. 

El Consell Directiu desestima un recurs 
presentat pel C . E. Turó de la Peira contra una 
resolució del Comitè de Competició i, alhora. 
acorda amonestar el President de l'esmentat club 
per determinades manifestacions fetes contra el 
Comi tè de Competició. 

Degut a una denúncia del C. E .Girona s'acorda 
obrir una investi gació del C . E. Sant Jordi , de 
Figueres, referent a la possible alineació 
indeguda i suplantació de personalitat en el matx 
entre ambdós clubs . Mentrestant es farà saber 
al C . E. Sant Jord i la pèrdua momentàn ia dels seus 
drets referents a les properes finals regiona ls. 

Es dóna a conèixer el calendari de les fases finals 
regionals. 

S'acorda concedir una subvenció de 10.000 ptes. 
a l'I.E.C. per a cebrir part del descobert que 
representa la insuficiència d'inscripció a un curset 
de monitors que ha demanat el club de Salt 
(Gironès) i fa cd ltar aixi la seva realització 

10 gener 1980 

Assistents : Srs. Creixell , Palau , Puig , Casanovas , 
Ruiz i Torquet . 

Es deixa per a la propera reunió la lectura de 
l'acta del passat dia 3. 

Secretaria fa saber l'èxit que ha representat la 
participació de la F.C.E. al Saló de la Infància i la 
Joventut. S'accrda felicitar el Sr. Enric Oliver per 



la tasca que ve desenvolupant en aquest afer any 
rera any. 

S'aproven les bases i reglaments dels campionats 
juvenil , infantil i femeni de Tarragona, i el juvenil 
de Girona . 

El C. E. Manresa apel·la contra una resolució del 
Comitè de Competició .. S'acorda mantenir la 
perdua del partit per injustificada incompareixença, 
però tenint en compte les circumstancies 
atenuants que es consideren , s'acorda aixecar la 
sanció d'un punt amb la qual se l'havia castigat. 

S'acord a transmetre a la FEDA I·apel·lació que fa 
el C. E. Turó de la Peira contra la resolució del 
Comitè de Competició ratificada pel Consell 
Directiu en la seva sessió del passat dia 3. 

Secretaria fa saber que el C. E. Sant Jordi ha 
manifestat verbalment ésser certa la 
sup lantació de personalitat que es sospitava 
havia hagut en el seu encontre amb el C. E. Girona . 
Es demana la confirmació per escrit d'aquest fet 
per a procedir en conseqüència . 

S'aprova la reglamentació dels campionats 
individuals de Catalunya , que és practica ment igual 
que en la temporada anterior. 

S'acorda augmentar aproximadament en un 15 % 
els drets d'inscripció al campionat individual. 

S'imposa un canon de 80 ptes. a tots els 
jugadors de Preferent per a cobrir les despeses 
de la seva avaluació, Aquests drets queden fixats 
aixi : Preferent, 650 ptes.; 1.° categoria, 600 ptes .; 
2.° categoria, 500 ptes.; 3.° categoria, 350 ptes.; 
i Femeni , 300 ptes. .. 

El Sr. Puig informa que, seguint el Pla 
d'Actuació per a l'aprovació dels estatuts de la 
F.C.E., el passat dia 8 fou enviat l'avantprojecte 
preparat per la Comissió Redactora amb les 
esmenes rebudes de la Comissió d'Estatuts, 
havent-se tramès només dues esmenes, que són 
les rebudes d intre del termini fixat en 
l'esmentat Pla. 

17 gener 1980 

Assistents : Srs. Segura, Casanovas, Ruiz, 
Molina, Marchador i Torquet. 

Secretaria informa de les circulars rebudes de la 
FEDA referents a la convocatòria de les 
competicions espanyoles a fi d'atendre les 
sol ·licituds que es presentin. 

Es confirma oficialment la falta comesa pel 
C. E. Sant Jordi en la suplantació d'un jugador. 
El Consell Directiu acorda imposar les següents 
sancions: 1 er, Retirar la llicència federativa al 
jugador de Preferent Sr. Jaume Vives Esmarat 
per un periode de cinc anys; 2on. Inhabilitar el 
Delegat del C. E. Sant Jordi, 

que va firmar l'acta de l'encontre celebrat el 
16 de desembre de 1979 contra el C. E. Girona, 
per un període de cinc anys durant els quals no 
podra exercir cap carrec directiu en els escacs 
catalans; 3er. Donar per perdut l'esmentat 
encontre al C. E. Sant Jordi; 4rt. Sancionar al 
C. E. Sant Jordi amb tres punts de la 
clóssificació general ; 5è. Sancionar aquest 
club amb la multa de 10.COO pessetes amb 
l'advertiment que una reincidència suposaria el 
descens automàtic de categoria. 

Es presenta l'estat de comptes d'entrades i 
sortides de l'Exercici 1978/79. 

Havent-se cu rsat a tots els clubs afiliats 
l'avantprojecte d'estatuts preparat per la 
Comissió Redactora , el Consell Directiu creu que 
les esmenes i proposicions de particulars i 
clubs poden també ésser cursades a tots els clubs 
pels interessats a l'objecte de guanyar temps 
en l'estudi. 

24 gener 1980 

Assistents: Srs. Segura, Palau, Casanovas, Ruiz, 
Marchador, Garcia Conesa, Molina i Torquet. 

Secretaria informa de les proves finals regionals . 
Fa saber també els equips als quals correspon 
jugar les eliminatòries del Campionat d'Espanya . 

En el cas que el Campionat d'Espanya per Equips 
de Club es jugui a la demarcació de Barcelona , 
s'acorda que el lloc reservat com a organitzadors 
sigui assignat a un club de 1,° Divisió, 

S'accepta la petició del C. E. Congrés de passar 
directament a la fmal del Campionat Juvenil de 
Catalunya dos jugadors de categoria Preferent. 

Es donen a conèixer els endarreriments en el 
pagament en què es troben uns quants dels clubs 
afiliats i que pUJa prop d'un milió de pessetes. 

S'acorda celebrar l'Assemblea Ordinaria de 
Clubs abans de celebrar-se la corresponent als 
estatuts de la F.C.E. Es fixa la data del 19 de 
març i es determina sigui en el local del 
Foment Martinenc. Es confecciona l'Ordre del Dia 
de l'esmentada Assemblea Ordinaria . 

31 gener 1980 

Assistents : Srs. Segura, Ruiz, Molina, 
Casanovas, Marchador , Puig i Torquet. 

En el moment de la lectura de l'acta anterior el 
Sr. Puig fa observar que l'Assemblea per a 
l'aprovació d'estatuts esta fixada per al dia 15 
de març en el Pla d'Actuació i, per tant, 
correspon celebrar-la abans de l'Assemblea 
Ordinària del dia 19 on, d'altra banda, s'ha fet 
esment d'un apartat per a informar dels estatuts . 

Aixi mateix impugna l'acord del dia 17 de gener 
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ASSEMBLEA ORDINARIA DE LA F. C. E. 
19 març 1980 

O rdre del Dia 

ler, Lectura de l'acta anterior, 
20n, Memòria de la F, C. E. 
3er, Memòria de l'I.E ,C , 
4rt. Memòria del .Butlletí d'Escacs -, 
Sé. Estats de comptes de l'Exercici 1978/ 

79, 
6é, Activitat esportiva de l'Exercici 1978/ 

79, 
7é, Informe Estatuts , 
8é. Nomenament del Comité de Competi . 

ció per a la temporada 1979/80. 
9é. Propostes presentades per iniciativa 

dels clubs , 
10é, Precs i Preguntes . 

perquè no és necessari que ningú s'adreci 
di rectament als clubs enviant les seves esmenes , 
per quant està previst que aixi es faci un cop 
recollides totes les esmenes i suggeriments el 
proper 8 de febrer en què es clou el període d 'un 
mes que s 'ha donat per aquest motiu. 

Sense arribar a cap acord defini t iu es considera 
la conveniència d'ajornar per a més endavant 
l'Assemblea de Clubs per a l'aprovació dels nous 
estatuts, segons pugui disposar al seu dia la 
Generalitat de Cata lunya en matéria esportiva. 

Es determina els jugadors que s'invita oficialment 
a Jugar en categoria superior en el proper 
campionat individual d'acord amb les 
justificacions de les peticions que s'han presentat 
a la F.C,E, 

Es desestima un recurs presentat pel Sr, Planell 
contrà resolució del Comitè de Competició , 

S'acorda reduir en un 50 % la multa econòmica 
imposada a l'Ateneu Co lom .B- per una 
incompareixença en el campionat per equips i que 
li havia estat imposada pel Comitè de 
Competició , 

S'aprova la circular anunciant la ce lebració de 
l'Assemblea Ordinària de Clubs per al dia 19 
de març en el local del Foment Martinenc, 

7 febrer 1980 

A ssistents: Srs, Segura, Creixell, Casanovas, 
Garcia Conesa, Marchador, Llanes, Ruiz, Siñol i 
Torquet. 
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Presidéncia informa de l'ampliació que pretén fer 
del Consell Directiu , proposant el Sr, Carles Gil 
per a ocupar la vacant de Vice President Segon, i 
els Srs, Masgoret i Garriga Itarte com a Vocals , 
S'està pendent de la confirmació dels 
interessats per a la seva incorpo rac ió, 

Es llegeix una fotocòpi a de l'escrit que el Sr. 
Molina, en qualitat de Vocal de la F,C.E" va 
adreçar al C, E. Vulcà amb motiu de celebrar 
aquest un sopar d'homenatge a l'equip que havia 
fet més punts en el campionat de Catalunya, La 
significació d'aquesta carta es conside ra un 
afrontament per a la Junta Directiva i, en 
conseqüència, es proposa el cessament del Sr. 
Molina, ,S'efectua votació secreta , que dóna el 
següent resultat: a favor del cessament 
immediat, 7 vots; en con tra, un ; i una abstenci ó, 
Per tant es confirma el cessament del Sr, 
Fernando Molina com a Vocal de la F,C,E. des 
d'aquesta data, 

S'acorda destinar la quanti tat de 62,000 ptes. que 
té el Departament Escolar per a l'adquisiciÓ de 
material a fi de lIiurar·lo als col 'legis que ho 
demanin , 

Secretaria fa saber que el proper dia 15 es 
reunirà la Junta Directiva de la FEDA, a la qual hi 
assistiran els Srs, Segura i Torquet , en què es 
discutirà, entre altres coses , l'atribució de 
subvencions als torneigs que ho hagin demanat. 

Arran de les gestions complementàries fetes pel 
Sr. Puig , aquest fa saber que a més del 
Campionat Juvenil de Catalunya, per Setmana 
Santa es podrà jugar a Platja d'Aro la final del 
Campionat Femeni de Catalunya. S'acorda 
agrair a l'A juntament i Oficina de Turisme de 
Platja d'Aro la col ·laboració que ens donen en 
aquesta matèria , 

El Sr. Puig in forma també que els esmentats 
estaments de Platja d'Aro s'han interessat a 
organitzar un Torneig Internacional Femení per al 
proper mes de setembre, de l'organització del 
qual es farà cà rrec l'I.E.C, 

S'aprova la reglamentació dels campionats 
individuals de Girona , 

Es discuteixen peticions de clubs per a jugadors 
seus que demanen participar en els campionats 
de categoria superior, així com de les darreres 

'"resolucions del Comitè de Competició, 

14 febrer 1980 

Assistents: Srs, Segura, Gil , Garriga, Palau , 
Puig , Casanovas, Marchador, Ruiz i Torquet, 

El President Sr, Segura presenta els nous 
directius, Sr, Carles Gil, com a Vice-President 



Segon, i Sr. Josep Garriga, com a Vocal, als 
quals dóna la benvinguda. El Sr. Gil fa la 
precisió que la seva acceptació l'ha limitat a tre s 
mesos per veu re si en aquest periode ha pogut 
compaginar les seves obligacions professionals 
amb el nou càrrec en quant a temps disponible. 

Es fa saber que el Sr. Masgoret ha refusat la 
invitació que se li havia fet d'incorporar-se al 
Consell Directiu . 

Amb motiu d'una carta del C. E. Vulcà demanant 
aclariments respecte a l'Assemblea Ordinària de 
Clubs del proper 19 de març, s'acorda que els 
clubs podran ser representats per dues 
persones, una de les quals portarà la repres.entació 
oficial del club , i que serà l'única que tindra vot, 
mentre ambdós podran tenir veu . 

Secretaria acusa rebut d'una carta-circular que 
el Sr. Jordi Puig , Director-Administrador de l 
-Butlleti d'Escacs>, ha adreçat a tots els clubs 
afiliats a la F.C.E. com a rèplica de l'enviada pel 
C. E. Espanyol , cenyint-se estrictament als afers 
que afecten a l'esmentada publicació. 

El Sr. Pui¡¡ demana a la Junta Directiva es 
pronunciï en relació a la darrera fase del Pla 
d'Actuació per a l'aprovació dels estatuts de la 
F.C.E. donat que es va convocar l'Assemblea 
Ordinària per al dia 19 de març sense prendre en 
consideraCIÓ l'Assemblea Extraordinària 
prevista per al 15 de març. La Junta Directiva 
acorda suspendre aquesta última i deixar que els 
clubs decideixin en l'Assemblea Ordinària del dia 
19 de març quan s'ha de con tinuar el procés 
anunciat en el Pla d'Actuació, si en un termini 
breu o esperar les normes que pugui con feccionar 
la Generalitat de Catalunya en matèria esportiva. 
per adaptar-les a l'avantprojecte preparat. 

La Junta aprova que el Sr. Pu ig , com a President 
de la Comissió d'Estatuts, enviï a tots els clubs 
les esmenes rebudes per a completar el tràmit de 
l'avantprOJecte, alhora que fa saber aquesta 
decisió a tots els clubs . El Secretari fa saber 
que no cal trametre les cartes-circulars de 
l'Espanyol i l'Olot, que ja han estat cursades al 
seu dia , la darrera aquesta mateixa setmana per 
part de Secretaria a instàncies de l'Olot. 

Secretaria Informa de la inscripció als 
campionats Individuals de la temporada 1979/80. 
Encara que ha estat prou important (1.124 
lu¡¡adors) és Inferior a la de la temporada anterior 
(1 205) . 

Arran d'una entrevista entre una representació 
dels escacs femenins composta per Conxi ta 
Canela , Marta Mendoza i Maria Rosa Ribes , i el 
Secretari i Vocal de la F.C.E., senyors Torquet i 
Garcia Conesa, respectivament, es determina 
que sigui jugat el campionat de Barcelona, per 
al qual es demanarà a la FEDA la classificació de 
les dues primeres per a la final del d'Espanya . 
Aquest campiona t es jugarà aquesta vegada per 

sistema suis a sis rondes, car no es disposa de 
més temps per a ésser acabat abans de 
Setmana Santa, moment en què s'ha de jugar la 
final del Campionat Femeni de Catalunya. 

28 febrer 1960 

Assistents : Srs. Segura, Creixell, Llanes, Ruiz, 
Marchador, Puig, Casanovas, Siñol, Palau, 
Garriga i T orquet. 

El Sr. Segura informa de la reunió que hi hagué fa 
uns dies a la Generalitat de Catalunya entre 
Presidents de les diferents Federa cions 
esportives catalanes a fi de crear una 
Associació Catalana de Dirigents de l'Esport i que 
agruparà no solament els Presidents de 
federacions i entitats, sinó també tots els qui 
tingu in un càrrec directiu en qualsevol esport. 

A fi i efecte d'endegar la tasca del Departament 
Escolar i d'altres, s'acorda que aixi que s'hagi 
nomenat el nou Conseller que tinç;ui al seu 
càrrec l'Esport, es demani audiència per a 
presentar-li el pla de treball de la F.C.E. en 
aquestes matèries. 

S'aprova la reglamentació del Campionat Obert 
de Manresa, refusant, però, la possibilitat que 
es demanava que el campió pogués parti cipar en els 
grups semifinalistes de la tempcrada 1980-81 
per qu~t no està reglamentat aixi l'accés en 
aquesta fase . 

Per haver-se ultrapassat els termin is reglam entaris 
d'apel·lació contra una resoluciò del Comitè de 
Competició en rel ació al C. E. Lleida , aquesta 
apeJ.lació queda sense efecte i, per tant, es 
proclama campió de Catal!-mya de 1.0 
categoria el C. E. Terrassa - B >. 

Es dóna a conèixer el desenvolupament del 
campionat individual de Lleida . També es fan saber 
les subvencions que ha establert la FEDA per a les 
eliminatòries del Campionat d'Espanya per 
equips, que es regularan amb un tant per 
quilòmetre recorregut. 

El Director dels Campionats Individuals de 
Catalunya, Sr. Joan Torquet, fa saber que per 
haver estat protestada l'acta de la primera ronda 
del campionat femeni i haver-se negat a jugar les 
participants les partides previstes, determinà la 
suspensiò del campionat i sotmetre la decisió a 
la Junta Directiva. Aquesta considera el fet de 
la retirada de dues jugadores i d'una 
incompareixença, i confirma l 'anuJ.lació del 
campionat de Barcelona. Alhora s'acorda 
convocar la final del Campionat Femeni de 
Catalunya, que es jugarà a Platja d'Aro del 
29 de març al 6 d'abril , amb la participació de 
10 jugadores procedents de : 4 representants 
de Barcelona, tres de Tarragona, les campiones 
de Lleida i Girona, i la MIF Pepita Ferrer. Es 
determina que el ritme de joc sigui de 

FEBRER 1980/BUTLLETI D'ESCACS 69 



18 jugades/hora. S'estableixen quatre premis en 
metàl ·lic: 20.000, 15.000, 10.000 i 5.000 
pessetes per a les primeres quatre classificades . 
La guanyadora serà considerada campiona de 
Catalunya. Les dues primeres classificades que 
no ho estiguin ja per a la final del d'Espanya , 
tindran dret a participar en aquest darrer. 

Per a de terminar les participants de Barcelona, 
i degut al poc temps disponible , es determina 
siguin jugades unes eliminatòries entre les que 
s'inscriguin de nou, a dues partides els dies 15 i 19 
de març, i els possibles desempats el dia 22 del 
matei x. S 'obre la inscripció fins el dia 10 de març. 

6 març 1980 

Assistents: senyors Segura, Ruiz, Siñof , Garcia 
Conesa , Garriga , Casanovas i Torquet. 
S'acusa rebut d'una moció de censura al 
President i Consell Directiu que els clubs Vulcà 
i U.G.A. presenten per a ésser inclosa en 
l'Ordre del Dia de l'Assemblea Ordinària 
del proper dia 19. 

En relació a la mateixa s'acord a: ler. trametre 
còpia d'aquesta moció de censura a tots els clubs 
afiliats, pregant la màxima assistència a 
l'esmentada Assemblea: 20n. s'establiren 
consideracions de rèplica als arguments de la 
susdi ta moció de censura, que s'envia ran 
juntament amb la mateixa , 

Es fa saber la circular que s'ha cursat als clubs que 
tenen jugadores susceptibles de participar en el 
Campionat Femení de Catalunya, 

Secretaria dóna a conèixer la relació de 
monitors que proposa la DelegaciÓ de 
Tarragona després d'haver seguit els cursos de 
l'I.E.C. i que aquest ha d'homologar. 

Es fa saber que el Reus Deportiu vol fer-se càrrec 
de l'or~anització del Campionat Femeni d'Espanya. 

S'informa sobre el campionat escolar de 
Tarragona i dels actes de commemoració del 
50è. aniversari de la creació de la Secció 
d'Escacs del Reus Deportiu. 

13 de març 

Assistents: senyors Segura, Gil, Casanovas, Puig, 
Palau, Marchador, Ruiz, Garriga, Siñof i Torquet. 
Es fa referència a les cartes que s'han tramès 
als clu bs per part de la Comissiò d'Estatuts , 

ALS NOSTRES SUBSCRIPTORS 

de la moció de censura i del Sr . Molina. Es 
discuteix la temàtica involucrada per aclarir 
circumstàncies que havien estat desconegudes 
per a la major part de membres de la Junta 
Directiva . 

El Sr. Jord i Pui~ , com a Director-Administrador 
del • Butlletí d'Escacs· presenta el Balanç 
econòmic de l'Exercici de 1979, que ha estat 
prèviament sotmès al Patronat d'Ajut. Després dels 
pertinents aclariments que se li demanen, és 
aprovat amb el resul tat de superàvi t de 
Ptes. 7.724,14 per a 1979 que eixuga una part del 
dèficit existent en 31 desembre 1978, el qual 
queda reduit aPtes. 4.317,11. 

Es comunica el contingut de les circulars de la 
F.E.DA que fan saber la relació de jugadors 
promociona ble s per enguany i les su bvencions 
concedides per a tota mena de competi cions no 
oficials d'acord a les peticions reeudes . 

Secretaria fa saber la visi ta del Sr. Ricard Lega, 
Delegat de la F.C.E. a Lleida, en relació a la 
ce lebració de la Festa Catalana d'enguany a la 
comarca del Segrià. En principi s'ha fixat la data 
del 13 de juliol. La Delegació de Lleida es farà 
càrrec de totes les despeses a condició de 
concedir-li els drets d'inscripció i possibles 
subvencions. S'estableix que la inscripció' sigui 
de Ptes. 250,- i el preu de l'àpat de germanor en 
Ptes. 1.000,-, 

Arran de la impugnació que han fet les jugadores 
en relació a la convocatòria de final seguida del 
Campionat Femení de Catalunya, s'acorda 
organitzar aquest pel sistema lliga i partida 
setmanal, a jugar entre Barcelona i Tarragona o 
Reus, segons el nombre i proporció de 
jugadores d'ambdues demarcacions. La data 
inicial es preveu sigui la del 15 de maig, un cop 
acabat el campionat individual. 

S'autoritza al c lub Ciutat Badia a orq anitzar el 
Campionat Obert del Vallès en substitució del 
C. E. El Cèrvol , que el venia organitzant fins ara , 
amb reserva expressa per aquest club per a la 
propera temporada. 

Es fa saber s'ha rebut una comunicació de la 
Diputació de Barcelona per la que se 'ns concedeix 
,una subvenció de Ptes. 500.COO,- per a 
l'adquiSiCiÓ de materia l didàctic. La utilització 
d'aquesta quant itat es determinarà un cop 
disposem d'e lla . 

Durant 1979 el .BUTLLETI D'ESCACS· ha acreditat un nivell d'informació d'ampli abast que 
ha obligat en tots els seus números a fer edicions especials, que han ultrapassat el preu previst ini
cialment per a la subscripció anyal, sense que aleshores s'haguessin modificat aquestes condicions 
per als subscriptors_ 

Per aquest motiu la Redacció creu que, havent-se estabilitzat aquest nivell al qual es fa cre
ditor l'activitat escaquista catalana , és obligat mantenir la vigència del preu unitari de Ptes, 150,
Per número, i, en conseqüència , adaptar el preu de la subscripció anyal, per la qual cosa la subs
cripció per a 6 números queda establerta des d 'ara en 750 ptes. per a Catalunya i a tot l'Estat Es
panyol, La subscripció per a l'estranger serà de 1.000 pessetes, 
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