


TAULA D'ESCACS 
Model especialment 

dissenyat per a 
jugar escacs 

Caracteristiques principals : 

- Mides exteriors: 80 x 70 cm. 
- Tau ler de competició oficial. 
- Sobretau la de fórmica d'una sola peça. 
- Regruix en fusta de faig de Iugoslàvia. 

Protecció amb ve rn is 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 . 
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CATALANS, TANMATEIX 

Completant el procés de recuperació de les nostres institucions, i tancant un periode vital de la his
tòria de Catalunya, deixant de banda la seva significació política particular -la qual cosa correspon a l'op
ció personal de cadascú, en la que no ens fiquem-, hem de saludar el nou President de la Generalitat de 
Catalunya, Molt Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley, elegit el 24 d'abril, perquè representa, malgrat totes les 
l imitacions que prou sabem, la possibilitat de gaudir d'un efectiu autogovern. 

Aquest President, i aquesta Generalitat, abans que tot signifiquen la unitat geogràfica de Catalunya , 
el nostre pais, i és en aquest punt on volem insistir perquè tota la vida catalana, i per tant l'esportiva tam
bé -i l'escaquista dintre d'ella , naturalment- ha d'ésser correlativa de la unitat nacional de Catalunya que 
la nostra màxima institució configura. 

Ja sabem que partim d'un Estatut d'Autonomia , l'actual, el condicionant provincialista del qual és un 
dogal que entorpeix l'entesa, en pla d'igualtat, de totes les contrades que formen Catalunya. 

Ens referim, evidentment, a la divisió en 4 - provincias- que patim des de 1833, que no resulta ade
quada a les necessitats del pais, fins i tot molt menys que les vegueries de 1304 o els 12 corregiments i un 
districte de 1716, demarcacions que, com a minim, tenien l'avantatge d'ésser governades des de Barcelo
na, amb la qual cosa Catalunya conservava encara una certa unitat orgànica . Només l'Estatut de 1932, amb 
les seves 9 regions o vegueries en 36 comarques, responia als nostres anhels, estructuració que no s'ha 
recuperat amb l'actual Estatut. 

La -provincialización- és una conceoció politico-administrativa al servei de l'Estat tal com està mun
tada ara, perquè fa que cada -provincia- s'entengui directament amb Madrid, amb la qual cosa la unitat 
natural i històrica de Catalunya queda trencada. 

- No n'hi ha prou de proclamar que Catalunya és una nació, car allò que cal ès que aquesta nació, 
pel seu contingut, ho esdevingui d'una manera efecti va-, digué Josep M.o Poblet com a president de la mesa 
d'edat en la constitució del Parlament de Catalunya el passat 10 d'abril . I afegi : -Qui ès contrari a les co
marques i a les nacionali tats ès el centralisme, vagi vestit del color que vulgui , inventor del sistema -pro
vincial-, totalment estrany i foraster a casa nostra-o 

Seguint el fil del seu raonament .oosterior podem concloure pel nostre compte que cal anar a la de
sarticulació del sistema - provincial- de l'esport, i, de la nostra part, dels escacs. En un futur més o menys 
immediat cal estructurar harmónicament els escacs catalans d'acord amb criteris ooeratius de densitat es
caquista, distància i facil itat de comunicacions entre grups homcgenis de comaroues, perouè aauestes tin
guin una major representativitat en el si de la Federació Catalana, i oerquè sigui aquesta fa que represent i 
el poble escaquista català, car qualsevol altra influència en el govern de la nostra nacionalitat. que no s'ha 
d'admetre en pura democracia formal en la oual creiem viure i en un .orocés federal a oue mena l'Estat de 
les Autonomies. . . . 

La contradicció en què actualment es troben els escacs catalans és ben evident i l'hem denunciat 
mantes vegades des d'aquestes pàgines. Estem mantenint l'artificiositat d 'una Federació Catalana com un 
tot, i aixi ho és només des d'un .ount exclusivament administratiu, però esoortivament no tenim representa
tivitat nacional perquè la FED.A. es regeix per reglamentacions -provincialistes- a les que s'hi acullen de
terminats sectors. D'altra banda aquesta tendència ha estat recentment atiada amb noves competicions que 
comporten un nou desafiament i una major intromissió. 

A més d'aquest efecte, aixó també ens afebleix esportivament perquè en lloc de constituir una sola 
unitat de força, aquesta es dilueix , quan no es fon pels resultats, en presentar-se quatre opcions a diferent 
nivell qualitatiu quan es tracta d'acudir representativament a les competicions espanyoles. 

Caldria que tots els responsables -entre els que comptem, naturalment, els propis jugadors- si
guin conscients d'aquesta manipulació que estem sofrint, i que constitueix un frau a les nostres possibili
tats esportives i una alienació nacional. 

Hauriem d'ésser capaços de superar aquests condicionaments, cosa que està al n.ostre abast al 
capdavall, i, en un acte de catalanitat, fer front comú i no caure en el parany que se'ns posa, bandejant 
els orgulls de capelleta que entre nosaltres els hagin pogut afavorir fins ara. 

Cal que fem valer els campionats de Catalunya de totes les especialitats com a filtre de les aspira
cions de tots els jugadors catalans sense prioritat de contrada, i que siguin aquestes competicions d'on 
surtin els nostres representants absoluts, com en teoria correspon, valorant més les nostres própies com
peticions i, de retruc, les nostres aspiracions. 

Només aixi la Federació Catalana deixaria d'ésser la ficció que és des de 7939, Cal lluitar a fons per 
a ésser, per damunt de tot, catalans, en tots els aspectes que se' ns presentin. I en els escacs depèn de 
nosaltres. Ja ho hem dit abans. No ho desaprofitem, doncs. 
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MEMORIA DEL BUTLLEn D'ESCACS 
Presentada pel seu Director- Administrador, Jordi Puig , 

a l'Assemblea de Clubs de la F.C.d'E, 
celebrada el 19 de març de 1980 

Amics i companys, 

Un cop més haig de donar compte de la ges
tió del .Butlleti d'Escacs. que em fou encoma
nada pel President de la Federació Catalana. 

E:s ja el quart any de la seva existència, i el 
número 21, que sortirà dintre de pocs dies, i del 
que aci s'han repartit algunes de les pàgines 
més significatives que hi ha preparades, ence
ten el cinquè any. 

Partint de les dades que es van fornir en la 
passada Assemblea del 28 de gener de l'any 
passat, s'ha de comprendre que aleshores poc 
em pensava que la planificació prevista es veu
ria estroncada i estaria obligat a acarar-me a 
una nova dimensió de l'afer en haver de deixar 
l'estatge de la Federació. 

Això significava ajornar la incorporació d'una 
ajuda fixa prevista per a la realització de la 
feina mecànica fins a veure quina incidéncia te
nien les despeses que la nova situació compor
tava , 

Un cop assimilades aquestes, i després d'ha
ver sofert les conseqüències d'aquesta mancan
ça -en bona part, junt amb altres d'impremta, 
motivadores dels últims retards d'aparició-, tot 
just fa un mes hem cobert provisionalment aquest 
lloc amb l'esperança de mantenir-lo i així regu
laritzar la situació tantost aquesta persona agafi 
la pràctica necessària . 

REPRESENTATIVITAT 

El .Butlleti d'Escacs· ha tingut una vida que 
gosem dir és representativa de la vitalitat dels 
nostres escacs, alhora que s'ha procurat posar
Ia en I¡r.ia amb les més acreditades publicacions 

DADES 
COMPARATIVES 

caslellà l 
català 

Perlodes 

1964 
1965-74 
1975 

1976-79 
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Nombre 
d'anys 

1 
10 

1 

4 

genuinament catalanes. Així, ara fa un any, và
rem Darticipar en l'Exposició itinerant de la prem
sa catalana, i, darrerament, en la Setmana de 
la Premsa Catalana, tot i que la nostra publica
ció, per la seva especialitat, no tingui homolo
gació entre les publicacions de gran públic amb 
les quals ens hem tractat. 

També alguns mitjans de comunicació d'àm
bit català s'han fixat en la nostra tasca com són 
ara l'emissora Ràdio Quatre i el dia~i .Avui. 
ressò que satisfà, i suposem que també a tot; 
vosaltres, si més no perquè demostra que exis
t!m i que contribuïm, en la nostra parcel·la, en 
I anhel de participar en la reconstrucció nacio
nal de Catalunya, en el seu sentit més planer i 
popular, 

RECURSOS 

Com sempre hem fet esment, això no seria 
possible si no comptéssim amb els recursos ne
cessaris per a portar-ho a terme. I si els hem 
tingut ha estat mercès al fet que cadascú, en la 
mesura en què li ha estat possible, ha contribuït 
a fer real itat la nostra i/ ·lusió d 'enriquir la vida 
escaquista catalana. 

Amb el Balanç a la mà que acabem de dis
tribuir trobareu totes les dades econòmiques 
que podeu necessitar per a conèixer amb detall 
el seu desenvolupament. 

Per a començar observareu que hem tingut 
un Exercici equilibrat, lleugerament positiu, que 
ha permès eixugar una part del dèficit que arros
segàvem, i que ha quedat reduït a la xifra de 
4.317,11 pessetes. 

Una part important d'aquest èxit és deu a 
l'acció del Patronat d·Ajut. I també perquè , ex-

Promlg edicions 
Nombre Nombre de any/ pàgines 

d 'edicions pàgines número 

2 32 2/16 
42 672 4,2/16 
4 138 4/34,5 

20 1,290 5/64 ,5 



cepciona/ment i sense precedents, la F.CE. ens 
atorgà una subvenció directa. 

La participació indirecta de la F.C.E., o sia 
les subscripcions dels clubs i la modesta taxa 
que grava les llicències dels jugadors, apareixen 
amb una xifra considerablement més alta que 
l'any anterior perqué s'han comptabilitzat els 
deutes que clubs i jugadors tenen amb el -But
lIeti- a través de la Federació , car s'ha de su
posar que un dia o altre es faran efectives aques
tes quantitats. 

ALARMA FEDERATIVA 

La contrapartida d'això és un passiu per deu
te de la Federació de 70.470 pessetes, la qual 
cosa comporta que la liquidesa de caixa se'n 
ressenti. Un any més hem mantingut la subven
ció de la F.E.D.A. , però corren vents de revisió 
per part d'alguns membres de la seva Junta Di
rectiva , que volen sotmetre aquest capítol a la 
propera Assemblea de Federacions amb ànims 
de retallar-nos l'assignació. 

Em consta que el President i d'altres mem
bres responsables de la seva Junta -sense 
comptar-hi els cinc representants catalans que 
s'hi integren en ella- estan en contra d'aquesta 
mesura, per la qual cosa és de suposar que, al 
capdavall, el seny s'imposarà i no es farà un 
tort als escacs catalans, que tenen un pes espe
cífic en el conjunt dels escacs espanyols en els 
quals participem. 

A més, s'ha de tenir en compte que es tracta 
d'una publicació federativa , i, per tant , mereix 
un tractament preferencial , amb una ajuda que, 
com s'ha fet amb les assignacions als torneigs , 
es revaloritzi cada any d'acord amb /'index d'in
crement dels preus. 

Pel que fa a les subscripcions en tet l'any 
1979 i el que va de l'actual portem un ritme de 
mitjana de 15/20 altes al mes. f?s , evidentmenl , 
encara una xifra insuficient, però esperona veure 
que /'interès per la publicació segueix creixent. 

Adjuntem també un esbós de pressupost del 
cost previsible de l'edició d'enguany, que xifrem 
en 1.559,000 pessetes, el qual ens dóna la 
pauta dels recursos que ccnvé obtenir per 
a fer-hi front durant 1980, car altrament ens 
veuríem obligats a disminuir la capacitat de 
comunicació del - Butlletí d'Escacs-, la qual cosa 
creiem que s'ha d'evitar. 0 , almenys, és l'última 
solució a tenir en compte. 

FUNCIONALITAT D'UNA CRIDA 

Abans d'acabar voldria fer una crida adreçada 
a tots els dirigents de club i organitzadors de to
ta mena , que són els responsables de les compe
ticions i activitats de la seva incumbència, des 
del mes modest campionat social fins al més 
lIuit torneig internacional passant pel nomena
ment de Presidents i Juntes Directives de clubs : 

- q11e no oblidin d'enviarnos sistemàticament re
ferència completa amb totes les dades bàsiques 
-<iates de celebració, participants i llur proce
dència, avaluació si en tenen o categoria fede-

EXERCICI 1979 

DESGLOS PERCENTUAL DELS INGRESSOS 

8) Subscripcions i vendes diverses . 
b) Participació llicències jugadors 
e) Subvenció FED.A. 
d) Publicitat . 
e) Patronat d'Ajut 
f) Subvenció directa F.C.E. 

g) Existències volums refligats (cost relligar) 

45,8 % 
10,2 % 
10,3 % 
10,5% 
18,4 % 
3,5 % 

1,3% 

rativa, resultats parcials , quadres de classifica
ció final, programes i cartells i tota mena de ma
terial de divulgació, partides més destacades 
preferiblement comentades pels seus protaç¡o
nistes, fotografies sobretot del conjunt de par
ticipants o equips guanyadors, i fins un breu 
comentari de l'esdeveniment, si s'escau- per 
poder deixar constància de la seva celebració en 
les pàgines del -Butlleti-. 

Penseu que la recopilació d'aquest material, 
que hauria d'arribar per sí sol sense haver-lo de 
demanar, fa esmerçar més temps del necessari 
i això fa més feixuga del que cal la tasca de 
l'edició. 

Moltes de les competicions -per exemple, 
els campionats oficials de cada contrada, i els 
torneigs oberts o tancats que es celebren regu
larment- són repetitives d'un any per l'altre . 
Per tant, cada un dels responsables ja sap quin 
material i quina mena d'informació es necessita . 
Només és qüestió de posar-se a treballar. No 
solament estalvia feina a la Redacció, sinó que 
pot resultar més completa i fidedigna . L'any pas
sat ja es donaren alguns cascs d'aquesta mena 
de col ,laboracions que, alhora que aprofitem 
l'avinentesa per agrair-les aqui públicament, es
perem es repeteixin cada vegada que es pro
dueixin. Així ningú no es sentirà marginat. 

PLATAFORMA PARTICIPATIVA 

El -Butlletí d'Escacs-, en primera instància, 
és el memorialista dels escacs catalans de la 
nostra època, i, per tant, s'ha de procurar que 
tota activitat quedi registrada en les seves pà
gines. Aquesta és una de les seves missions 
principals i una de les seves raons d'ésser. 

Una altra és que les pàgines del -Butlletí 
d'Escacs- constitueixin una plataforma de parti
cipació, un estimul per a tots els que estem po-

RESUM EDITORIAL 
Total Promig 

Any EdIcions pàgines número 

1976 4 240 60 
1977 S 286 57 
1978 S 342 68 
1979 6 422 70 
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sats en els escacs. Es també un mit jà per donar 
a conèixer les idees de renovació i superació 
dels nostres escacs a tots els que tinguin aspi
ració d'assolir noves fites . 

En definitiva , el -Sutl/eti d'Escacs> és de 
tots, dels directius, dels jugadors i dels aficio
nats rasos, i aquesta és la seva justificació , 
crec jo . Una justificació que té més adeptes 
que detractors en la forma en que s 'està portant. 
Tots aquests estaments s' hi han de sentir invo
lucrats i considerar-se responsables del seu 
manteniment, tant econòmic com informatiu . 

6 (98) BUTLLETI D'ESCACS/MAIG 1980 

S'han d'aplegar voluntats al costat de la part 
positiva que una missió d'aquesta mena com
porta. 

A veure, doncs, si aquesta crida colpeix i es 
reflecteix en una ampliació dels nostres col.la
boradors de tota mena per a consolidar del tot 
aquesta eina de trebal/ . Moltes gràcies per en
davant. 

JORDI PUIG 



SITUACiÓ FINANCERA DEL "BUTLLETí D'ESCACS" 
EXERCICI DE 1979 

(Comprèn dels nümeros 15 a 19/20, ambdós inclusivament) 

DEURE 

CAIXA 
BANCS, 

Banca Catalana 188.280.89 
Banc de Sabadell . 4.484,-
Caixa Postal . 18.290,-

INSTAL.LACIÒ 
FIANCES I DIPÒSITS 
CLIENTS 
DEUTORS , 

176.000,-

BALANÇ 

6.050,-

211.054,89 

119.604,-
10.000,-

214.865,-

PROVETDORS , 
Impremta. 
Diversos. 

. 405.576,-
17.394,-

CREDITORS (I EC.) 
PRtSTECS PERSONALS . 
PENDENTS DE PAGAMENT . 

Patronat d'Ajut. 
F.C.E. 70.470,- 246.470,-

MERCADERIES 
DtFICIT, 

A 31 .12-78 
Superàvit 1979. 

Sumes de pessetes . 

INGRESSOS 

PUBLICITAT 

38.695,-

12.041,25 
7.724,1 4 4.317,11 

851 .056,- Sumes de pessetes . 

DETALL DE PÈRDUES I GUANYS 

153.454,- IMPREMTA. 
SUBSCRIPCIONS, COMPRES COMPLEMT. 

Espontànies . . 350.684,64 GENERAL _ 
Clubs 136.700,- Secretaria 123.195,-
i.E.C. 38.280,- 525.664.64 Expedició 72.931 ,-

Propaganda 19.166,-
VENDA NÚMEROS SOLTS , Bancàries 13.392,-

Dlstnbuido ra 79.21 1,- Material oficina 16.111 ,50 
Ll ibreria Cata lan 40.700,- Lloguers 45.000,-
A la menuda 18.720,- 138.631 ,- Neteja I al tres . 12.839,-

Telèfon 12.206,-
SUBVENCIONS , Diversos 2.816,-

FEDA 150,000.-
F.C.E. 50.000,- SUPERÀVIT 
F.C.E. (JHcències) . 148.410,-
Patronat d'Ajut . 263.000,- 611.410,-

EXISTWCIES 19.945.-

Sumes de pessetes . 1.449.104,64 Sumes de pessetes . 

HAVER 

422.970,-

64.299,-
358.787,-

5.000,-

851.056.-

DESPESES 

1.072.615,-
51.109,-

317.656,50 

7.724 . 14 

1.449.104,64 

Signat. JORDI PUIG i LABORDA 
Director-Administ ra dor 

NOTA 
DE LA REDACCIÓ 

El desenvolupament de la 
tasca de recopilació de ma
teria ls i de confecció del 
• Butlletí d'Escacs> ha es
devingut feixuga per la 
complexitat i la prolixitat 
de la informació que aple
ga i de la seva realització . 

Aixó ha fet palesa la in
suficiència de ,. actual orga
nització, que ha repercutit 
en retards en ,. aparició dels 
últims números. 

Amb interès de subsanar 
aquesta anomalia, s'ha for
mat un Comitè de Redac
ció d 'ampli abast en el qual 
a més d'integrar-s'hi els ha
bituals cof./aboradors, s'hi 
han incorporat nous ele
ments que han de facilitar 
la racionalització del treball 
que comporta" edició regu
lar del . Butlletí d'Escacs> 

Davant la impossibilitat 
d'atendre la seva comesa 
por motius professionals 
per part dels fins ara Ad
junt, ha estat nomenat Di
rector Adjunt En Joan Ma
sip i Salvans, el qual tindrà 
princ ipalment a la seva cu
ra la coordinació de les di
ferents fonts d'informació . 

D'altra banda s' ha obtin
gut la cof./aboració d'En 
Jordi Bri/las, professional 
de ,. edició, el qual es farà 
càrrec de bona part de la 
compaginació de cada nú
mero . 

A més s'hi han integrat 
en diferents comeses els 
Srs. Josep Sentinella , Josep 
Masgoret, Angel Martín i 
d'altres, a fi d'estructurar 
un cos de redacció que 
respongui a les necessitats 
del . Butlletí d'Escacs >. 

Després d'aquesta edició 
es preveu la sortida del n.a 

23 per a finals de juliol, del 
n.O 24 per a finals d'octu
bre, i del nO 25 per a pri
mers de desembre, amb els 
quals es completaran les 
edicions ci' enguany. 

JORDI PUIG 
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UNS ESCAQUISTES DE DEBÓ 
Hi ha colla d'homes savis 
a la -guarderia- d'avis 
de la llar de Sant Martí 
(on hi vaig cada matí) 
amb cervells privilegiats, 
de tant jugar als escacs. 
Tots són homes de bon tremp 
amb cultura i tracte atent, 
mal que els pelis com coníll , 
(el seu rei) no hi ha períll. 
Dels que tInc a la memòria 
ara us faré la història. 
Començo pel senyor 
Àngel Ribera. Campió 
vetera de tot Ibèria. 
Aquest mestre és cosa sèria . 
En -fuma-faries- Bardés, 
del qui no en diré més 
que el matí que no té son, 
apallissa tot el món. 
En Roig, gran aficionat 
que no rendeix , ni amb mat. 
I si no fos tan nerviós, 
¿quí guanyaria al Ventós? 
Pastor, porta el seu ramat 
de peces amb seguretat. 
Les pastura per arreu 
; si guanya, Diu. -Veieu . 
Àlvarez, -el impasible
gairebé - el imperdib/e- . 
Flores , un fort vetera 
del qui no te'n cal fiar. 
S' hi fixa i no és babau. 
Amb ell, el que bada cau. 

FOTOGRAMES 
D'ESCACS 
per Arxiu Robert 

Escena de la peL1icula de la Warner 
Bros, titulada . EI ladrón que vinc a 
cenar.. (rhe thlef who came to d.nner) 
produïda en 1973 I estrenada l'any se· 
guen!. 
Els pnnclpals protagonlstas foren Ayan 
Q'Neal. Jasquellne BI55et I W arren C ats. 
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I el diabòlic joc 
d'en Cambi/hon -anti-enroco. 
Engega els peons a dida 
i així guanya la partida . 
Faig un esment especial 
per una dama com cal . 
Júlia, bona jugadora, 
guanyi o perdi , gran senyora. 
March , sempre en bona forma , 
jugant a guanyar per norma. 
Martinez - mata-gegants 
tomba els jugadors més grans. 
En Prades fa un disbarat 
i diu , -Ara que ha passat? 
Latorre que també fuma 
faries i l'ambient perfuma. 
I què dir-vos d'en Pujol? 
doncs . que guanya a qualsevol. 
Gómez sempre té problemes, 
d'escacs, que no donen penes . 
I en Bueno, que ho és tant 
que tortells va regalant . 
En Simon, qui molt sovint 
planta mat a gros i prim. 
En Mur no s'hi pensa massa 
per guanyar a capa i espasa. 
E:s de respectar l'Encuentra 
perquè juga bé i té empenta . 
Hi ha un trio de por 
que fins donen tremolor, 
tot i que no prenen part 
aquest anyal campionat. 
El -mefistofèlic- Giné 
que ho fa molt requetebé . 

En Rios molt combinatiu 
i de joc força efectiu. 
L'Arbonés gran jugador, 
i més bo com a pintor. 
Em deixo molts al tinter 
perquè llurs noms jo no sé, 
i ells venen a la vesprada. 
I ara, doncs , això m'agrada 
parlaré d'aquells que venen, 
no juguen, però hi entenen. 
Destaco el senyor Ribet 
molt correcte i calladet 
sens fer menyspreu dels 
que, amb llengua sense pèls. 
xerren i diuen jugades. 
Encertats o no, a vegades 
esguerren moltes partides 
o bé les fan avorrides. 
D'aquests n'hi ha una pila, 
els agrada fer barrila 
mes són entenimentats , 
tant que hi juguen campionats 
amb rellotges de control . 
No és un torneig qualsevol. 
Tot molt ben organitzat 
ben pamat i ben portat 
per dos senyors que ho fan bé, 
els companys Riera i Soler. 
I ara , demanant perdó 
al quí llegeixi això, 
el quí siqna aquest bunyol 
s'acomiada. L'Espanyol . 

JE.C. 



."tus legere 

INTELlGENCIA AJEDRECISTICA 

Son bastantes los estudiosos y no estudio
sos que niegan la existencia de toda relación 
lógica y necesaria entre capacidad intelectual y 
nivel de juego. No deberà sorprendernos, pues, 
que quienes asi piensan liquiden la cuestión pro
clamando la total esterilidad pràctica del ajedrez. 
Y, sin embargo, ¿es que realmente la pràctica 
seria y ordenada del ajedrez no constituye una 
actividad intelectual auténtica y, por ende, grati
fi cadora? 

Quienes contestan negativamente a esta pre
gunta se basan por lo general en casos concre
tos que, pese a su aparente hetereogeneidad, se 
pueden agrupar en dos apartados bàsicos : 

1) Personas con alto coeficiente intelectual que 
juegan mal e incluso muy mal al ajedrez. 

2) Personas con bajo coeficiente intelectual que 
juegan bien e incluso muy bien al ajedrez. 

Antes de examinar esta muestra hemos de 
decir que los detractores sue Ien ser personas 
que, disfrutando de cierto prestigio intelectual 
en sus respectivas especialidades, ven defrau· 
dadas sus aspiraciones de ocupar un rango equi
parable en el àmbito ajedrecistico. Si a esto aña
dimos que màs de uno se ha visto derrotado 
humillado despiadadamente incluso, por rivales 
ca rentes de toda formación acadérnica, enten· 
deremos que su escéptica conclusión final tienE 
mucho en común con el conocido - estàn verdes 
de nuestra infantil amiga la zorra. 

Referente a la muestra hay que decir, den
tro de una primera aproximación, que es fre· 
cuente confundir cultura '-suma o acumulación 
de conocimientos memorizados- con inteligen
cia -capacidad razonadora o discursiva- y, 
en éonsecuencia, lIamar inteligente al cuito y 
torpe al inculto. Antes de decir de alguien que 
es inteligente, deberiamos comprobar si, des
pojado de cuanto es memori a, lo es efectiva
mente. Pero aun entonces tendriamos que re
cordar gue la pràctica del ajedrez requiere, jun
lo a una gran dedicación, un tipo de inteligencia 
especifico que, de acuerdo con mis modesta s 
pesquisas, tiene mucho que ver con la sensibi
lidad musical y bastante menos con los modos 
de pensar y razonar matemàtico y filosófico (2). 

Por lo tanto, el hecho de que una persona 
en verdad inteligente no juegue bien al ajedrez 
quiere decir simplemente que carece de talento 
específico para ello o que no ha acumulado aún 

To pfay chess you do not need 
to be crazy, but it hefps (1). 

los conocimientos bàsicos que le permitan evi
denciar su capacidad real. 

Lo dicho vale, con sólo invertir los términos , 
para personas que, presuntamente con bajo 
coeficiente intelectual, juegan bien e inclusa muy 
bien al ajedrez. Del inculto es fàcil decir que 
carece de inteligencia, ya que, al no saber ex
presar sus ideas con orden y coherencia, se le 
supone escasa capacidad. En realidad , también 
aquí es obligado establecer un distingo entre 
inteligencia y cultura . 

De hecho, las especiales características en
dógenas y exógenas del ajedrez, hacen que en 
su àmbito abunden esos ejemplares a los que, 
recurriendo a un término alemàn en boga, po
dríamos lIamar Fachidioten. El Fachidiot (Iite
ralmente, idiota especializado) es el. señor que 
sabe hacer algo, pera sólo aquella, y no expli 
cario ni razonarlo. El Fachidiot es consecuencia 
tristísima (¿obligada?) de la superespecializa~ 
ción , del aprender sin orden ni concierto, de la 
falta de guia y concepto orgànica en el desarro
Ilo intelectual, de la lIamada cultura mosaica. 

Y, no obstante, es un error creer que una 
persona sin formación académica es, só lo por 
eso, menos inteligente que aquella otra que la 
posee. En ajedrez, tal deficiencia no aparece por 
ninguna parte, a no ser que usted pretenda de 
Bobby Fischer que le explique su actividad men
tal en el curso de una partida (desarrollo con
jugada de factores psicológicos" matemàticos, 
lógicos, etc,) , Pera esto mismo demuestra ya 
que el vacío -la incapacidad- corresponde a 
los recursos expresivos. 

Resumiendo, la falta de una formación ade
cuada hace que, por ejemplo, un gran maestro 
no pueda verbalizar sus conocimientos y, me
nos aún, aplicarlos por extrapolación a otro cam· 
po de actividad, mientras que los detractores del 
ajedrez confunden cosas tan distintas como son 
expresividad e inteligencia. 

Ramón Ibero 

(1) .. Para jugar al ajedrez no hace falta estar loco, pero 
ayuda... Este dicho, recogido de una persona con tante 
sentida del humor como es Olaf Ulvestad. se debe leer 
evidentemente cum grano salis. 

(2) En Psicologia del Jugador de ajedrez. libra escrita 
por el notabilisimo jugador y pSicoanalista R. Fine, se de*' 
talla n, con algunos tests précticos. las características del 
talento ajedrecistico. 
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APUNTS PER A LA HISTÒRIA 
DELS ESCACS CATALANS 

VII* 
LA DIFICULTOSA ETAPA DEL 1936 AL 1940 

(¡ 11) Competicions que es realitzaren 

El moviment escaquista, purament esportiu, 
dins d'aquest periode que va del 1936 al 1940, 
ambdós inclosos, encara que d'un com,ença
ment es presentà amb molta empenta i amb ga
nes de superar dificultats, poc despres, dona
des les circumstàncies que l 'afectaren a partir 
del mes de juliol del 1936, va anar minvant gai
rebe fins a zero en arribar al 1940, que es quan 
es reorganitza i es posa en moviment la Fede
ració Catalana. 

Fins l'any 1936, especialment fins aquell mes 
de juliol, els escacs trobaren un terreny ben 
assaonat, perquè tots els aficionats es pogues
sin llançar a l'organització de competicions de 
tota mena. 

Cal recordar que a primers de l'any 1935, 
concretament del 24 de gener al 25 de març, 
Alekhine visità Espanya, jugant partides simul
tànies a diferents indrets de Catalunya : el 26 
de gener a l 'Ateneu Barcelonès (guanyades 33, 
empatades 4 i perdudes 6), el 27 de gener al 
C. E. Barcelona, amb control de temps (va gua
nyar-ne 10 i n'empatà 3), contra Vilardebó, Co
mas, Català , Llorens, Marin, Domènech, M3fis
tany, Busto, Ribera, Cherta i Duffo (els tres últims 
empataren). Que Capablanca visità Barcelona 
el 8 de desembre de 1935 fins a últims d'aquest 
mes, jugant al Club E. Barcelona contra lC tau
lers simultanis, amb control de temps (9 gua
nyades i 1 perduda) , contra Ribera, Vallve, Co
mas, Cherta, Meristany, Calduch, Lladó, Ticoulat, 
Cabestany i Palau; al Club de Bridge (26 gua
nyades, 1 taules i 2 perdudes); al Bar Monumen
tal , organitzat per Fenya Gracienc3 (34 guanya
des, 3 taules i 3 perdudes), entusiasmant de 
debò els espectadors; i que tambe feu una ex
hibició de partides simultànies a Manresa (40 
guanyades I!) i a Tàrrega (30 de guanyades lI) . 

• Vegeu capitals ant en ors en els numeros 3 (octubre 
1976) , 6 (abrol ' 977), 7 (Iuny '977) , 9 (novembre '977) . 
• 0 (Iebrer '978) .• 7/.8 (Iul,ol .979) i 2. (febrer '980). 
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per RICARD GUINART I CAVALLt 

Que el mestre Kolt3nowski residi a Barcelona 
(un any i miR aproximadament) del 1935 al 1936, 
jugant a diferents indrets de Catalunya parti
des simultànies a cegues, que com a campió 
del món d 'aquesta especialitat, tant per la seva 
facilitat com per la rapidesa, era molt sol.llcitat. 
deixant meravellats tots els escaquistes. 

Evidentment, aquell ambient escaquista es
tava madur. Però encera cal afegir-hi quelcom 
més. 

L'estada de Koltanowski a Barcelona l'apro
fitaren diferents entitats per organitzar diverses 
competicions de caire internacional. L'ambient 
que deixà el torneiq que organitzà el C . E. Bar
celona el 1935, amb la intervenció dels mestres 

Torneig InternacIonal de Barcelona , 1936. C. E. Barcelona. Joaquim Ca/duc 
contra Alexandre Koblenz (LetóO/s). Espectadors: Eustólia Embaelf. 
Sra. de Jorba , Francesc Jorba , 50(,a Ruiz I Montserrat Glspert. 



Flohr, Sir Thomas, Grob, Reilly i Koltanowskl 
era molt favorable . 

El 1935 vingueren a Barcelona. d'una manera 
espontània, Koblenz (Letònia) i Kahn (rus-fran
cès), oportunitat que aprofità Penya d'Escacs 
Mollet per organitzar, del 7 al 14 de juliol. un 
torneig al que hi partici paren. a més de Koblenz 
i Kahn, Koltanowskl iunt amb els catalans Cal
duch, Cardona, Almeda (e ls tres de Mollet), 
Cherta i Vallvè. A continuació se'n jugà un altre 
Que comencà el dia 16 de julio l, organitzat pel 
Comtal Club. al Que hi intervingueren, per ordre 
de classificació, Grau i Koblenz. 3 i mig, Cata 
là 3, Kahn 2 i mig, Vi lardebó 2 i Marcoff mig. 

A primers de l'any 1936 arribà a Barcelona 
Sònia Graf, procedent del Torneig de Hastings, 
on participà al grup segon de reserves , alesho
res la millor jugadora del món, després de Vera 
Menchik. AI mateix grup de Sònia Graf hi jugà 
el Dr. Rey Ardid. La classificació en aquest grup 
fou : Dr. Rey, Lenton, Morry, Prins i Mieses, 5 
punts; Collins, 4 i mig; Koblenz, 4; J3ckson i 
Cross, 3 i mig ; Sónia Graf, 3. L'estada de Sònia 
Graf a Barcelona donà lloc a que Penya d'Es
cacs Mollet, organitzés un matx Sònia Graf
Montserrat Puigcercós, el resultat del qual fou 
de 3 a 1 a favor de Sònia. Més tard, aquesta, 
el dia 2 de febrer de 1936, jugà unes simultànies 
a Mollet, amb un resulta t de 15 guanyades, 3 
taules i 1 perduda. 

Tota a.questa activitat dels escaquistes ca
talans era observada a l'estranger. Llegim a 
- L'Action Française- del 21 d'octubre del 1935, 
secció d'escacs que redactava Gaston Legra in : 
• Els escacs a Espanya .• Ens assabentem i no 
sense sorpresa, que després de Rússia, és ara 
Espanya on el joc d'escacs és més popular. Sem
bla que hi ha nuclis de jugadors en moltes po
blacions i que diverses municipalitats acorden 
subvencions als clubs, Barcelona compta amb 
més de 6C clubs . I Paris? Buscant bé, no en tro-

Grup de partiCIpants a la fmal del 
campIonat social del Club d'Escacs 

Barcelona, 1936. 
D 'esquerra a dreta. asseguts: Rafael 

L/orens. Angel Ribera, Josep Val/ve . 
Josep Maristany (t) I Rafael Domenech. 

Drets: JoaqUIm Calduch. Josep 
Cabestany O), Mcolau Ticoufat (t), 
XavIer Català (t J, }ul/Us Sunyer (t J, 

W Abrahamson (t J. Josep A lbertí (t J, 
Josep Antoni Castellà (t), Pere Cherta 

i Salvador Sofà j Fusa (t). 

~NN~N: 

~ """,,,91' 
~ !~ 
~ ':'1p 
hil 19 al 26 de Juliol del 1936 

Esdeventments del 1936 

bariem més d'una vintena- o Això ho escrivia , 
naturalment, aleshores. 

Aquest detall , aquesta observació des de 
l'estranger, és molt afalagador i encoratjava a 
l'afició catalana d'aquell temps. 

Cal recordar aqui que per mitjà de Kolta
nowski alguns dels nostres jugadors foren in
vitats a participar en competicions a l'estranger. 
Fou aixi com a Margate 1936 hi participaren re
partits en diferents grups, R. Ooménech, Joaquim 
Calduch, Josep Cabestany, Salvador Solà Fuset . 
Glòria Velat, Francesc Cardona i Montserrat 
Puigcercós. A Ostende 1 S36 hi participaren 
R. Ooménech, J. Cabestany i Dr. Rey. 

De tots aquests cata'ans el que millor claSSI
ficació aconsegui fou Solà Fuset que es claSSI
ficà primer al Torne ig Major amb 8 punts , d'onze 
possi bles. 
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Un esdeveniment escaquista internacional tin
gué lloc a Reus , del 2C de juny al 1 de juliol del 
1936, on es juga un 10rneig internacional , orga
nitzat pel Club d'Escacs Barcelona, sota el pa
ti onatge de la Generalitat de Catalunya , Ajunta
ment i Escola de Treball de Reus . Es juga al 
local de l'Escola de Treball . 

Hi participaren els mestres següents ; per 
ordre de classificació : Esteve Canal· (Perú) , 7 
punts i mig ; Henri Silbermann (Romania) , 7 i mig ; 
L Rellstab (Alemanya) i Henri Grob (Suïssa), 7; 
Alexandre Koblenz (Letònia) , 6 i mig ; Josep Sanz 
(Madrid) , 5 i mig : Josep Maristany i Angel Ribe
ra (C. E. Barcelona), 4; Pere Cherta (C. E. Bar
celona) , 3; Josep Vallvé (C. E. Barcelona) i Ma
nuel Sererols (Comtal Club) , 1 i mig . 

Dins dels dies que dura el torneig s'organi t
za un festival folklòric i un de natació el 27, i el 
3C a la nit , als jardins de la societat Foment, es 
Jugaren unes slmultanies a carrec dels mestres 
participants : Silberm ann 14 guanyades, Rellstab 
12 guanyades, Grob 13 guanyades, Ribera 12 
guanyades, Sanz 15 guanyades , Cherta 13 gua
nyades, 1 taules i 1 perduda, Maristany 14 gua
nya des, Vallvé 9 guanyades, 1 taules i 4 per
dudes, Sererols 9 guanyades, 2 taules i 1 per
duda. Es reuniren, doncs, 123 jugadors. 

Pocs dies després, el C. E. Barcelona orga 
nitza un petit torneig aprofitant l'estada dels 
mestres a la nostra ciutat, competició que es 
juga a doble volta i que acaba amb la classifi
cació següent : Canal, 9 punts; Koblenz, 6; Sil 
bermann, 5 i mig; L1orens, 4 i mig; Cata la 4 i 
Calduch 1. Aquest torne ig comença el dia 5 de 
juliol per acabar el dia 15. Es juga a l'estatge 

PENYA D'ESCACS MOLLET 

Mollet, 7936 
Matx Sonia Graf· 
Montserrat PUlgcercós 
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socia l del C. E, Barcelona de la Rambla de Ca
nalete s, 13, pral. Poc després va esclatar la gue
rra civil, motivant que una olimpiada popular, 
de la qual Farsac n'era l'inspirador, i que estava 
anunciada per aquells dies, no es realitzés . S'ha
via de jugar a l'Avinguda de Maria Cristina, a 
l'aire lliure, al parc de Montjuïc. Diferents clubs 
faci litaren el material més necessari , però mal
grat estar tot preparat, no es pogué realitzar. 

Tanmateix tot eren contrarietats i serioses di
ficultats, de les que els escacs no se'n pogue
ren desfer. 

Per si tot això era poc, per aquell temps dei
xaren d'existir destacades personalitats dels es
cacs : Valenti Marin i Llovet, el llorejat proble
mista moria el dia 7 de desembre del 1936, als 
64 anys; Antoni Garrigosa Ceniceros, el generós 
impulsor dels escacs per telèfon, el dia 15 d'oc
tub re del 1937, a Barcelona , als 51 anys ; Josep 
Paluzie i Lucena, el gran problemista i didacta, 
la maxima figura dels nostres escacs, el 22 de 
gener del 1938, als 77 anys, tots tres a Barce
lona; Dr. Josep M.c Bof ill i Pitxot , un entus iasta 
protector i impulsor, moria a Viladrau després 
d'una Ilarqa malaltia , el 16 d'abril del 1938, i per 
últim, el Dr. Esteve Puig i Puig , l'insigne compo
sito r de finals i problemes i publicista , moria a 
Barcelona, el 29 de gener del 1940. als 62 anys. 

Una gran dissort, ja ho veieu . En poc temps 
van desaparèixer els més significats i prestig io
sos escaquistes catalans, els més selectes i els 
autènti cs fundadors de l'actual afició . 

Una trista i malaurada cloenda d'aquests 
apunts .. 

R_ G. 



XLVIII CAMPIONAT INDIVIDUAL DE CATALUNYA 
Temporada 1979/80 

SEMIFINALS DEL CAMPIONAT ABSOLUT 

Per tercer any consecutiu s'ha jugat la fasE 
semifinal per a classificar els finalistes del cam
pionat de la màxima categoria de Catalunya, 

La reunió dels 40 jugadors dividits en els qua
tre grups semifinalistes es féu segons les normes 
següents: 

a) Els classificats en 3er" 4rt" i 5è, lloc de ca
dascun dels quatre grups semifinalistes de l'any 
passat, 

b) El 20n., 3er" i 4rt , classificats en el V Campio
nat Obert de Barcelona, 

c) Els sis primers classificats del campionat ge
neral de Preferent. 

d) I els jugadors necessaris per a completar els 
40 participants seguint l'ordre d'avaluació, 

S'ha de tenir en compte que el campió del 
Campionat Obert de Barcelona i els camoions de 
les Delegacions territorials van directam'ent a la 
final , 

Per a començar tenim que, del primer apartat 
deixaren de prendre-hi part més jugadors Que no 
pas els que ho van fer, i fins i tot un d'aquests 
Llanes, es retirà , Es a dir que Correa, Prat, Boix 
Bautista, Sòria, Buxadé i Abejon no hi van voler 
participar, 

De l'apartat b) Ayza tampoc s'hi interessà, aixi 
com Bechini , de la Preferent general, 

¿ Què ha passat, doncs, perquè se'n desinteres
ses tanta gent? 

Pel que sembla ha tingut molta incidència el 
fet que el calendari es retardés tant i la final cai
gués tocant l'estiu , Això i el fet de jugar-se entre 
setmana estan demanant un replantejament que 
probablement passa d'una vegada per la final se
guida, que és com s'ha de jugar racionalment per 
homologar-se amb els campionats a nivell estatal 
dels quals és subsidiari el nostre com a classifi
catori que és , 

Es una reflexió que s'ha de fer ja la Comis
sió Esportiva de la F,CE. i els propis jugadors per 
adaptar-se a les exigències dels escacs moderns 

D'altra banda veiem que de l'equilibri inicial 
que es tractà d'obtenir en la distribució dels grups 
(2001 de mitjana en el primer grup, 2007 en el 20n .. 
2007 en el 3er" i 2005 en el 4rt.) les retirades de 
jugadors en dos d'ells van alterar substancialment 
aquesta valoració, car el primer grup va resultar 
efectivament de 1990 i el tercer de 2013 amb la 

reducció a vuit jugadors, cosa per demés poc or· 
todoxa, i no ho diem solament oel fet de retirar-se 
sinó, en aquest cas, per tractar-se d'una competi
ció menor de 10 jugadors, que és la que homologa 
la FIDE com a vàlida a efectes d'avaluació, (O sia, 
l'equivalent a nou partides.) 

Com assenyala molt bé Paredes, les retirades 
es produeixen simptomàticament i d'una faisó ge
neral entre els jugadors que van malament, la qual 
cosa evidencia una esportivitat molt migrada, si 
és que n'hi ha , D'altra banda, i com algun jugador 
opina, el fet de retirar-se pot ésser un reflex, quan 
no una conseqüència, de la carta blanca que s'es
tableix en les categories primera, segona i tercera , 
els quals tenen la facultat de retirar-se quan no 
poden atènyer la puntuació necessària per a pujar 
de categoria. 

Això fa que el jugador tingui una esportivitat 
viciada -ens referim , naturalment, aquells els 
quals s'hi acullen , que sortosament no Són pas tots 
encara que en siguin la major part- i quan li toca 
de jugar un seguit de partides, sigui quina sigui la 
seva classificació , tingui tendència a desanimar-se 
quan els llocs classificatoris s'escapen, 

Es pot tolerar, i és molt dir, que les categories 
baixes tinguin aquesta facultat , si només juguen 
a pujar, però quan s'arriba més amunt Que és la 
categoria Preferent, s'ha de creure qu~ s'arriba a 
la majoria d'edat escaquista i això comporta una 
altra manera de veure els escacs, car el progrés 
aqui es mes lent i precisa d'una major pràctica 
que és el que dóna completar les competicions, 

A ltrament per això hi ha el Comitè de Compe
tició i les sancions corresQonents, que s'han d'a
plicar i fer complir amb rigorositat perquè això 
no degeneri en un camoi qui puqui. 

A questa vegada no s' ha tmgut en compte de 
fer jugar les partides d'un mateix grup en un sol 
local, la qual cosa ha fet que els jugadors no po
guessin seguir el joc dels seus adversaris, alhora 
que s'ha perdut l'espectacle que comporta el veu
re en funcionament una competició sencera . Es 
una llàstima que s' hagi procedit d'aquesta manera 
quan ja s'havia celebrat l'any passat amb exit 
total, 

A questa fase es jugà del 24 de febrer a l' 11 de 
maig, 

JORDI PUIG 
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Clas. 

1 

, 
3 

4 

5 

6 

7 

• 
9 

GRUP PRIMER, per Josep Paredes i Prats 

MARCÓ i BIELSA A LA FINAL 

Forta i interessant lluita en 
aquest grup, que mant ingué la 
incertesa de la classificació fins 
el darrer moment. 

La seva part negativa ha es
tat els abandonaments i una in
comparexença, sense justifica
ció, a la penúltima ronda, en 
una partida decisiva per a ter
cers. 

És de doldre que passin 
aquestes coses , i més encara 
en una semifinal del Campionat 
de Catalunya, malgrat que, en 
molts casos, hi hagi justifica
ció. 

I és de doldre, també, que 
l'experiència ens demostri a tots 
que els jugadors que es retiren , 
o falten a partides de campio · 
nat, són, tret d'honroses excep
cions, els que van més mala· 
ment de puntuació o els qui han 
perdut les possibilitats per a la 
cla ssificació esperada . 

Tornant al grup primer, que 
és el que hem d'explicar, triom
fa sense discussió el jove valor 
del Congrés, MARCO, amb l'ú
nic però de la seva partida amb 
Anguera , en la qual, la sort, no 
so lament impedi que perdés, si 
nó que li brinda el punt sencer . 

AI segon lloc es classifica 
BIELSA. jove valor, també del 
Congrés, qui , malgrat que va ju
gar bones partides, i va eviden· 
c iar notables avenços en el seu 

Mitjana d 'avaluaCIÓ: 1990 punts 

NOM CLUB IAval. Edat 1 , 
Mf\RCO Congrés 1995 25 y, 

Bff.LSA Congrés .55 22 y, 

PAREDES Fomen t ,.65 45 y, 1 

PIS A Vu lcà 1865 2. O O 

AN GUERA 
12130 3. O O 

p . RIBERA Manresa 
1'850 20 V, O 

SlRVENT i l ' 1 OS 32 V, y, 

PRADA Espany~ 12090 36 O O 

SAVROL I 11955 10 O y, 

3 

y, 

O 

y, 

1 

1 

O 

O 

O 
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joc, en bona part degué la seve 
classificació a l 'atzar ... (Tots sa 
bem que en aquests tipus de 
torneigs s'hi ha de comptar) .. .. 
a la penúltima ronda guanya An
guera per incompareixença d'a
quest, entaulant la darrera ronda 
amb Sirvent..., però gracies a 
l'enorme fallada d'en Paredes a 
l'últim moment, en una posició 
sense cap mena de complica
cions, aconsegui el segon lloc ... 
Sense aquest contratemps, el 
segon classificat hauria estat el 
jugador de l Foment. 

En tercer lloc, guanyant a Pisa 
per -sonen-, es va classificar 
PAREDES, del Foment Marti
nenc, el vetera del grup, el tor
neig del qual fou bo en gene
ral, i potser mereixedor de mi 
llor classificació ... De totes ma
neres, el monumental error 
abans comentat el desqualifica
ria. 

AI quart lloc, i amb els matei
xos punts que el tercer, es clas
sifica PISA, del Vulca , a qui, tal 
vegada, va perjudicar l'excés 
d'ambició en alguna partida ... : 
bon joc tanmateix, el que ens 
va oferir el jove jugador gra
cienc. 

A continuació , i empatats a 
punts, trobem ANGUERA, SIR
VENT i RIBERA: els dos primers , 
en principi i per avaluació, eren 
els favorits de l grup, 

4 5 6 7 • 9 'TnT., S/ B 

1 1 Y2 y, 1 1 6 -
1 1 1 Y2 1 Y2 5Y2 
y, O O 1 , 1 5 23,50 

V, 1 1 1 1 5 20,50 

Y, 1 V2 O V2 3Y, 16,75 

O O V2 y, , 3V, 15,75 

O V2 y, V2 1 3Y, 15,25 

O 1 Y, V, 1 3 -
O V2 O O O 1 -

ANGUERA. que va començar 
molt bé, va desmoralitzar-se 
després d'haver perdut amb 
Marcó, en posició superior. A 
la ronda següent, en perdre amb 
Prada, culmina la desmoralitza
ció, i no es va presentar a jugar 
la penúltima ronda amb Bielsa 
cosa que perjudica a tercers .. . 

SIRVENT no ha aconseguit 
enguany l'èxit d'anteriors tor
neigs. El seu joc ha estat inci 
siu i alegre , com li és natural 
però tampoc no el va acompa
nyar la sort i va acabar el tor
neig en setena posició, lloc to 
talment en desacord amb la clas
se que li reconeixem. 

RIBERA. del Catalònia de 
Manresa, assol i la sisena pla 
ça . En el seu debut a semifinal s 
no va desentonar gens, va plan
tejar sempre batalla i va donar 
una bona imatge de jugador 
Caldra seguir-ne els progressos 
tenint en compte la seva joven
tut. 

PRADA, de l'Espanyol , va ser 
un dels grans derrotats del grup: 
la classificació no té res a veu 
re amb la seva real vàlua , i es
tem segurs que ben aviat, mi· 
lIorat animicament i amb ganes 
de jugar, tornarà a ser el gran 
jugador de sempre. 

SAYROL, del Barcelona, va 
ocupar la novena plaça, i va ju
gar únicament les partides ne
cessàries perquè li valgués la 
puntuació. No podem, per ara , 
opinar sobre el seu joc ... Un cer
tificat mèdic en justifica la reti 
rada. 

LLANES, del Catalònia de 
Manresa, practica ment no va ju
gar: sembla que motius profes
sionals li impediren de partici
par a la semifinal. 

N.Q 43 E 95/ e 

MARCO · PRADA 

Defensa sicIliana 

1 04 e S. 2 CI3 dS. 3 d4 e x d4 . 4 
C x d4 C16. 5 Ce3 a6. 6 AgS e6. 7 14 
Dc7. 8 A x 16 ... (Segons l'Enciclopè. 
dia aquí segueix : 8 013 b5?! 9 A X tS 
9 x 16. 10 eS Db7 -no 10 .. . Ab7 per 
11 Oh5 +. .. amb avantatge blanc-. 
11 Ce4 I x eS. 12 IXeS dxes. 13 Ad3 
15 ... a 13 .. e x d4 . 14 C16+ Re7. 15 
Ae4 Dc7. 16 O-Ot. .. amb gran avantat· 
ge-. 14 CXe6 fxe4. 15 A x e4 Db6; 



el blanc està molt millor.) 8 ... g X f6 . 
9 15 Cc6. (També es pol jugar 9 ... 
Oe5. 10 Od3 Ce6. 11 Cb3 Ob6. 12 Ae2 
h6 amb igualtat.) 10 A.2 CX d471 (Era 
millor 10 ... DbS transposant a la va· 
riant anterior.) 11 O X d4 DeS? 12 
DX I6 Tg8. 13 AhSt.. . (Després d'a· 
questa jugada el negre eslà perdut en 
no servir 13 ... Tg2 per 14 f Xe6 ... ) 
13 ... 0.3 +. 14 Rdl Tx 92. (Oesesp.· 
ració, però ja no hi havia res a fer. ) 
15 AXI7 + Rd7. 16 I X e6+ Re6. (Si 
16... Rel. 17 Cd5 + ... i guanya la 
dama.) 17 Ae8+ ReS. 18 Ca4 + Rb4 . 
19 a3+ ... (I el negre abandonà. Des. 
prés de 19... RaS es produeix un 
curiós mat amb 20 b4 .. . ) 

1 • O 

JORDI MARCO 

N.O 44 O 05l a 

PAREDES · BIELSA 

Obertura catalana 

1 d4 Ct6. 2 c4 e6. 3 g3... (Evita les 
defenses nimzoíndia i l'india de da· 
ma, i plan teja l'obertura catalana. ) 
3 ... eS. (Tal vegada el millor del pla 
del negre. Cal considerar també 3 ... 
Ab4 +, 3... dS. així com la idea de 
Gurgenidze 3 ... CcS!?) 4 Ag2?!.. . (Allò 
que aquf es juga normalment és 4 C13. 
i pot seguir 4 ... c X d4. S C X d4 Ab4 + 
6 Ad2 Ob6 amb JOc complicat: però 
vaig ter la del texl per sorti r total· 
ment de la teoria .) 4... e x d4! (Amb 
4 dS, les negres podien passar a una 
detensa Tarrasch o semi Tarrasch de! 
gàmbir, de dama.) 5 O x d4 Cc6 . 6 
Od3 d51 (El negre ha equilibrat lotal · 
ment el JOc i gairebé ha quedat millor. ) 
7 c X d5 Cb4? (A la meva manera de 
veure aquesta jugada és dolenta, ja 
que el cavall deixa de pressionar e' 
centre. Millor era 7.. e X dS. 8 AgS 
Ael. 9 Ce3 d4! 10 Cb5 Oa5 + Ad2 
Ob6; i les negres estan molt bé. ) B 
Ob3 Oc7. (També -i sempre a Ie' 
meva manera de veure- ve ig dolenta 
aquesta Jugada. La dama es situa en 
una casella on pot ésser atacada des 
de molls llocs ... Valia més 8 . e X dS . 
encara que després de 9 Cf3 Ae7. 10 
O-O· 1)..0. 11 CCO ... segui t de Tdl . El 
blanc està més bé. ) 9 Cc3.. . (le~ 
blanques, . desenvolupant·se normal· 
men~, aviat tindran avantatge. a causa 
de la falta de coordinació de les pe· 
ces negres.) 9 ... Cf X oS . 10 Ad2 Ad7 
11 Tell ... (Les peces blanques gua' 
nyen temps pel fel de la col · locació 
dolenta de la dama negra. No aixj la 
dama blanca, que ocupa una casella 
gaIrebé ideal.) 11· ... Ac6. 12 Cr3!... (Es 
busca "d" i s'acaba el desenvolupa . 
ment.) 12 ... Ob6. (~s clar que a 12. 
Ad6 seguia CbS, amb avantatge, j s i 
12 ... l\e7. 14 C X d5 e x d5. 14 Cd4 .. 

amb avantatge.) 13 CeSI C x c3. 14 
C xc6 C Xc6. 15 O X c3 ... (No inleres· 
sa canviar les dames. i d'aquesta for· 
ma els dos alfils del blanc junt amb 
la manca de desénvolupament del n8' 
gre, faran la resta.) 15 ... TcBl. (Evident· 
ment, si 15 ... Ab4. 16 A x c6+. i si 
15 ... Cd4. 16 e3 CIS. 17 0·0 ... , seguit 
de Tfd1 o e4 amb gran avanta tge.) 
16 0-0 h5. (Debilita molt el flanc de 
rei. t.s clar que no es veu bona for· 
ma de completar el desenvolupament.) 
17 h41... (Trava la columna "h " im· 
pedint al mateix temps h4 , i deixa el 
negre sense pla.) 17 ... 198. (Moll 
trist.) 18 Tldl Ae7. 19 b4!. .. (Per apro· 
fitar l 'avantatge d'espai ¡ desenvolu · 

pament el blanc vol obri r el joc.) 19 ... 
A16. (Si 19.. Td8. 20 a3 ... seguit de 
Ae3 o Ob3, guanyant fàcilment.) 20 
Da3 a6. 21 Ae3 DbS. 22 AI31... (Les 
blanques han deixat les negres sense 
cap mena de cont rajoc . i l'amenaça 
23 TeS es fa decisiva.) 22... aS? (El 
tipic error decisiu en posició perdu
da. En obrir·se el joc el negre perd 
ràpidamen!.) 23 bXa! Td8. 24 TXd8 + 
A X d8. 25 a6t Ae7. 26 alt (I les ne
gres davant la pèrdua imminent de 
material tomben el rei. ) 

1· O 

JOSEP PAREDES PRATS 

GRUP SEGON, per Ramon Ibero 

NÒRIA i S. FERNÀNDEZ, FINALISTES 

Situat al cap de la classifica
ció des de les primeres rondes , 
Nória ha demostrat ésser, avui 
per avui, molt superior als seus 
més directes rivals, o sia Simon, 
Perdigó, Piqueres i Fernàndez. 

Això significa que la lluita es 
va reduir a cobrir la segona pla
ça per a la fase final, plaça que. 
en darrera instància, va anar a 
parar a mans de Fernàndez. I 
diem que va anar a parar per· 
què, així com la primera va cor· 
respond re amb tota justi cia a 
Nòria, aquesta segona podria 
haver estat, amb semblant me
reixement, per a Perdigó o Si
mon. 

En aquesta prova Nòria ha ex
hibit, junt a la seva superioritat. 
un joc sòlid i eficaç, basat en 
bons coneixements teórics . 

Mitjana d'avaluació: 2007 punts 

A Six! Fernàndez, amb el seu 
elemental joc tàctic ja ha fet prou 
d ' obtenir la segona posició, i 
només li podem desitjar molta 
sort en futures empreses. 

Perdigó ha demostrat ésser 
una vegada més un jugador pe · 
rillós i , molt sovint, mogut per 
altibaixos de naturalesa extraes
caquista . 

Simon ha decebut una mica . 
Si -avant mach . era un dels 
grans favor its , el seu modest 
quart lloc sembla indicar que no 
es troba en el seu millor mo
ment. 

Piqueres , amb un joc posicio
nal impropi -tant per bé com 
per dolent- d'un xicot jove, ha 
estat un altre dels grans perde
dors, mentre que Làzaro ha ac· 
tuat amb tota dignitat. 
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Comparat amb els altres grups 
en aquest es t roba una major 
diferència entre el cap i la cua 
o, si es vol , entre les seves mei
tats superior i inferior . En gene
ral el joc ha estat d'una quali
tat molt discreta. Les millors par
tides, segons la meva opinió, 
han correspost a Nòria i Perdi
gó. 

N.O 45 E 8Sfe 

NORIA - PIQUERES 

Defensa siciliana 

1 e4 eS_ 2 CI3 d6. 3 d4 e x d4, 4 C X d4 
CIS. 5 Ce3 e6. 6 94 ... (L'atac vienès 
contra la formació negra porta sem
pre a partides mogudes.) 6 ... a6. (D'al
tres possIbilitats són 6 ... Cc6 o 6 ... h6. 
essent aquesta, possib lement, Ja més 
segura dins d'aquesta complexa línia.) 
7 gS Cld7. 8 Ae3 bS. 9 a3 Ab7, 10 
Dd2... (Una altra possibi litat és f4 
seguit de Og4, amb pressió sobre e6.) 
10 ... Cb6 . 11 Tgl ... (Una jugada apa
rentment estranya, però que es reve
larà com a important en treure eficà
cia als possibles sacrificis de qualitat 
que el negre tindrà en la seva elec
ció, en sortir la torre de la gran dia
gonaL) 11 , .. C8d7. 12 14 ... (Necessària 
per a impedir CeS amb idea de Cc4.) 
12, .. Te8. 13 IS!? e5 (13 ... CeS, no 
sembla ara aconsellable per 14 1 X e6 
t X e6. 15 Df2!... seguit de Ah3, però 
13 ... ex 15 seguit de Ces i g6. es po l 
considerar.) 14 Cb3 Cc4. (Comencen 
les possibles entregues de qualitat, ara 
no serveix 14.. T x c3. 15 D X c3 
A X e4 . 16 Ad3 ... i el blanc queda mi · 
llor; en canvi. era possible 14 ... CeS. 
t S e x eS d x cS. encara que amb 16 
012! ... el blanc tenia pressió sobre cS 
i b6 preparant-se per jugar 17 Tdl ... ) 
15 A x c4 T X e4 . (Si 15 ... bxc4. el 
negre perd la iniciativa i queda amb 
serioses debilitats sobrelob a d5 i d6.) 
16 Od3 Oa8. (Segona entrega de qua
litat, però ara no aconseguiria el boti 
del peó blanc de e4. per altra pari si 
16 ... Ae7. 17 0·0-0. i no serveix 17 .. 
O-O. per 16 f6 .. guanyant una peça, 
tampoc no és bo 16 ... CeS per 17 A x eS 
d x eS. 18 D x dB R X d8. 19 CaS! 
T X e4 +. 20 C x e4 A x e4 . 21 0-0-0+ 
Rc7. 22 Tge1 . amb posició guanyada· 
ra, per exemple 22 ... A X fS . 23 TxeS .. 
amb idea de TeB. ) 17 Cd2 Te8. (Ter
cera possible entrega de qual itat amb 
17.. CcS, però després de 16 Oe2 
T xc3. 19 bxc3 C x e4. 20 Cxe4 
A X e4 . 21 a4! ... dóna avantatge grà· 
cies al mal desenvolupament negre.) 
18 0-0-0 Ae7. 19 CdS Ad8. (Si 19 .. 
AXdS. 20 e x dS ... seguit de 21 Ce4 .. 
amb posició aclaparadora.) 20 h4 CcS. 

21 A X cS! T X eS. 22 b4! !... (Pel meu 
gust aquesta és millor que 22 Cb3 .. 
I com es va jugar en una posició molt 
semblan t en la partida BALASOV-MA
LlCH Leipzig 1973, ja que aquesta per
met Tc4, en canvi 22 b4 ... deixa el 
negre sense reacció, ja que 22 ... 
T x dS 23 ex dS Ax dS. 24 Cb1.. . és 
impensable.) 22 ... Tc6. ( La torre no 
sembla eslar bé aqui, obstruint la seva 
bateria dama-alfil , però si 22... TcB. 
23 g6! h x g6, 24 l x g6 16. 25 Dh3 .. 
penetrant a e6, ja que no serveix 25 .. . 
A X dS. 26 e X d5 D xdS per quedar 
desprotegida la 10rre, també si 22 ... 
Te8. 23 g6! l x g6. 24 lx g6 O-O. 25 
g x h7 + RhB. 26 T x g7.. amb alae 
decisiu.) 23 hS TlS? (23.. aS tenia la 
seva rèplica amb 24 Rb2! a x b4. 25 
a x b4. .. i el negre no pot penetrar 
per la columna "a" i queda amb el 
peó de bS molt dèbil , però 23.. Ab6 
semblava més lògica, encara que des
près de 24 Tg2 Ad4. 25 e3! aS . 26 
Rb2 a X b4 . 27 aXb4 ... no serveix 
27 ... Ta6 per 2S Cc7 + ... prenent la 
dama amb el que el negre quedava 
igualment amb problemes: possible
ment el negre no tingui Ja jugades bo· 
nes.) 24 g6! ... (La posició eslava car· 
regada i aquest és el detonan!.) 24 .. . 
f x g6 . 25 t X g6 h6 . (Frena els peons 
blancs, però la columna "f" està ober
ta! i això juntament amb la descone· 
xió de les peces negres és mortaL) 
26 Td11! AIS_ (Què ler7 Si 26 ... Th8. 
27 DI3 ... i si 26 .. T X ll. 27 Dxl1 .. 
en ambdós casos irrompent decisiva
ment sobre t7. ) 27 C X f6 + g X f6. 28 
g7 Tg8. 29 T x l6 dS, 30 Tl8 + ... (Des
près de 30 .. T X I8, 31 g X I8= D 
R X I8. 32 013 + .. _ s'arriba al mat.) 

1 - O 

JOAQUIM NORIA 

N.O 46 R 83fe 

NORIA • BRUSI 

Defensa Alekhine 

1 e4 C16. 2 eS CdS. 3 d4 d6. 4 CI3 
Ag4. 5 Ae2 e9. 6 c4 CbS. 7 Ce3 Ae7. 
8 O-O 0-0. 9 Ae3 dS. 10 cS A x t3. 11 
9 X 13 .. (Tot moll conegut; SI el blanc 
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pren amb l'alfil, el negre iguala amb 
Ce4 .) 11.., Ce8. 12 14 Ce6, 13 b4 ... 
(No està clara la continuació 13 fS !? 
eXIS. 14 AI3 14! 15 A x l4 Ag5! 16 
Cxd5 C X d4! -no 16 .. A x f4 . 17 
CXf4 CXd4 . 18 A x b7 ... - seguit de 
c6.) 13... a6! (Una novelat apareguda 
-amb la intercalació de h3 Ah5- en 
la partida KUZMIN-BAGINOU 1978.) 14 
Tbl Ah4. 15 Ad3 IS?! (Per poder ju· 
gar CBe7, sense por de A x f7 +, etc .. 
però el bloqueig del flanc de rei crec 
que restringeix massa el negre.) 16 
Rh1 Rh8_ 17 Tg1 g6. 18 Tb2! ... (Una 
vegada millorada la posició del flanc 
de rel, el blanc es disposa a evolu
cionar per a preparar la ruptura b5.) 
18_ .. C8e7. 19 Cb1 Cg8. 20 Cd2 b6_ 
21 CI3 Ae7. (Retirada necessària, el 
blanc amenaçava 011 Dh3 guanyant el 
peó de g6.) 22 De2 aS _ 23 b X aS_ .. (El 
negre havia demanat taules, probable
ment s'arribaria en aquest resultat si 
el blanc hagués tancal el flanc amb 
bS i e6.) 23,._ b x eS. (Si 23 ... CxaS. 
24 c x b6. .. amb una seriosa debil itat 
a b6, i si 23 ... b xaS. 24 AbS ... i ara 
24 .. Dd7. 25 A X e6 D xe6. 26 DbS .. , 
o bé 24 ... Ca7. 25 Aa6 ... amb idea de 
Ab7 i Da6 amb domini blanc.) 24 AbS 
C X aS, 25 d X eS e6. 26 Aa6 Dd7. 27 
Ad21. .. (Obligant el negre a entrar en 
un final in1erior. ) 27 ... Oa7. 28 A x aS 
D x a6. 29 D x a6 T x a6. 30 Ab6 Ta4. 
( Impedint 31 Cd4 ... ) 31 Tdl !.., (Acon
seguin t d'inslal-Iar el cavall a d4 en· 
cara que entregui el peó de 14 , per· 
què si 31 .. T x f4 . 32 Cd4 Te4. 33 
C Xe6 ... i 34 ... 14 bloquejant qualse
vol reacció .) 31 ... TlaS. 32 Cd4 T x a2. 
33 T x a2 T xa2. 34 C xe6 .. (Aquest 
peó és el millor, ara el cavall exerceix 
una posició molt dominant.) 34 ... 
T X f2. (Cedeix la columna, però si 
34 ... Ch6. 35 13 Rg8. 36 Cd4 ... no lé 
esperances.) 3S Tall Te2. 36 Ac7!... 
(Evilant gS.) 36 ... h6. 37 Ad6 Ah4. 38 
Ta7! ... (Amb atac a l'indefens rei ne
gre.) 38 ... gS . 39 CI81 Te1 +_ 40 Rg2 
Te2 +, 41 RI3 Tl2 +, 42 Re3 g X 14 + 
43 Rd4!.. . (Els xecs s·acaben.) 43 ... 
C16_ 44 e x l6 A X I6 +. 45 AeS .. (El ne
gre abandona. ja que després de 45 .. 
AXe5+ . 46 R xe5 ... el rei blanc va 
a f6 amb xarxa de mal) 

1 - O 

JDAQUIM NORIA 

N.O 47 D SO f b 

LAZARO - TRIAS 

Defensa Nimzolndia 

1 e4 Cf6. 2 d4 e6 , 3 Cc3 Ab4 . 4 e3 O-O 
5 Ad3 dS. 6 Ce2 eS . (Tenim planteja · 
da la variant moderna de la defensa 
nimzOindia; normalment es juga 6 



Cf3 ... encara que la jugada 6 Ce2 . 
també se sol veure en la pràctica ma· 
glstral . ) 7 a3 ... (Sembla millor la nor· 
mal 7 0·0 " encara que la jugada del 
text resulta més activa i obliga el ne· 
gre a decldlr,se per o bé canviar t'al· 
filO bé a retirar-se, després de fer els 
canvIs pertinents dels peons centrals . ) 
7,. c X d4. 8 e X d4 Ae7. (Aquesta ju· 
gada sembla ¡nferior a B ... d X c4 -o 
a 8 A x c3- perqué permet que el 
peó avanci a cS, la qual cosa facilita a 
les blanques un predomini de peons en 
el flanc de dama.) 9 cSI b6. 10 b4 aS. 
11 Af4 ... (S'ha de reforçar el punt eS .) 
11... a x b4. 12 a x b4 T X al . 13 O x al 
Ce6. 14 Obl b X eS. 15 b X eS DaS. 16 
0·01 Aa6. (Hauria estat preferib le pren· 
dre un peó amb 16 ... C xd4. En aquest 
cas el blanc s'hauria viSi forçat a se
guir amb 17 Ad6 ... ) 17 A x a6 O X a6 . 
lS Ob2 Oc4 . 19 Ob71 C x d4. (El blanc 
lliura un peó a canvi de facilitar 
l'avanç del passat la força del Qual a 
la llarga resultarà decisiva.) 20 O x e7 
Cxe2+. 21 C x e2 O x e2. 22 c6 Dc4. 
23 Ad6 Te 8. 24 Ob7 Ce4. 25 Ae7l. .. 
(Cal frenar de Iotes maneres la mobl ' 
litat defenSiva del cavall negre. ) 25 ... 
g6. 26 c7 Rg7. 27 Db8 Tg8. (En cas 
de 27 .. oc6. 28 13 CI6 -28.. Cd2. 
29 Ob2 + I el blanc quedaria amb 
una peÇa mes- 29 DdB CgB. 30 Ag5 
f6 31 Tc 1. amb avantatge del blanc. ) 
28 h3 ... (Després d'aquesta jugada el 
blanc Intentarà de mobilitzar la seva 
torre i press ionar la vuitena Hnia.) 28 ... 
Cc3. 29 Ad8 Ce2 +. 30 Rhl Cd4. (En 
c as de 30 C14. 31 ob2 + d4 . 32 
Tct .. amb avantatge blanc.) 31 Tb l 
Cc6. 32 Ob2 + d4 . 33 c8 = 0 T x d8 . 
34 Deb7 ... (La res ta de ta partida no 
le histÒria. ) 

1 · O 

ANGEL LAZARO 

N.O 48 E 01 f a 

FERNANOEZ -IBERO 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 e x dS e X dS. 4 
c4!1 .. (Amb ànims de sortir-se de 
camins més coneguts.) 4 ... C16: 5 Cc3 
Ab4. 6 Ob3 Cc6 . 7 Ae3 0·0. 8 CI3 a5? 
(Sembla millor B ... Ae6.) 9 a3!... (Evi· 
tant 9 ... a4, seguit de a3.) 9 . .. d X c4. 
10 A X c4 a4.1 1 Dc2 A x c3 +. 12 b X c3 
Ag4. 13 0·01. .. (Apreciant la major ac· 
tivitat dels alfils per damunt dels ca· 
valls, el blanc permet el debilitarnent 
de I·enroc.) 13 ... AX IJ. 14 g Xl3 Ce8 . 
15 Rhl 016 . 16 14 Ce7. (Activa el ca
vall I amenaça 11 ... Dc6+ .) 17 Ad3 

g6. 18 Tgl Cg7. 19 Tg5 Ce15. 20 Tagl 
h6 . 21 TSg4 Rh8. 22 Acl!.. . (Intentant 
de seguir la pressió mitjançant Ab2.) 
22 ... TfeS. (Crea altra vegada l'ame
naça Dc6 + amb dràstiques conse
qüències.) 23 d5 c6! 24 Ae4 c x dS. 25 
A x d5 Tac8. 26 c4 OdS. 27 A x 17 Te7. 
28 Tdl 016. 29 Ad5 Tae8. 30 Ab2 Tel +. 
31 T X el T x el+ . 32 Tgl T x gl +. 
33 R x gl Oh4. (Intentant un cont rajoc.) 
34 Oe2 Rh7. 35 013 Ch5. 36 Ae5 C16. 
37 Ae6! Cg7. 38 O x b7 ... (Definitiva, 
el negre no té continuació satisfactòria 
38 ... hS. 39 Df7 .. . i les negres excedi· 
ren el contro l del temps. encara que 
davant de les múltiples amenaces no 
hi podien fer res.) 

1 - O 

SIXT FERNANOEZ 

N.O 49 o 88/ b 

PIQUER ES - IBERO 

Defensa índia de rei 

1 d4 g6 , 2 c4 C16. 3 Cc3 Ag7. 4 e4 d6 . 
5 13 Cc6. (La variant Saemisch, adop
tada ací pel blanc, sembla haver per
dut bona part del predicament que 
gaudia fa ben pocs anys. Les negres 
han aconseguit de desenvolupar tres 
peces contra una sola de les blanques, 
i . encara que es tracta d'una obertu
ra tancada. l'avantatge en aquest sen· 
tit és ben palesa.) 6 Ae3 ... (L'alfil de 
la diagonal cl-h6 és peÇa clau en la 
variant Saemisch i l'unica amb un de
senvolupament autènticament dinàmic.) 
6 .. O-O. 7 Cge 2 e5. 8 d5 Ce 7. 9 Od2 
Cd7. 10 0-0-0 15. (Avanç temàtic en 
aquesta mena de posicions i prova fe· 
faent que el desenvolupament de les 
negres ha esta t fins ara més ràpid ! 

coherent) 11 g4 ... (Error elemental que 
duu a la pèrdua d' un peó com a mal 
menor. ) 11 ... Cb6. (Incitant al blanc 
a prendre et cavall i evitar així la pèr
dua del peó. No cal dir que et remei 
ser ia molt pilJor que la mateixa enfer· 
metat. ) 12 b3 I x g4. 13 I Xg4 A xg4. 

L/BROS NUEVOS 

LA REGLAMENTACION 
DEL AJEDREZ 

Todo lo que hay que saber para 
parti ci par u organizar torneos. 

El mas eficaz auxiliar en )a 
vi da deport iva del ajedrecista . 

P.V.P.: 325 Ptas. 

500 

celadas· 

500 CELADAS 
Ricardo Aguiler3J 

Cuarta edición de la obra mas 
completa sobre las pequeñas 

trampas en aperturas. 
PVP.: 400 Ptas. 

Sol/cite nuestro %mpler 'I 

nueslro Catalogo a: 
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14 h4 Dd7. 15 Ag2 h5 . (El negre té un 
peó de més i ha obtingut un desenvo
lupament més que satisfactori de les 
seves peces. El blanc , pel seu cos
tat , disposa d'algunes possibilitats d'a
tac sobre l'enroc contrari.) 16 Tdgl 
Rh7. (Error. terrible error! Com es 
veurà, les blanques situaran un cavall 
a gS i. a més, amb xac. La ingènua 
idea de les negres era desenvolupar 
el cavall per gS i, alhora, avançar-se 
a un eventual Ah6.) 17 Cg3 CgS. 18 
Cdl a5. 19 CI2 A13. (El pla de les ne· 
gres és totalment equivocat. Les bran· 
ques guanyen eix I un temps tan preo 
ciós com precls i obtenen superioritat 
després de 21 CgS +. I, no obstant. 
amb 19 ... a4 el bàndol blanc s'hauria 
trobat en greus dificultats. Per exem
ple: 19 CI2 a4 . 20 CX g4 ax b3. Com 
s'ha de creure, no es pal rescabalar 
el cavall mitjançant 21 . b x a2. Però, 
a més, si 21 a X b3 Ta3. 22 Rb2 Tra6 
amb avantatge decisiu.) 20 Ch3 Ag4 . 
21 Cg5 + Rh8. 22 a4 Ah6. 23 TH Og7. 
24 TXI8 T x 18. 25 Ox a5 A x g5. 26 
h X 95 Oe7. 27 Del Cd7. 28 TI1 Ce5. 
29 Re2 Rg7. 30 a5 Ca6. 31 Ce2 Ta8. 
32 Cel e6. 33 Cd3 e5. 34 b4 .. . (Les 
blanques, un cop obtingut avantatge 
en el flanc de dama, s'entesten en un 
projecte incorrecte -almenys en sen
tit fàctic- que les durà a la desfeta. ) 
34 ... c X b4. 35 CXb4 Oe70. (Encara 
que elemental , la darrera jugada de 
les negres és la clau d'una !inia gua
nyadora.) 36 C x a6 D x e4+ . 37 De3 
Oa2 +. 38 Rel Te8. 39 Ce7 O x g2. 40 
TI2 O x e4. 41 Tl4 Ohl +. 42 Rb2 
Og2 +. 43 Ra3 Ce7. 44 Te4 Oe2. (Amb 
l'última jugada de les negres es se
gella el sobre. les blanques estan ate
naU ades. No tenen continuació vàli
da.) 45 Rb4 Ad7. 46 Ob3 TX e7. 

O- I 

RAMON IBERO 

N.O ~9 bis E 50/ b 

PAORÓS - MOYANO 

Defensa sicil iana 

I e4 e5. 2 14 Ce6. 3 CI3 e6. 4 Ab5 Oe7. 
5 0·0 a6. 6 Ax e6 O Xe6. 7 Oe2 C16. 
8 Ce3 b5. 9 d3 b4. lO e5 b X e31. 11 
axl6 g X16. 12 b x e3 Ab7. 13 Tbl 
Tg8. 14 TI2 Ad6. 15 Cd2 15. 16 013 
OXI3. 17 Cx l3 AXI3. 18 T XI3 Re7. 
19 e4 Tgb8. 20 Tb3 T Xb3. 21 ax b3 
aS, 22 Ae3 a4. 23 b x a4 T x a4. 24 Tll 
Ta2. 25 Tel 16. 26 RI2 eS. 27 RI3 Re6. 
28 h3 Ae7. 29 g4 l x g4. 30 h X g4 15. 
31 g X15 + Rx 15. 32 I Xe5 RXe5. 33 
Tel R15. 34 Te2 h5. 35 Tg2 d6. 36 AI4 
h4. 37 Te2 Ta7. 38 Ah2 Td7. 39 Te4 
A16. 40 T14 + Rg5. 41 Tg4 + ¡U5. 42 
Tl4 + Rg5. 43 Tg4 +. 

1/2 - 1/ 2 
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GRUP TERCER, per Jordi Puig 

POMÉS i GONZÀLEZ MAZA, 
A LA FINAL 

Aquest grup va quedar redul! 
a vuit jugadors per les retirades 
de Vidal (La lira) i MaiztegUl 
(Sant Andreu). la qual cosa va 
perjudicar la competició encara 
que no va afectar els resultats 
finals . 

I com s'ha comentat a basta
ment, s'ha donat la circumstàn
cia que ambdues retirades coin
ci diren amb un començament 
poc afalagador. 

Joan Pomés es reintegrava 
als escacs després de les se
ves obligacions militars i ho feia 
amb autori tat, dominant comple
tament la lluita del seu grup fins 
a l'extrem que no va tenir con
trincant. 

Rafael Gonzàlez Maza comen
çava perdent amb Pomés i li to
cà la feina feixuga de remuntar 
posicions. Quan ja ho havia fet 
i albirava la classificació, tingué 
una ensopegada amb Pa lau a 
l'última ronda, peró que no tin
gué conseqüències per al seu 
objectiu, que fou igualment as
solit. 

Jaume Palau va jugar aquesta 
vegada sense massa aspiracions 
per obligacions professionals 
que li absorbien el temps . Tot i 
amb això el seu resultat fou prou 
satisfactori, i si no hagués per-

Mitjana d'avaluació: 2013 punts 

Clas. NOM CLUB ' Aval. 

1 POMES Terrassa 2125 23 

2 R. GONZALEZ O lot 2110 24 

3 PALAU Foment 2060 43 

4 GRAU Espanyol 1990 J6 

5 CABER O Centelles 1960 26 

6 n, ,v •• Congrés 1970 24 

7 ' <d C . J a k. 1940 25 

8 ID IAZ Vulcà 955 14 

I 

O 

Y2 
O 

Y2 
O 

O 

O 

dut amb Diaz i Cabero que que
daren per sota d 'ell encara se 
n'hauria sortit. 

Grau i Cabero han obtingut 
junt amb l'anterior, el dret de 
jugar les semifinals de l'any vi
nent i això els ha compensat de 
no haver-se classificat enguany. 

Interessant la presència del 
jovenet Artur Díaz al que cal se
guir de prop confiant que es va
gi situant en les altures dels 
nostres escacs, la qual cosa s'ha 
de produir quan acabi de con
solidar les seves possibilitats. 

N.O 50 E 53/ e 

VIDAL · POM~S 

Defensa sici liana 

I 04 e5. 2 CI3 a6. 3 Ce3 Ce6. 4 d4 
eX d4. 5 C X d4 e5. 6 C4e2 Ae5. 7 Cd5 
C16. 8 C2e3 Ce7. 9 C X16+ g X16. lO 
Ae4 Ab4. 11 O-O AXe3. 12 bxe3 Oe7. 
13 Ab3 Tg8. 14 Oh5 d5. 15 O X h7 
O X e3. 16 Ae3 Ag4. 17 AXd5 0-0-0. 
18 Tabl C XdS. 19 ox d5 Ad7. 20 
O X 17 15. 21 016 14. 22 T X b7 Oe4 . 23 
TIbI T x g2+. 24 Rhl TgI +. 25 TX gI 
OXd5 +. 26 Tg2 Odl +. 27 TgI 013 +. 
28 Tg2 OdI + . 29 TgI Cd5 + . 30 Tg2 
OX b7. 31 13 I Xe3. 32 Ox e5 OX I3. 

O- I 

2 3 • 5 6 7 8 ITOTAL SI. , V. , Y2 , , , 6 -
O , , Y2 I , 4Y, -, 1 O y, 1 O 4 

O O 1 I Y2 , 3Y, -
O I O V. O , 3 -

IV. V. O I O 2Y, 13.75 

O O Y2 1 O 1 2Y, 11 .75 

O , O O , O 2 -



NY 51 E 53/ e 

ALFARA - POM~S 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 a6. 3 d4 e X d4. 4 
C X d4 C16. 5 Ce3 eS. 6 Cls dS . 7 Ag5 
d4. 8 A X 16 9 X 16. 9 Ce2 A X IS. 10 
e X 15 Ce6. 11 Od2 0b6. 12 e 3 O-G-O. 
1300-0 d xe3. 14 O x e3 T X dl +. 15 
R X dl O X 12. 16 013 0b6. 17 Ob3 Ab41 
18 a 3 Td8 +. 19 Rel 012. 20 Rbl 
De l +. 21 Ra2 Tdl . 22 Oe2 Rb8_ 

O - 1 

N.O 52 E 01 / d 

ALFARA - PALAU 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 Cd2 Ce6. 4 Cgl3 
C16. 5 eS Cd7. 6 e3 16. 7 AbS l x eS . 
8 d X es Ae7. 9 Cb3 ... (9 O-O O-O. 10 
Tel Oe8. 11 Cl l CeS. 12 Cg(l a6. 13 
All bS. 14 Oe2 b4. 15 Ae3 aS = Xa
maiev-Vistaneckis, URSS, 1947.) 9 ... 
O-O. 10 De2 De8. (El negre té un joc 
restringit i no té I esolt el problema 
del tancament de l'a lfil dama. Per això 
aquest bàndol admet el canvi de ca· 
vall a c6 amb la qual cosa l'a lfi l po
dria eventualment sortir per a6. La co
lumna "f" semioberta, l'entrada en 
joc de la dama via eB-h5, j el peó 
blanc eS deslliga~ compensen, en cer
ta manera, la posició restringida.) 11 
O-O Ohs. 12 A X e6 b X e6. 13 Cbd4 
Cb8. (Enrera com els crancs, però 
aquest moviment permetrà l'expansió 
de lorma ràpida.) 14 Oe3 .. . (Si 14 Tel 
a5 . 15 a4 eS. 16 CbS ... -si 16 Cb3 
e4. 17 Cbd4 eS. 1 B CbS Ce6 = - 16 ... 
Ca6. 17 Ad2 Ab7 igualta!.) 14 ... eS 
15 Cb3 ... (S i 15 CbS Ca6. 16 Ad2 
Ab7 amb lleuger avantatge del negre.) 
15 ... Ca6. 16 CaS Ad7. 17 Od3?1.. . 
(No lé en comple el cop tàctic que 
segueix. Ara el cavaU de aS quedarà 
en certa manera marginat, mentre que 
la base d'operacions de c4 serà im· 
portant per al bàndo.1 negre.) 17, .. 
c41 18 Dd1 CcS. 19 b3 oC X b3. 20 
8 x b3 AbS!? 21 Te1? .. (Era neces
sar. 21 c4 d X e4. 22 b X c4 AeB amb 
IOC complicat i incert.) 21 ... C~3. 22 
Te3 Cf4. (Calia haver impedit aques
la incursió del cavall, que serà defi 
ni!iva.) 23 ·c4 d X c4. 24 b X c4 Tad8 
25 Of1 Ae8. (Canvi de diagonal.) 26 
Aa3 .. (Finalment surt l'alfil. Ara ja 
és lard. ) 26 ... A X a3, 27 T3 x a3 Ag6. 
28 Ce6 Ad3. 29 Odl Og4. 

0 - 1 

Si 30 Cel Ch3+. 31 Rh l Cx I2+ . 32 
Rgl Ch3+ . 33 Rh l TII + +. I si 30 
g6 Ce7. 31 Re1 De4 guanya. 

JAUME PALAU 

GRUP QUART, per Antoni Padrós 

JUANPERA i PADRÓ S, 
CLASSIFICATS 

Bon torneig el de Juanpere, 
encara que després de la 4.0 

ronda només tenia 1 punt i mig, 
però es va recuperar guanyan t 
les cinc darreres partides amb 
el que va obtenir merescuda
ment la classificació, Padrós va 
anar sempre al davant de la 
classificació, tot i perdre contra 
Juanpere en la sisena ronda , te
nint no obstant la necessitat de 
puntuar en la darrera ronda con
tra Bordell, i ho va aconseguir 
fen t taules després de 12 hores 
de joc i 1 OO! ! jugades. Collado 
en entaular contra Monedero en 
la 8. 0 ronda malbaratà l'oportu
nitat de classificar-se sense te
nir la necessitat de dependre de 
resultats aliens que al fi nal li 
van ser adversos. Moyano, Ca
nals i Tosan rea litzaren bones 
partides, però desaprofitaren ex
cel.lents oportunitats per a si
tuar-se en els primers llocs, so
bretot Moyano i Canals que fins 
la 7.0 ronda anaven en el grup 
davanter. Bordell molt per sota 
de les seves possibilitats, va 
quedar descartat ja en les pri
meres rondes, jugant, de tota 
manera, cada partida amb un 
gran afany de victòria. Monede
ro i Sorroche van estar discrets, 
encara que el primer hagués po
gut quedar molt més ben classi
fica t si no hagués perdut en la 
6. 0 ronda contra Comes. Sorro-

Mitjana d'avaluació: 2005 punts 

che va començar molt bé, però 
després de la seva derrota en 
la 5. 0 ronda contra Collado, ja 
no va poder mantenir-se en els 
primers llocs. Comes va gua
nyar Monedero i va fer taules 
contra Sorroche, sent normal la 
seva classificació per ser el pri
mer any que juga les semifinals 

N.O !S3 E 811a 

PAORÓS - JUANPERE 

Defensa siciliana 

1 e4 e5. 2 CI3 d6 . 3 d4 C16. 4 Ce3 
e X d4 . 5 O X d4 a6. 6 AgS Ce6 . 7 Od2 
Ad7. 8 Ae4 e6. 9 O-O Ae7. 10 Tadl 
Oe7. 11 AI4 CeS. 12 Ae2 Ae6. 13 Oe3 
O-O. 14 Cd4 Tld8. 15 Tlel Ae8. 16 
Og3 bS. 17 a3 Tae8. 18 Ah6 Cg6. 19 
Ae3 Ob7. 20 13 CeS. 21 012 Ce4. 22 
A X e4 T X e 4. 23 Cb3 Tee 8. 24 Td2 
Cd7. 25 14 C16 . 26 Ad4 g6. 27 Rhl Oa8. 
28 DM CdS. 29 Og3 C16. 30 IS?? ... 
(Gravíssim error que decideix la par
tida. Calia haver jugat novament 30 
Dh4 ... i aconformar-se amb laules que 
el negre s'hauria visi obligat a accep
lar si no volia perdre.) 30 ... e~. 31 
Ae3.. (Encara pOdia tenir esperan
ces si hagués jugat 31 Ab6 ... ) 31 .. 
T x e31 (La refutació del pla blanc.) 
32 b x e3 C X e4. 33 Oh3 C x d2. 34 
IX g6 h X g6 . 35 C X d2 Oe8. 36 Oh6 
Ae6. 37 Cll Og4. 38 Cg3 A18 . 39 O x g6 
O X g6. 

o - 1 
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N." 54 E 70/ b 

MOYANO · BORDELL 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 e6. 3 Ce3 Ce6. 4 d4 
eX d4. 5 C x d4 C16. 6 Cdb5 d6. 7 AI4 
CeS?! (7... eS! 8 AgS a6 i estem en 
presència de la famosa "Pelikan".) 8 
Dd41 a6. (D'altres jugades també per· 
den un peó. ) 9 C X d6 A Xd6. 10 A x eS 
A x e5. 11 O x e5 Db6. 12 0· 0·0 0·0 . 
(12 ... O x 12? 13 Od6 ... 1·0. ) 13 Og3 
DaS 14 Rbll Td8. 15 T X d8 + O X d8. 
16 Ae 2 Oe7. 17 Tdl e5. 18 CdS C x dS . 
19 T XdS 16. 20 Od31 Ae6. 21 Td6 Te8. 
22 b3 R17. 23 g3 gS. 24 AhS + Rg7. 
2S Tb6... (Ja han començat els meus 
destrets de rellotge; la posició és sen
zilla però delicada. ) 25 ... Te7. 26 Dd6 
O X d6. 27 T x d6 Ad7. 28 Ae2 Ac6. 29 
Ad3 Te8. 30 13 hS. 31 h3 bS. 32 e4 
R17. 33 eS aS. 34 a3 ... ( 6 b4. ) 34_. 
b4. 35 Ae4 + Rg7. 36 AdS A X d5 . 37 
T x dS R17. 38 a4... (38 a x b4!. .. ) 38 .. . 
Re6. 39 Td6 + Re7 . 40 TdS Re6. 41 
Re2 .. . (S ) (41. .. g4 ... no és millor; 
efectivament. 41 ... h x g4. 42 h x g4 
Th8!) 41 ... g4! 42 I x g4 h X g4. 43 
M I... (43 h X 94?! .. és avantatjós per 
al negre) 43 ... 15 . 44 Rd3 14. 45 9 x 14 
e X14. 46 Tg5 g31 (46 ... Td8+ . 47 
Re2 13 +. 48 Re3 Tl8. 49 TI5 Tg8. 50 
Tg5 ... 1>. '7 .) 47 Re2 TdS. 48 RI3 Td3 + 
49 R x 14 T x b3. 50 hSI Rd7. 51 h6 
g2. 52 T X g2 Th3. 53 RgS Re 6. 54 Rg6 
R X eS. 55 h7 b3. 56 Rg7 Rb4. 57 h8 = 0 
T x h8. 58 R x h8 R X a4 . 59 eS Ra3. 60 
e6 b2. 61 Tgl Ra2 . 62 e 7 bl = 0 .63 
T x bl R X bl . 64 e8 = 0 ... 

1 • O 

ESTEVE MOYANO 

N.O 55 E 15/b 

COLLAOO · SORROCHE 

Obertura 4 cavalls 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6 . 3 Ce 3 C16. 4 AbS 
AeS. (En aquesta variant dels quatre 
cavalls és millor 4 ... Ab4.) 5 O-O O-O. 
6 d3 d6 . 7 Ca4 Ab6. 8 C X b6 ax b6. 9 
e3 Ce7. 10 Ch4 .. . (Era interessant 10 
TeL .. seguit de d4 , amb avantatge del 
blanc. ) 10 ... Ae6. 11 14 Cg6. 12 I X eS 
Cg4. 13 crs!. . ( Millor que prendre un 
peó amb 13 C X g6 ... ) 13 .. C4 x eS. 
14 d4 Ad7. 15 Ae21 Ce6. 16 Ad3 Cee7. 
17 OhS Te8. (per Iai de jugar CI8.) 
18 AgS .. (També és Ior I 18 C Xg7 
R x g7. 19 T X I7 + R x 17. 20 O x h7+ 
RfS. 21 e5 ... amb fort alac.) 18 ... f6 . 
19 Ad2... (També es podria jugar 
C X g7.) 19 ... C X IS . 20 ex lS C18. 21 
Ae4 + Rh8. 22 0f7 

1 • O 

JOSEP COLLAOO 
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N,O 56 E 60/ b 

PAORÓS · COLLAOO 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 Cc6. 3 AbS g6. 4 0·0 
Ag7. 5 Tel C16. 6 e3 0·0. 7 d4 e X d4 . 
8 e X d4 dS. 9 eS Ce4. 10 h3 Ob6. 11 
All Ad7. 12 Ce3 C X e3. 13 b x e3 Tac8. 
14 Te2 CaS. 15 Tb2 Oe7. 16 Ad2 Tb8. 
17 Tabl AlS. 18 Te l Ce4. 19 A X e4 
O x e 4. 20 Tb4 Oe6. 21 e 4 Tbc8i. 22 
eS Ad3. 23 AgS 16. 24 O X d3 l x gS. 
25 Te bi b6. 26 e x b6 a x b6. 27 C X gS 
Oe2. 28 O x c2 T x e2. 29 CI3 T Xa2. 
30 T x b6 Ah6. 31 Tb7 R17. 32 Te7 Te8. 
33 Tb6 Te2. 34 Rll Te4. 35 g3 Ta8. 36 
Tbb7 Te8. 37 h4 ReS'. 38 Te6 + R17. 
39 Td6 Te8. 40 Tdd7 Tel +. 41 Rg2 
Re6. 42 T xe7 + RIS. 43 T X h7 Te 2. 44 
T Xh6 Tee2. 45 Tl7 +. 

1 • O 

N.O 57 R 89/ e 

MOYANO . CANALS 

Defensa Pirc 

le4 dS. 2 d4 C16. 3 Ce 3 Q6 . 4 14 Ag7. 
5 CI3 0·0. 6 Ad3 eS. (6.: Cc6. 7 eS 
Ce8. 8 Ae3 Cb4. 9 Ac4 AlS. 10 Tel eS. 
11 dS Aq4 dóna un joc complex: 6 .. 
Ca6!?) 7 d x cS d XcS. 8 eS CdS. 9 
Ae41!... (La rdea consisteix a domi
nar la diagonal hl-a8 amb la qual cosa 
el desenvolupament del negre no é~ 
gens fàcil ; interessant i menys clàssica 
és 9 C X dS D X dS. 10 De2 1\ Ae4 amb 
una idea anàloga però evitant el ca 1vi 
de dames) 9 ... C x e3. (9 .. Cb6. 10 
Ae3 C8d7. 11 De2 .. amb avantatge 
blanc; 9. Cc7. 10 Ae3 amb avan
tatge blanc.) 10 O X dS T X d8 11 
b X c3 IS!1 (Jugada lletja però ' que 
s'escapa de les mans; la veritat és que 
porta una idea coherent : eliminar l'al . 
fil blanc de la diagonal hl -a8 desen-. 
volupant-se " Iranquil-Iament " mitJanl 
cant un pla a base de CC6, b6, Ab7, e6 ' 
de tota manera era millor reservar el 
peó a 17 per a jugar en un moment 
donat f6 amb la idea de donar una 
mica d 'a ire a l'alfil 97, efectivament 
11. .. Cc6. 12 Ae3 f6 ! n'és un exemple 
clar, ) 12 Ad3, .. (12 A X f5--... seria 
pròpia d 'un masoquista. ) 12' .. h6 
(quan vaig innovar amb 9 Ae4!? ... vaig 
an~litzar una elegant vanant que ha 
ambat el moment de citar: si 12. 
Ae6 pensava seguir amb 13 CgS Ad5 
14 c4! A xg2. lS Tgl Ac6. 16 Ce6 
TcB. 17 A X IS ... després d'això l'avan 
tatge blanc és eviden!.) 13 Ch4 RI7 
1~ ,~e31 b6. 15 0-0·0 Ae6, (L 'altra pos
slbrlltat era 15 ... e6 j després 16 94! .. , 
amb la idea de 9 X 15. Tgl és una for
la rèplica, efectivament 16, .. Cc6 17 
9 X IS 9 X IS. 18 Ae2!. .. amb la idea de 
AhS j la subsegüent invasió,) 16 g4!! 

T x d3!? (Sorpresa! de tota manera és 
la jugada que inicia la veritable salsa 
de la partida: d'altres jugades perdien 
com a mínim un peó, efectivament: si 
16 ... Ixg4. 17 A x g6 +; 16 .. A X a2. 
17 Ae4+ ... ; 16 .. . AdS. 17 Ae4! e6. 18 
A Xds T Xds. 19 T X ds e x ds. 20 
gXIs . .. ) 17 T X d3 ... ( 6 Td8.) 17 ... 
f x g4. 18 Td81.., (Esclavitzant el flanc 
de dama negra.) 18 ... A x a2. 19 15! 
g X f5 1 (19 ... gs . 20 Cg6 e6. 21 16!! 
AX l6 -21 ... Rxg6. 22 Tg8!. .. amb 
avantatge blanc- 22 Ttl! Cd7. -22 ... 
R X g6. 23 T x I6 ... 6 Tf8 oe x l6 amb 
avantatge blanc- 23 T x d7 + Re8. 24 
eX I6 R x d7 . 25 171. .. 1 · O; 19 ... gs . 
20 Cg6 Ae6. 21 Ch8 + !! A x h8. 22 
f x e6 + Rg7. 23 Ttl .. amb avantatge 
blanc 1·0 19 .. A xes. 20 IX g6+ 
Rg7. 21 CIs + R X g6. 22 C x e7 + Rh7 
-22... R16. 23 Ce6 Ads . 24 TI1 + 
ReS. 25 Te8 + ... 6 CeS 1 · O; 22 .. 
Rf7. 23 Ce6 ... 1 · O- 23 TI1 amb 
ferm avantatge.) 20 e6 + 11... (Lleu
ger lapsus mental, era millor 20 
C X fS ... , ja que si 20.. AeS seguiria 
21 Cxh6 .. 1 · 0. ) 20 ... A x e6. (Si 20 ... 
RX e6. 21 A14! AI6 -21 ... AeS. 22 
Tel.. .- 22 Tel.. . C x 15 1· O.) 21 
AI4 A16. (Única a priori : de totes ma· 
neres 21 ... A X c3!? donava una bella 
i increïble posició, efectivament, 22 
Tx b8 T x b8. 23 A x b8 A16! 24 Ag3 
f4! 2S Ae1 a5l dóna un joc subtil ; les 
branques tenen una torre d'avantatge 
mentre que les negres tenen uns peons 
que són com bombes dirigides cap a 
un objectiu, la coronació.) 22 Cg2 
AgS. 23 Thdll Ae 4. (23 ... A x 14. 24 
C X f4 ... amb avantatge de les blan· 
ques. ) 24 A x gS h x gs . 25 Th8 .. 
(Amb la idea d'alimentar l'organisme 
amb l'apetitós cavall de bB: de tota 
manera. la jugada és precipitada; era 
millor 25 Ce3! AeS -25... AeG 26 
C x 15 Ó Ch6, g4 és suficjent~ 25 
c4!. .. -26 Th8 14. 27 Tdd8 I X e3. 28 
TXb8 T x b8. 29 T x b8 e2. 30 Rd2 
Ax c4. 31 Tb7 bS!! amb avantatge ne
gre-- 26.. 14, 27 CdS .. amb avanlat 
ge blanc.) 25 ... 14. (El negre fa valer 
els seus peons-bomba, que em van 
donar seriosos mals de cap durant la 
part ida . ) 26 Tdd8 aS. 27 Th18 + Re6. 

(passa 8 18 pago 26) 



XLVIII CAMPIONATS INDIVIDUALS DE CATALUNYA 

DEMARCACiÓ DE BARCELONA 

Josep PADRENY, de La Lira, campió de Preferent 
Josep Ma. GIL, del Congrés, campió de La categoria 

Xavier BOSQUE, del Sant Josep, camplo de 2. a categoria 
Daniel SANTOS, del Sant Josep, campió de 3 a categoria 

CATEGORIA PREFERENT 

Del cens de prop de 350 ju
gadors d'aquesta categoria, en
tre els classificats directament 
per a la final, els que han jugat 
les semifinals i el campionat ge
neral de la categoria, encara 
s'han quedat sense jugar volun
tàriam.ent uns 200 jugadors. 

Això explica la gran mobilitat 
de participació en el campionat 
general, segons les possibilitats 
de cadascú a cada nova edició, 
al que s'hi afegeixen els juga
dors de 1." categoria invitats 
condicionalment, que enguany 
foren 17 dels que 11 assoliren 
definitivament la categoria supe
rior. 

Enguany s'ha repetit aproxi
madament el mateix nombre de 
retirades que l'any anterior, 23. 
Això ha fet que la F.CE. pren
gués mesures que corresponen 
i imposés sancions econòmi
ques a les retirades sense jus
tificació () insuficientment justi
ficades -que foren la major 
part- amb l'advertiment que la 
reiteració donaria lloc a inhabi
litacions futures. 

El campionat s'ha acabat amb 
un quàdruple empat, que per l'a
plicació del sistema Bucholz de 
desempat ha afavorit Josep Pal
dreny (18), que ha esdevingut el 
campió oficial. La seva campa
nya va tenir una forta arrencada 

amb sis victòries consecutives, 
però després només féu quatre 
taules, que permeteren que a la 
darrera ronda l'atrapessin tres 
jugadors després d'haver anat 
en solitari tot el campionat. 

Ignasi Marin (17) que, com 
l'anterior, estan en edat juvenil, 
va portar una campanya sem
blant a la del campió també amb 
6 victòries i 4 taules, però dife
rentment distribuïdes que l'obli
garen a esforçar-se a l'última 
ronda per a guanyar Cueta i 
aconseguir el sots-campionat. 
Cal dir que la temporada ante
rior fou el 28è. 

Diferents foren ja en significa
ció les campanyes d'Andreu 
Delgada (21) i Conrad Marzà 
(32), tipiques del qui comença 
malament i va pujant graons a 
costa dels teòricament més flui
xos. En la prova de foc de la 
darrera ronda, on realm.ent co
mençaven a trobar les primeres 
resistències , saberen guanyar 
els seus respectius adversaris i 
situar-se en lloc privilegiat, car 
els sis primers es classifiquen 
per a les semifinals de l'any vi
nent. La importància està en el 
fet que Delgada fou el quart 
classificat de 1.0 categoria de la 
temporada anterior i Marzà el 
29è. d'aquesta categoria. 

Els llocs subsegüents , per 
tant, també estaven involucrats 
en la problemàtica classificatò-

ria de la temporada vinent. Tres 
jugadors quedaren a mig punt 
del grup guanyador i d'ells no
més se'n classificaven dos. 

Aquests foren Miqu el /ll escas 
(14) i Joaquim Tra vesset (40), 
ambdós amb diferent significa
ció per la respectiva edat. El jo
venet IIlescas està esdevenint un 
fort jugador a mesura que pren 
part en noves competicions . tS 
la primera vegada que ho fa en 
aquest campionat i ha obtingut 
un resultat positiu . El veterà Tra · 
vesset s'ha anat situant de mica 
en mica i entra ara en una supe
ració estimuladora. 

Josep PAORENY 
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Tant l'un com l'altre no van 
tenir més que una derrota, el 
primer a la 2,0 ronda, però va 
remuntar aviat i es trobà amb 
Jns quants dels més forts per a 
completar la seva actuació amb 
èxit. L'andreuenc -que partia 
d'un 38è, lloc de l'any passat-, 
va tenir el sot a mitja competi
CiÓ i això va fer que la segona 
meitat li fos més planera, 

Joan Ferrer (52) quedà fo ra 
ra de la classificació automàtica , 
De tota manera se li ha concedit 
la prerrogativa d'una repesc a 
preferencial en cas que es pro
dueixin baixes en la convocatò
ria de les semifinals de l'any vi
nent entre els jugadors seleccio
nats per avaluació , Els seus re
sultats foren contundents, només 
amb unes taules però amb dues 
derrotes, La resta foren victò 
ri es, encara que amb gent poc 
significada. De tota manera el 
progrés que ha fet s'evidencia 
dient que l'any anterior fou el 
92è. 

A m.és del quadre de classifi
cació que s'adjunta i per a com
prendre millor la situació a cada 
moment, citem a continuació les 
classificacions parcials . 

5.0 rond a 

Padreny amb 5 punts seguit 
de Fornés, Gros i Travesset amb 
4 i mig. 

6.0 ronda 

Padreny amb 6 punts seguit de 
Fornés amb 5 i mig i de Delgado, 
Lluch i Marin amb 5. 

7,0 ronda, 

Padreny amb 6 punts i mig se
guit de Fornés i Marin amb 6, 
i un grup de 8 jugadors amb 5 i 
mig. 

8.0 ronda 

Padreny amb 7 seguit de For
nés, Rosich i Marin amb 6 i mig, 
i un grup de 9 jugadors amb 6 
punts. 

9,0 ronda 

Padreny amb 7 punts i mig se 
guit de Delgado, Fornés, II les
cas, Marin , Marzà i Rosich amb 
7. 
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15è, a 25è, amb 6 punts i mig 
BARRABABE (Catalònia), BLASCO (Sant Josep), CUETO 
(Torrenegra), DELGADO (Terrassa), FLORES (Terrassa) 
HUERTAS (Olesa), LLUCH (Vulcà), PINEDA (Igualada) 
SALVANY (U .G.A.), SANAHUJA (Terrassa), SOUSA (Ca· 
talà), 

26è. a 37è, amb 6 punts 
ARA (Sabadell), ARANDA (Ateneu Colom), FABREGA8 
(Mataró), A. ALONSO (Cornellà), BARRERO (Cerdanyo la 
V), HUESO (Sant Adrià), MARTIN (La Lira), MAROTO (Sit · 
ges), PLANELL (Igualada), TORRESCASANA (Catalònia) 
VIDAL (Cerdanyola V), VIVES (Tres Peons) . 

38è, a 61 è, amb 5 punts i mig 
BONAY (Gavà), BRAVO (Mataró), CARDENAS (Peira) 
CASTELLTORT (Prat), CATALAN (Barcelona), ESCRIBA 
(Caixa de Pensions), FERNANDEZ (Cerdanyola V), GAR
CIA (Olesa), GOM lLA (Foment Martinenc), GRIMA (Cas
telldefels), INGLÈS (Congrés), JORDA (Congrés), LACAS
TA (Foment Martinenc), LLORENS (Ateneu Barcelonès) 
LLUVEROL (Vilafranca), MARCOS (Barcinona) , MARINt 
(La Lira), PONC E (Jake), PRADO S (Ateneu Colom), RIBE· 
RA (Foment Martinenc), RODRIGUEZ (V ilafranca), RAU· 
RELL (Vic), SOTO (Sant Feliu), VIVES (U .G.A.). 

62è, a 77è, amb 5 punts 
BALLESTER (Vilafranca), BLASCO (Sant Adrià) , BOFILL 
(Barcelona), CONESA (Barcinona), DOMINGUEZ (Jake) 
FABREGAS (Terrassa), FERNANDEZ (HOrlenc), P. FERREP 
(Espanyol), FITER (O.N.C.E.), FLORES (Vilanova), NAVA· 
RRO (Sant Feliu), POLO (Hospitalet), RIBERA (Barcelona) 
SORT (Terrassa), TOLEDANO (Vilafranca), VIVAS (Barce· 
lona). 

78è, a 95è, amb 4 punts i mi9 
ALVAREZ (Espanyol), BESCÓS (Seat), BOSCH (O.N.C.E.) 
CARTÓ (U.G.A.), CLOTET (Terrassa), COQUARD (Barce· 
lona), CORTINA (Espanyol), L. FORN~S (Foment Marti 
nenc), FLORES (7 a 9) , GALOBART (Seat) , LEÓN (Hospi · 
talet), MARTIN (Tres Peons), MONCUNILL (Montb lanc) 
ROS ELL (Foment Martinenc), SEGURA (Espanyol) , TOMAS 
(Vilafranca), VALLS (Mataró), VILA (Mataró) . 

96è, a 102 .. , amb 4 punts 
ARIAS (Ateneu Barcelonès), LAYOLA (Hosp italet) , LLO· 
PIS (Seat), MIQUEL (Barcelona), MOLINA (Congrés), SA
BAN~S (O.N.C.E.), TEBAR (Catalònia). 
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103è. a 113è. amb 3 punts i mig 
BAS (Barcelona). BELLES (Hospitalet), DUCH (Cerdanyo· 
la V), CASALS (U.GA), CHERTA (Lleidatà Ruy López) 
DURAN (C. Moral de Gràcia), NAS (Ateneu Barce lonès) 
MUÑOZ (Sant Pere), OLlVERAS (Sant Pere), ROSELL (Ter. 
rassa), SERRA (La Lira). 

INDEX DE PARTICIPACIÓ 

Classi-
114è. a 117è. amb 3 punts Inscrits f icats 

AMAT (U.G.A.), CASELLAS (Espanyol), GRADOS (Iguala· 
da), MARTINEZ (Espayol). Semifinalistes 40 36 

118è. i 119è. amb 2 punts i mig 
ESTREMERA (Barcelona), C. GONZALEZ (Cornellà). 

120è. amb 2 punts 

Preferents 

Primeres 

144 121 

181 52 
PRADES (Barcelona) . 

121 è. amb 1 punt i mig 
Segones 250 69 

AYATS (U.GA). Terceres 498 132 

Els que estan en negreta són jugadors de 1.° ca tegoria invitats condicIo 
nalment i que per haver fet la puntuac ió necessaria han obtingut defInitiva
ment la categoria Preferent. 

TOTAL 1113 410 

Comparant classificacions i 
fins allà on és possible per la 
coincidència de participacions. 
es veu el progrés constant d'uns 
quants jugadors , generalment 
els més joves. Així observem 
com Molina (67è.), Rosich (528.) 
i Sabadell (54è.) són dels que 
han tingut un progrés més evi· 
dent. I cal citar també Blasco , 
que l'any passat fou el campió 
de 1.0 categoria. 

La mateixa significació ens ha 
de merèixer el que 15 dels ju
gadors invitats procedents de 1.0 

categoria s'hagin guanya t la de 
Preferent fent, com a minim, la 
puntuació necessària -5 punts 
i mig- que ha estat ultrapassa
da per quatre jugadors, que són 
els que han tingut més ambició, 
i també més encert, naturalment. 

Assenyalem la participació de 
la MIF Pepi ta Ferrer, que ha tin
gut una acceptable actuació, ha
vent aconseguit el 50 % de la 
puntuació possible. 

Aquest constant fogueig és el 
que convé als nostres jugadors, 
uns perquè puguin tenir oportu
nitat de progressar tècnicament, 
i els altres per a gaudir prenent
hi part, sigui quina sigui la seva 
classificació. O almenys així en
tenem que ha d'ésser com s'ha 
de comprendre la participació en 
el campionat. I s'ha d'estimular 
que sigui així per a treure'n el 
fruit que, a tots nivells , convé 
als escacs catalans, individual
ment i col.lec tivament conside
rats. 

PRIMERA CATEGORIA 

Campió amb 8 punts 
Josep M.o GIL (Congrés) . 

20n. a 15è. amb 7 punts i mig 
ARMET (Granollers), BALLESTER (Vilafranca), BOSCH 
(Sant Pere), MORTEA (Tres Peons), LÓPEZ (Sant Josep) , 
MARTINEZ (La Salle-Horta), MENGUAL (Sant Feliu), MO
LINA (Ciutat Badia), PÉREZ (Congrés), ROCAMORA (Fo
ment Martin enc), RODRIGUEZ (Barcelona), J. SAENZ (Bar · 
cinona), SORROCHE (La Lira), TORRECILLAS (Congrés) . 

16è. a 24è. amb 7 punts 
BARRACHINA (Jake), GUEVARA (Pineda), JIMÉNEZ (Vila
franca), MOLINS (Sant Feliu), PASSARELL (Sant Andreu) , 
SERRANO (Barcinona), TACON (Ideal de Clavé) , TARRA· 
GÓ (Sant Adrià), ZAPATA (Sant Josep). 

25è. a 29è. amb 6 punts i mig 
BOADA (Terrassa), CABALLÉ (Sant Cugat), MINGUELL 
(Vulcà), SAULEDA (Sant Pol), VIDAL (Sant Feliu). 

30è. a 38è. amb 6 punts 
CAPDEVILA (Sitges), FRAGA (Sant Pere) , JULlAN (Hospi
talet), HERRANZ (Cornellà), LLORENS (Congrés) , NAVI · 
NÈS (Ateneu Colom), ROSELL (Lleidatà Ruy López), SA· 
PERA S (Congrés), SEVILLANOS (Sant Josep). 

39è. a 47è. amb 5 punts i mí9 
ALEXANDRE (La Colmena), ALMIRALL (Sitges), ALONSO 
(Torrenegra), BALDRICH (Barcelona) , BORRAS (Lleidatà 
Ruy López) , MARTI (Sitges), ORRIOLS (Moià), PLA (Sit· 
ges), DE LA PLAZA (U.GA) 

48è. a 50è. amb 5 punts 
CUXART (Cornellà), MOYANO (Vulcà), NOVO (Català) . 

51 è. amb 4 punts i mig 
COSTA (Sabadell) . 

52è. amb 4 punts 
V. DE LA CRUZ (Catalònia). 

Els que estan en negreta són jugadors de 2." categona invitats condicio
nalment ¡ que per haver fet Ja puntuació necessàna han ob tingut definitiva
men t la Primera Catego ria. 

MAIG 1980jBUTLLETI D'ESCACS 23 (115) 



PRIMERA CATEGORIA 

Ja hem comentat en acarar els 
de les semifinals la particulari
tat d'aquestes categories de re
tirar-se quan el jugador, per nO 
poder até nyer la puntuació que 
cal per a pujar, perd l'interès 
per la competició. 

Aquesta mesura és conse
qüència de les retirades que es 
produïen abans de concedir 
aquesta facultat sense haver in
tentat, però, l'aplicació de me
sures coercitives , malgrat fossin' 
massives. 

La gran quantitat de paltici
pants fa que els que estableixen 
la classificació final s'enfrontin 
ben rarament, la qual cosa vol 
dir que cadascú va per la ~eva 
sense poder incidir en els hipo
tètics rivals de darrera hora, en
tre altres coses perquè en el 
sistema suis els rivals més di
rectes s'estableixen a cada ron
da, i cadascuna d'elles gailebé 
no te res a veure amb l'anterior. 
Aixi si Gil va enfrontar Arme! 
va ésser una autèntica casua li
tat si es té en compte que es 
toparen a la primera ronda, La 
campanya de GIL fou com se
gueix : Armet CY,) , Crespo (1) , 
Mora ( y, ), Julian (1), Ventós (1), 
Bachs (1), Sauleda (1) , Company 
(1), Bosch CY2) i Molina CY2), En 
negreta quan el campió duia les 
blanques. 

Dels altres que el seguirEn i 
es classificaren a mig punt del 
campió és impossible dir-ne res 
de particular per la colla que 
s'hi aplega, Com a maxim, al · 
guns d'ells han millorat prou 
re specte del campionat anterior 
perquè ara els veiem aqui (Ar
met, Barrachina, Rocamora, .. i. 

S'obté automaticament la ca
tegoria Preferent si es fan 7 
punts i mig, i queden en situa 
ció de demanar de jugar condi
cionalment en aquesta categoria 
l'any vinent els que han aconse
guit 7 punts. 

SEGONA CATEGORIA 

Campió amb 8 punts i mig 
Xavier BOSQUE (Sant Josep). 

Sots Campió .amb 8 punts i mig 
Ramon GABAR RO (Collblanc), 

3er, i 4rt, amb 7 punts i mig 
FUSTER (Aragonès), UBACH (Terrassa). 

5è, a 45è. amb 7 punts 
ALCAlDE (Congrés), BALLESTER (Sant Josep), BEL TRAN 
(U.GA), BOSCH (Sitges), CANILLO (Gava), CANTERO 
(Santboià), CASAMOR (C. Pensions), CASTELLS (Cal 
denc) , COLOM~ (Malgrat), COLELL (Calella), COMALLON
GA (Cerdanyola V), CORT~S (Barcelona) , DELGADO (Es
plugues), DELGADO (Viladecans), ESCRIBANO (Colme
na), ESPARZ (C. Pensions), ESPUNY (S, Apòstol), FERRER 
(Argentona), FONTANER (Sabadell), GALlMANY (Vilana· 
va), GANDULO (Cerdanyola V), MARTíNEZ (Sant Josep) , 
MATEU (Vilanova), MERCADO (Barcinona), MINGUEZA 
(Sabadell), MONTSERRAT (Calmen a), PICO (Foment Mar
t inenc), PRESSEGUER (Centelles) , PRINCIPAL (Barcelo· 
neta) , RIERA (Català), Roca (Vulcà), RODRIGUEZ (Sant 
Fel iu), RUIZ (Esplugues), SAYOL (Cornella), SOLA (Vic) 
TOMAS (Vilafranca), TORRE-MARIN (Barcelona) , VICEN
TE (Vic), VILLAVERDE (Vilafranca) , VIÑAS (Salle Comta l) 
J, ZALDIVAR (Vulca). 

46è, amb 6 punts i mig 
A. GARCIA (Foment Martinenc). 

47è, a 59;', amb 6 punts 
DUCET (Torrenegra), GOMEZ (Jake), GOMEZ (Vilanova) 
GUILL~N (Sabadell), MAYNAT (Canet), MELCHOR (UGA) , 
MERCHAN (Cornella), MESTRES (Vilafranca) , MORCHON 
(Cornella), MORILLAS (Gava), PADILLA (Cerdanyola V) 
SERVITJA (Vulca), TURULL (Foment Martinenc), 

60è, a 62;', amb 5 punts i mig 
GARCIA (Catalònia), ORTiZ (Cornella), VERGARA (Vic) 

63;'. a 65è, amb 5 punts 
LEAL (Hospitalet), PEIRON (Barceloneta) , SUAREZ (Saba
dell). 

66;', i 67;', amb 4 punts i mig 
GIM~NEZ (Catalònia), JIM~NEZ (La Salle-Horta) . 

68è. amb 4 punts 
SAUMELL (Sord-muts). 

69è_ amb 3 punts 
SAENZ (Barcinona). 

Els que estan en negreta són Jugadors de 3.C categoria mVltats cond iCIO
nalment i que per haver fet la puntuació necessàna han obt ingut definitiva
ment la Segona Categoria. 

cada vegada més deixa d'ésser 
una categoria de selecció, En canvi, els invitats de l'arry 

passat l 'han obtinguda havent- Per a situar-se una mica en 

7.0 ronda: amb 6 pun ts Bosch , 
Gil, Martinez, Jordi Sàenz i So
rroche. 

ne fet només cinc i mig , Dels 15 el desenvolupament d'aquest 
invitats d'enguany l'han aconse- campionat, donem a continuació 
guit sis d'ells. les classificacions parcials de la 

Aquest constant transvassa - segona meitat de la compet ició . 
ment va inflant considerablement 6,0 ronda: 5y, Bosch i Sorro .. 
les categories superiors, i en che; 5 Canevas, Ferran, Gil, Mar-
aquest cas la Preferent, que aixi tine2, Molina i -Sau leda. 

24 (116) BUTLLETI D'ESCACS/MAIG 1980 

8,0 ronda : amb 7 punts Gil ; r 
amb 6 i mig Armet , Bosch, Mar
tinez, Mengual , Mol ina, Saenz 
i Sorroche , 

9,0 ronda: amb 7 punts i mig 
Gil; amb 7 Armet, Ballester 
Bosch, López, Martinez, Men-



gual, Sàenz i Torreci llas ; i amb 
6 i mig Boada, Caballé, Fortea 
Pérez, Rocamora, Rodriguez 
Sauleda, Vidal i Zapata. 

Es va dona r el cas curiós que, 
per un error de transcripció, a 
la 8.° ronda Borràs fou regis 
Iral amb 5 punts i mig quan en 
realitat només en tenia 3 i mig 
Això féu que s'enfrontés amb 

N,O 58 D 44 /a 

TRAVESSET - PADRENY 

Defensa Nimzoindia 

1 d4 CfO. 2 e4 e6 . 3 Ce3 Ab4. 4 03 
A x c3 +. S b Xc3 b6. (Continuació 
complicada però interessant. El negre 
cedeix el centre a canvi d'una ràpida 
pressió a c4.) 6 13 AaS. 7 e4 CcS. 8 
e5 Cg8. 9 Ch3 h6. 10 Ae3?1. .. (Jugada 
passiva. Era convenient Ad3 amb idea 
de seguir Oa4, Cf4, h4 i Agl, que és 
un pla més actiu) 10 . CaS . 11 Da4 
Ce7. 12 Td1 .. . (Si ara Ad3, la respos· 
la CdS seria bona per al negre.) 12 ... 
O-O. 13 Ad3 d6. 14 0·0 Oe8! (Obliga el 
canvi de dames, enlrant en un final 
clarament avantatjós per al negre de
gut a la feble estructura de peons del 
contrari.) 15 D X e8 Tf X e8. 16 e x d6 

SEGONA CATEGORIA 

Aquesta ja comença a ésser 
una categoria massiva per la 
qual cosa encara és més dificil 
parlar-ne en deta l l. 

L'ascens aquí s'aconsegoeix 
només amb 7 punts i els invitats 
amb 5 i mig. Dels 7 invitats ho 
van assolir quatre, que són els 
subratllats en negreta en la clas · 
slflcac ió general. 

Els mèrits es repartiren per 
Igua l entre Bosque i Gabarró, 
encara que el primer en sorti 
més beneficiat pel sistema de 
desempat. Optem, però, per do
nar el detall d'ambdues campa
nyes de la mateixa forma que 
hem fet a la categoria anterior 

BOSQUE : Mesa (1), J. A. Mor 
chon ('12), Siliz (1), Pericay (1 ), 
Gras (1), Garcia (1), Bollero (V2), 
Gabarró (V2), Casamor (1) I 

Ubach (1) . 

els d'aquest nivell i encara que 
perdé amb Mengual a la 8.°, en 
guanyar a Canevas a la 9.° , 
Boada a la darrera, quedés er 
ròniament situat en segona po
sició. Però creiem que no se li 
poden donar més que 5 punts i 
mig, que són els que realment 
va fer, i situar-lo en aquest lloc 

e X da. 17 c5 Cd5. 18 AI2 A X d3. 19 
T x d3 d x eS. 20 d x eS TecSI (Prepa
rant l'ent rada de les dues torres en 
les columnes dels peons blancs fe
bles.) 21 c4 .. (Si 21 cXb6 el negre 
respondria 21.. a X b6 amb idea de 
seguir amb Cc4 . La textual és preci
pitada. Després d'aquesta Ja partida 
pren una via més fàcil i ràpida.) 21 .. 
C X e4. 22 Tel Ce5. 23 Tb3 b X e5. 24 
T X c5 T x c5 . 25 A x c5 aS. 26 Ad6 a4. 
27 Tb7 Cc4. 28 Ae5 Te8. 29 Ab4 Cb2 . 
30 All Tc2, (Ací el blanc va perdre 
per temps, però la seva posició ja era 
desesperada. El negre disposa de les 
tres peces per assetjar el rei , mentre 
que el blanc té les peces escampa
des·1 

0-1 

JOSEP PAORENY 

GABARRÓ : Presseguer (1) , 
Armengol (1), Sayo l (1), Picó 
(1), Mateu (1), Ubach (1), Casa· 
mor (V2), Bosque CV2), Cantera 
(1) i Mercado (V2) 

Fuster i Ubach van perdre 
una i dues partides, respectiva
ment, i la seva actuació no fou 
tan lluïda, encara que superaren 
la puntuació mini ma per a ob
tenir la categoria superior. 

La situació del desenvolupa
ment de les darreres rondes fou : 

7,° ronda: amb 6 punts i mig 
Gabarró; i amb 6 punts Bosque , 
Casamor i Ubach . 

8.° rond a: amb 7 punts Gaba
rró; amb 6 i mig Bosque, Cante
ra, Casamor i Minguesa. 

9.a ronda: amb 8 punts Gaba 
rró; amb 7 i mig Bosque i Ubach ; 
i amb 6 i mig 32 jugadors, car 

en aquests moments només es 
va a fer taules entre els que en 
tenen prou per atènyer la pun
tuació que classifica. 

TERCERA CATEGORIA 

Aqui és totalment impossible 
seguir la pista de ningú més que 
dels dos que van sobresortir, 
perquè els alts i baixos són bru
ta ls per mor de la quantitat de 
jugadors que hi pren part. 

Per tant, ens limitarem a do
nar la trajectòria de cadascun 
d'aquests dos jugadors. 

SANTOS : Talens (1), Vendrell 
(1), Breton (1), Pérez (V2), Ca
zorla (1), Molera (1), Marco (1) , 
Santiago (1), Angosta (1) i La
sierra CV2)' 

SANTIAGO: Martin (1), Tor
rent (1), Pérez (1), Gil (1), Izual 
( 1), Serrat (1), Nicolau (1), San
tos (O), Fermindez (I) i Serracar
bassa (1). 

Aci veiem que la campanya de 
Santiago fou molt dràstica, car 
totes les seves partides es re
solgueren en victòries, excep
ció feta de la de Santos, que li 
costà el titol que semblava tenir 
a l'abast. No s'encongi d'esprés 
d'aquesta derrota i segui gua
nyant partides fins empatar el 
primer lloc quan Santos entaula 
la darrera partida, car ja tenia el 
tito l assegurat. 

Tots els jugadors que han 
aconseguit un minim de 7 punts 
pugen a 2.° categoria. Això vol 
dir que s'hi incorporen una no
rantena de jugadors, que és gai
rebé la cinquena part dels par
ticipants . 

Amb aquest ritme hi ha el pe
rill de despoblar la base dels 
escacs si la injecció de nous 
jugadors s'estronca en un mo
ment donat. Potser caldria re
plantejar-se les quotes d'ascens, 
és a dir, les fites que s'han de 
marcar perquè hi hagí una se· 
lecció més rigorosa, o bé és ho
ra ja de crear una quarta, j fins 
r tot una cinquena categories 
temes que brindem a la nova 
Comissió Esportiva per a plani
ficar el futur dels escacs cata
lans. 

LLEGIU PROPAGUEU LA PREMSA D'ESCACS 
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TERCERA CATEGORIA 

Campió : Daniel SANTOS (Sant Josep) amb 9 
punts. 

Sots-Campió: Joan SANTIAGO (Castelldefels) 
amb 9 punts. 

3er. a 5è. amb 8 punts 
ABAT (Barcelona), LASI ERRA (Congrés), 
MARTINEZ (Hortenc). 

11 è. a 89è. amb 7 punts 
ADSERA (Foment Martinenc), ALFONSO (Or
feó), AMORES (Olesa), ANGOSTO (Caste
llar) , BARRIS (Barberà), BERTOLlN (Ideal de 
Clavé), BLANQUEZ (Santboià), CALVET 
(Tres Peons), CANAS (Sant Fe liu), CAÑIZA
RES (Colmena), CAÑIZARES (Cornellà) . 
CARCELLER (Sant Cugat), CAZORLA (Cer 
danyola V), COLL (Jake), CUBELES (Jake), 
CUEVAS (Seat) , DE LAMO (Vilafranca), DE 
BELZA (Cerdanyola V), DELGADO (Jake), 
EBRI (Besós), EDO (Bim Sants), ENEDAGUI
LA (Barceloneta), FERNANDEZ (Barcino na), 
FERNANDEZ (Castellar), FERNANDEZ (Cer
danyola V), FERRER (Foment), GARCIA (Bar
cinona), GARGALLO (Padró), GIL (Terrassa), 
M. GÓMEZ (Ateneu Colom), GONZALEZ 
(Cerdanyola M), GUIXE (Sant Josep), IZUEL 
(Santboià), LAISECA (Esplugues), LARRIBA 
(La lira), LóPEZ (Castellar), MADRENAS 
(Barcelona) , MARCÓ (Vulcà), MARRADES 
Sitges), MARTiN (Olivetti), MARTiNEZ (Cer
danyola M), MATAMOROS (Cerdanyola M), 
MOLERA (Moià), MONTSERRAT (Centelles), 
MORROS (Hortenc), A. MURATET (Barcino
na), E. MURATET (Barcinona), NEGRE (Cen
telles), NEGRE (Congrés), NICOLAU (Caste ll 
defels) , ORDUÑA (Català), ORTiZ (Sant Jo
sep), PEREZ (Hospitalet) , B. PEREZ (Saba
dell), PEREZ (Sant Mart i), PEREZ (U.GA) PI
QUE (Sitges), PONS (Torrenegra), PRAT 
(Igualada) , QUERO (Prat) , QUINCOCES (Sant 
Adrià), RAMOS (La lira), REPISO (Sant Mar
ti) , ROC (Collblanc), ROCABERT (Castellar), 

ROJANO (Colmena), RUBIO (Cerdanyola M) . 
SARABIA (Colmena), J. SAEZ (Padró), SIL
VA (Secata), SIMARRO (Sant Martí), SI MON 
(Sant Andreu), SOLE (Malgrat), SOLEY (Mo
llet), TRAVESSET (Sant Andreu) , VILLUELA 
(Granollers), VIÑALS (Congrés), YAMUSA 
(Cerdanyola V), ZAMORA (Salle Comtal) . 

90è. í 91 è. amb 6 punts i mig 
J. DORCA (Salle Comtal), NAVARRETE (Bar
celoneta). 

92è. a 112è. amb 6 punts 
CLAPES (Barceloneta), CLOTET (Terrassa) , 
J. FABREGAS (Hospitalet) , R. FABREGAS 
(Hospitalet) , FORES (Vilafranca), GÓMEZ 
(Sitges), JIMENEZ (Ateneu Hortenc), LOREN
ZO (Seat) , MASSANA (Sedeta) , MUÑOZ 
(Catalunya), PICAÑOL (Vulcà), PULlDO (Cor
nellà), QUEMADES (C. Moral de Gràcia) , 
PAIRET (Cerdanyola V), PÉREZ (Londres) 
PRATS (Joventut) , PUJOL (Granollers), RA
FOLS (Vilafranca), REQUENA (Hospitalet). 
SIMON (Cornellà), TUBAU (Barcelona) . 

113è. a 119è. amb 5 punts i mig 
COMPTE (Congrés) , LAURI (Vulcà), MAR
CAS (U .GA), NAVARRO (Colmena), PIQUE
RES (Sant Josep), ROSICH (Salle Comtal) , 
TORRALBA (Barcelona) 

120è. a 125è. amb 5 punts 
BALAGUE (Salle Comtal), BAL TA (Vilafran
ca) , CANEDO (Hospitalet) , GALLEGO (Cor
nellà), L. MURATET (Barcinona), ROIGE (Fo
ment Mart inenc). 

126è. a 129è. amb 4 punts i mig 
DEULONDER (Sant Josep), Josep DORCA 
(Salle Comtal), MOMPEÓ (Sords-muts), TOR
DERA (Vulcà). 

131è. a 133è. amb 4 punts 
CORVI (Català), RUIZ (Vulcà), VELASCO 
(Peira). 

(ve de la pàg. 20) 

Continuació de la partida n " 57. 

MOYANO - CANALS 

28 e x f411 ... (Sorpresa! tenint en comp
le que el cavall negre de ba el tinc a 
la butxaca, elimino tres peons-bomba 
a canvi del meu inactiu cavall; la po
sició era tBn Increïble que les mateI
xes variants que en sortien són veri 
tables excentricitats; efectivament si 28 
T xb8 T x b8 -28 ... Ta6 . 29 CXf4!? .. 

1-0- 29 T x b8 Al l ! -29 .. b5a?
-30 T Xb6+ R17! 31 Cel 13! ~ ) 28 ... 
e X 14. 29 T X 14 b5. (29 ... Ae2. 30 
Te4+ ... I -O. ) 30 T X g4 RtS . 31 Th4 04 . 
32 Th5 + Re4. 33 Thh8 ... (33 Tx e5?1 
a3! 34 Rb l Ta6!! 35 T X b8 Tg6. 0·1 . ) 
33 ... a3. 34 T X b8 ... (A la fi! és in 
creïble el fet que el neg re no hagi 
mogut en lola la partida el seu cavaU 
de b8. però és sorprenent que el blanc 
el capturi en la jugada 34 T x ba.) 34 ... 
T X b8. 35 T X b8 02. 36 Rb2 e5. 37 
h4... (El rellotge no permetia subti 
leses; per tant les negres deixaran 

escapar una bona jugada en el seu 
moviment 39. ) 37". RfS. 38 h5 e4. 39 
h6 e31 (Error; el negre perd la seva 
darrera possibilitat de fer taules; efec
tivament 39 ... Rg6! 40 TeS R x h6. 41 
T x e4 Rg5! dóna taules, per exemple 
42 Te5 + R14. 43 T x e5 Re3. 44 T X e4 
b x e4. 45 R x a2 Rd2. ~ - ~. ) 40 h7 
02. 41 T18 + Rg6. 42 h8 = D .1 = 0 
43 R x al 01 = 0 +. 44 Rb2 De7. (I al 
mateix temps abandona.) 

1 - O 

ESTEVE MOYAND 
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XLVIII CAMPIONATS INDIVIDUALS DE CATALUNYA 

DELEGACIÓ DE LLEIDA 

Ignasi GORNÉ, del Vilanovenc, campió de Preferent 
Antoni MONTOLIU, del Balaguer, campió de Primera categoria 
Miquel PUIGPELAT, del Balaguer, campió de Segona i Juvenil 

Eugeni PERA, del Lleida, campió de Tercera categoria 

L'índex de participació en 
aquests campionats ha estat in
ferior al de la temporada ante 
rior d'una manera global, si bé 
la causa d'aquest descens ha 
estat la reduïda participació ju
venil (1 6 contra 36) perquè, tret 
d'aquest estament, les altres ca
tegories han tingut un cert aug
ment compensant amb escreix 
els de segona i tercera la re
ducció dels primeres. 

Aquesta és en veritat la xifra 
autèntica perquè els juvenils es
tan enquadrats en les catego
ries generals i, per tant, no po
den incrementar la suma global 
de parti cipació . 

CA TEGORIA PREFERENT 

S'ha tornat a jugar a una sola 
volta malgrat ésser només vuit 
els participants. 

La compet ició ha estat gaire
bé calcada de l'anterior havent
sc repetit i tot el guanyador, Gor
né, que per ara no té parió en 
aquella contrada. El seu triomf 
fou esclatant amb més rotundi
tet encara que l'any passat, car 
acabà imbatut i a un pèl de gua
nyar-les totes . 

El sots-campió de l'any pas
sat , Roca, no ha repetit aquella 
actuació i s'ha vist completa
ment superat. 

En canvi, cal remarcar l'as
cens que està experimentant el 
fa poc juvenil Josep Codina, que 
ha obtingut el sots-campionat , 
si bé a distància del camp ió car 
fou batut per Purgimon i cedi 

tres taules . Amb tot sembla que 
es va afermant, com li pertoca . 

J, Gensana també ha millorat 
bastant i s'ha de confiar que es 
mantingui. En el seu debut a la 

categoria, el campió de 1.0 de 
l'any passat, l'andorrà Joan Pur
gimon, s'hi ha consolidat. 

Béjar està on estava i Padu
lles no ha pogut fer gran cosa . 

CATEGORIA PREFERENT 

CI ... NO M CLUB , 2 3 4 5 6 7 8 I TOTAL 

, GORNE Vitanovenc '12 1 1 I I I 1 SV2 

2 CODINA lle ida % 1 % O I I % 4V2 
3 J . GENSANA lle ida O O 1 I I V2 % 4 

4 RDSELLO Bellpu ig O % O V2 I I % 3V2 
5 PURGIMON G.E.VA O I O V2 O V2 I 3 

6 ROCA Lleida O O O O I I I 3 

7 BEJAR Lleida O O V2 O % O I 2 

8 PADULLES Torà O V2 V2 V2 O O O IV2 

PRIMERA CATEGORIA 

Clos. NO M CLUB , 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

, MONTOLIU Balaguer 1 1 % I V2 V2 I 5V2 
2 R. GENSANA Lleida O 1 1 I I % 1 5V2 
3 LEGA Lleida O O 1 I I I I 5 

4 TUDELA Vilanovenc % O O 1 V2 I I 4 

5 NAVARRO Lleida O O O O I I I 3 

6 GARCIA lleida % O O % O % % 2 

7 GATNAU Torà % % O O O % O 1% 
8 HERRERA Lleida O O O O O V2 I IV2 
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PRIMERA CATEGORIA 

Degut a l'escàs nombre d'ins
crits enguany s'ha jugat per sis
te"Tla lliga, però també a una sola 
velta. 

Aci ha tingut importància 
aquest fet perquè el campionat 
es jugà a una sola partida, la 
que enfrontava Montoliu i Gen
sana a la penultima ronda. 

El campionat l'havia estat do
minant fins aleshores Ramon 
Gensana, el campió de 2. 0 ca· 
tegoria de l'any anterior, portant 
un punt d'avantatge a la 4.0 ron
da, després de guanyar-les to
tes. A la 5. 0 entaulà amb negres 
contra Gatnau, i això féu que la 
seva partida amb Montoliu fos 
decisiva. Tot i portar les blan
ques el segrianenc va perdre i 
Montoliu en tingué prou d'entau
lar l'ultima ronda per endur-se'n 
el campionat mitjançant el -son
neborn-. 

Com a confirmació a la nova 
ca tegoria cal esmentar Miquel 
Tudela , que fou tercer classifi
cat en el campionat de 2. 0 de 
l'any anterior i que s'ha situat 
de ca ra l'assalt de l'any vinent. 

En canvi, el sots-campió d'a 
quella competició, Herrera, no 
se'n sorti ben parat. 

Els dos primers classificats 
han obtingut la categoria supe
rio r. 

SEGONA CATEGORIA 

En aquest campionat destaca 
la contundent campanya porta 

INDEX DE PARTICIPACIÓ 
(Inscrits) 

Preferents 8 
Primeres 8 
Segones 18 
Terceres 50 

TOTAL 84 
Juvenil 16 

GRAN TOTAL 100 

da a terme pel que també és 
campió juvenil de Lleida , Mi 
quel Puigpelat, 

Seguint la mateixa tònica que 
impera en les cateç;ories supe
riors, només s'han jugat 7 par
tides i, donada la participació 
s'ha fet servir el sistema suis 
de competició. 

Això vol dir que els set punts 
obtinguts per Puigpelat han re
presentat a victòria per partida 
Els seus adversaris foren : De 
Corcuera, Ferran, Riaza , Solé. 
Argerich , A. Vil a i V. Rullo (en 
negreta les partides en què Puig
pelat duia les blanques). 

Pugen a 1.0 categoria els ju
gadors que han obtingut 5 punts 
i mig. 

EQUIP DEL C. E. LLEIDA QUE ES VA 
PROCLAMAR CAMPIÓ ABSOLUT DE 
LLEIDA. 

D'esquerra a dreta : J. Gensana, Belar , 
R. Gensana, Codina i Mora . 
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TERCERA CATEGORIA 

Seguint la pauta de la cate
goria anterior, aquest campionat 
també s'ha jugat per sistema 
suis a 7 rondes. 

El campió només cedi unes 
taules a Casals en l'ultima ron
da, quan ja tenia el titol assegu
ra t, car gaudia d'un punt d'avan
tatge per sobre dels seus més 
immediats seguidors . . 

També en aquesta categoria 
pugen a la immediata superior 
els que han obtingut 5 punts i 
mig. 

JUVENIL 

De la mateixa manera que 
Puigpelat s'imposà a 2.0 cate
goria, ho féu aci, puix que gua
nyà totes les partides. Els seus 
adversaris foren : F. Segóvia , 
Nadal, Oliva, Tudela, Salamero 
I C. Segòvia. 

Tal com hem fet esment abans 
la participació en aquesta cate
goria ha estat molt més baixa 
que en el campionat anterior. 
Això és perillós si no respon a 
una situació transitòria , perquè 
la introducció dels escacs ofi
cials ha de venir dels juvenils 
i, fins i tot, arrencar de més avall 
dels escolars, que molts d'ells 
encara ho són. 

Si aquesta font s'estronca el 
cabal de jugadors quedarà es
tancat i no es produiran els pro
gressos que convé tinguin els 
escacs a tot arreu. L'estimu l 
prové de la injecció de nous ju
gadors i aquests han de proce 
di r de la joventut. 



SEGONA CATEGORIA 

Campió amb 7 punts : Miquel PUIGPELAT (Balaguer) 

Sots-campió amb 5 punts i mig: Josep ARGERICH 
(35,50) 

3er. a 5e. amb 5 punts i mig 
DE CORCUERA (Lleida) (33,50), SOLÉ F. X. (Vi-

CAMPIONATS 
INDIVIDUALS DE LA 

DELEGACIÓ DE 
LLEIDA 

Temporada 1979180 

lanova) (32,50), NADAL (Bellpuig) (31). TERCERA CATEGORIA 

6e. a 8e. amb 4 punts i mig 
RULLO V. (Vilanova) (33,50), VILA A. (Torrefar-
rera) (32,50) , HERNANDEZ (Lleida) (27) . 

ge. a 11 e. amb 4 punts 
FERRAN (Lleida) (34), ROCO (Torrefarrera) (27) , 
GIL (Lleida) (27). 

12e. i 13e. amb 3 punts i mi9 
RIAZA (Lleida) (36,50), LAVAQUIOL (Torà 
(3C,50) 

14e. i 15e. amb 3 punts 
SALAMERO (Vilanova) (29), VILA M. (Torrefar· 
rera) (22,50) . 

16e. amb 2 punts 
OLIVA (Bellpuig) . 

17 a. amb I punt imig 
RULLO F. (Vilanova) . 

18 •. amb lpunt 
VIDAL (Torrefarrera) . 

JUVENIL 

Ca mpió amb 6 punts: Miquel PUIGPELAT (Balaguer) 

Sots-campió 2mb 4 punts i mig : Francesc SOLE: 
(Vi lanova). 

3er. i 4art. amb 4 punts 
TUDELA (Vilanova) (22,5C) , VILLA (Lleida) 
(19,50) 

5e. i 6e. amb 3 punts i mig 
SEGÒVIA C. (Lleida) (23) , SALA (Bellpuig) (18) 

7e. a 10e. amb 3 punts 
SALAMERO (Vilanova) (20,50), SEGÒVIA X 
(Lleida) (17,50), ROSELLÒ (Lleida) (15,50), AR
DIACA (Lleida) (14) , 

I I e. amb 2 punts i mi9 
SOLÉ J, (Vilanova) , 

12e. a 14e. amb 2 punts 
NADAL (Bellpuig) (19) , OLIVA (Bellpuig) (16,50) , 
PASCUAL (Vilanova) (10) , 

15e. amb I punt 
ARAGONCILLO (Bellpu ig), 

16é. amb mig punt 
LAFÉREZ (Anglesola). 

Campió amb 6 punts i mig : EUgeni PERA (Lleida). 

Sots-campió amb 5 punls i mig : Josep M.o CASALS 
(Bellpuig) (36) . 

3er. a 12e. amb 5 punts i mig 
MASES (Torà) (36), PONT (Anglesola) (34) , 
FRANCINO (Lleida) (33,50), VAÑÒ (G.E.V.A,) 
(33,50) , BONET (Lleida) (32) , TEIXIDÒ (Bell 
pu ig) (32), SALA (Bellpuig) (31), ROSSELLÒ 
(Lleida) (29), BERGA (Lleida) (28,50), CALA
SANZ (Lleida) (27,50) , 

13e. a 15e. amb 5 punts 
TORRENT (Angleso la) (32), VILLA (Lleida) (29) , 
MASBERNA T (Juneda) (28,50) , 

I Ee. a 20e. amb 4 punts i mig 
VIDAL (Torà) (33,5C), VALLS (Anglesola) (29,50) , 
LAVAQUIOL (Torà) (28), PASCUAL J, (Vilano
va) (27,5C), SOLÉ P. (Vilanova) (25,50), 

21 ". a 30e. amb 4 punts . 
RIERA (Torà) (35), SATORRA (Torrefarrera) 
(35) , GARRIDO (Bellpuig) (32), BRAU (Torà) 
(31 ,SC), DEL MORAL (Torà) (31 ,SC), CASTELLE
DO (Torà) (29,50), PASCUAL J. (Vilanova) (29) 
PAGÈS (Bellpuig) (29), ORELLANA (Lleida) (29) 
SIURANA (Torrefarrera) (24,50) . 

31 e. a 33e. amb 3 punts i mi9 
MORA (Artesa de Segre) (36), PASCUAL A 
(Artesa de Segre) (26), ARAI\IZA (Lleida) (24,50) 

34e. a 45é. amb 3 punts 
VALLÈS (Juneda) (34 ,50), RIBA (Tàrrega) (34,50) , 
PARRA (Bellpu ig) (31) , SOLDEVILA (Vilanova) 
(31), PURRA (C.EA) (30,5C) , ARDIACA (Lleida) 
(29 ,50), FERNANDEZ (Torrefarrera) (28,50) , TER
RATS (Torrefarrera) (27,50), BORRAS (Torrefar
rera) (26,50), NADAL J. (Bellpu ig) (26,50), POR· 
TA (Juneda) (26,50), SOLÉ G. (Bellpuig) (21). 

46é. amb 2 punts i mig 
PUYOL (Lleida) , 

47é. amb 2 punts 
ARMENGOL (Torrefarrera), 

48é, amb I punt i mig 
VERDÈS (Tàrrega). 

49é. i 50é. amb I punt 
BATALLA (Tàrrega) (26,50), COTS (Tàrrega) 
(24,50) , 
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H O. Cat. 

GIL REGUERA P 

ULYESTAO P 

CATALAN H P 

BASART ,. 
BORA AS ,. 
BOSCH , 
ULLO P 

CRU.r.",AS p 

PIJUAN P 

LLACH , 
MANZANARES , 
SU' ,. 

CAMPIONAT OBERT DE 
GIRONA, 1980 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

A ... ,"-UB , .. ,. , .. . .. , .. ... , . ,. TOTAL D_mpal 
8~_ 

20"" GIfOtl. " , 30 , . , • , , , , O , , , y, 6% 41,50 

2000 O UOII' n Vl " , " , i 112 " , , , , , • y, 6V2 36.50 

"" Balç,lonl Je % 31 V2 " , " 
, • , " , , O , , 6 34 

- Gu" O I~C .. , " , " , , O , O " 
, 20 , 2 V2 SY2 37.50 

- Or P' Ie"al l' % 34 112 " , " , 1 1ft " , , O " , 5y, I 34 .50 

B.n~o,es " , " , ' O , O lS Vl " 
, .. , " , 5% 34 

,."" Ou •• olanc; 30 O " , .. , • , 5 1f2 " , , O " , 5V2 33.50 

18~§ G •• o .... 21% " , 25 % .. O " 
, 

" 
, " , ' % SY2 33 

IIUS GUo. olanc .. , " , lO 'ft 2 % , O " 
, , , , O 5 " - O, P.nc"al .. o , " , e V2 " O " O 29 V2 .. , " , 5 31,50 

SaU " y, " , l' % 
, O " O " 

, " , .. , 5 3' 

- C"Q.II " , • O " O " 
, 21 1f2 l5 1fz " 

, " , 5 29.50 

13è. a 16è. amb 4 punts i mig 
CAMOS (Montgri) (36), MENAC (Girona) (32,50), DOMÈ· 
NECH (Girona) (35,50), FIGUEIRAS (Gi rona) (26,50). 

17è. a 25è. amb 4 punts 
VAZQUEZ (Girona) (37,50), RADRESA (Montgrí) (36,50) . 
RI BAS (Girona) (35,50), FELIP (G irona) (34), MOLINA (Gi
rona) (33) , BARTRINA (Roial) (32), XERCAVINS (Girona) 
(31). PAYET (Guixolenc) (29) , MIRAMBELL (Girona) (28) 

26è. a 29è. amb 3 punts i mig 
BATALLÈ (Montgrí) (34) , COLL (Montgri) (33), CAÑIGUE
RAL (Cassà) (29,50), MADRIA (Cassà) (20,50). 

Fins a 42 jugadors classificats. 

Grup de part ic ipants; d'esquerra 8 dretB : drets. Rlbas , Suy, Cruañas , Gi/. 
Mirambell . Doménech. Garcls, Ulves tad , Tau/é. Asseguts. Menac. Arbusa . 
VazQuez ; Felip . ~ 
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N.' 59 R 34 / b 

BORRAS (Dr. Paseual) 
BARTR1NA (Royal) 

Obertura anglesa 

g3 eS. 2 e4 CIS. 3 Ce3 dS. (~s més 
sòlid 3.. Ce6. ) 4 e x dS C x dS . S 
Ag2 C X e3. S b x e3 Ad6. (Ja és lard 
per 6 ... g6 . 7 CI3 Ag7. 8 Aa3!. . amb 
avantatge, o bé 7 ... e4 . 8 Cg1 15. 9 
13. . amb avantatge blanc .) 7 Cf3 0·0 
8 O-O Cd7. 9 d4 e6? (Te8 amb idez 
de CtS era millor.) 10 e4 Oe7? 11 
Ch4! Ct6? (Aques t és ja un seri ó~ 

error que deixa moll mal parat el ne
gre, era necessari g6, amb tot i que 
l'avantatge blanc era notable.) 12 '4!.. 
(Pràcticament decisiu. ) 12 ... e x f4 
(12 .. Ae7. 13 I x eS Ag • . 14 Del Cd7 
15 CIS .. i guanya. ) 13 eS I X g3. 14 
e X 16 ... (Clarament la millor per la de· 
bilitació que provocarà en l'enroc ne· 
gre.1 14 ... g x h2 + . 15 Rhl g Xf6 . 16 
Ah6 TeS. 17 A X e6!! .. (Guanya Im 
med iatament. Si 17 Ct5 A X I5. 18 
T X t5 . .. amb l'amenaça Og4 +. el ne· 
gre es defensa momentàniament amb 
18 ... Rh8.) 17 ... Ag3 (No hi ha res 
mi llor, no serveix b x cS per 18 Tgl + ! 
h X gl = D+ . 19 D x gl + Rh8. 20 
Og7 .. mat; n i tampoc ' 8 . RhB per 
19 Ag7 + Rg8. 20 A x 16 + h X gl . 21 
O x 91 RfB. 22 Og7 . i mat; ni 20 .. 
R18. 21 AXe7 + A x e7. 22 Tll A x h4 
23 Oh5.. guanyant) 18 A x e8 A x h4 
19 Oh5 Oe4+ . 20 R X h2 AeS. 21 
Tgl + Ag5 22 A x ~S I X gS. 23 
D X gS + Rf8. 24 Tael ... (S 'acaba tota 
resistènc ia.) 24... Dc2 + . 25 Tg2 
O X e3. 26 T X e6!.. . 

1 - O 

N.O 60 

J . BORRAS 

VAZQUEZ (G" ona ) 
LLACH (Or. Pascual ) 

Defensa india de rel 

D 9 11a 

1 d4 CIS. 2 e4 96. 3 Cc3 Ag7 4 e4 
O-O. 5 Ae2 d6. 6 Ag5 Ce6. 7 dS CeS . 
8 Od2 eS. 9 14 Ced7. 10 CI3 CeS. 11 
A X IS A X IS. 12 eS Ag7. 13 0·0 eX dS . 
14 e x dS AtS . 15 Tlel Te8. 16 Tael 
0b6. 17 Rh1 aS. 18 All AhS 19 Cd4 
Ad7. 20 012 d X eS. 21 T x eS Of6. 22 
g3 Ca4. (22.. g5!?) 23 Ce4 O x eS 
24 I x eS T x el . 2S Rg2 Tbl. 26 b3 .. 
(26 d6!? . ) 2S .. . Tb2. 27 Ae2 Cb6 . 28 
d6 e X d6. 29 CIS + Rh8 30 ex dS 
AeS. 31 g411 CdS. 32 Oh4 C x IS . 33 
O x h6 AdS + . 34 Ah3 TeS. 35 DgS!! 
Cd7. 35 O X dS Rg8. 37 Ae4 CeS. 38 
d7 ... 

1 • O 



N." 61 

Gil REGUERA (Girona) 
PAAT (Sant Jord i) 

Defen sa holandesa 

A 64 / b 

1 e4 15 . 2 g3 g6. 3 Ag2 Ag7. 4 d4 C16 . 
5 Ce3 0·0 6 Ch3 d6. 7 d5 e6. (D'al. 
tres pOSSIbIlitats són cS, Cbd7, CaS ... ) 
8 0· 0 06. 9 d X o6 A x e6. 10 Ob3 .. 
(Més coneguda és 19 b3 ... aleshores 
10 . Ca6. 11 CgS Oe7. 12 Cxe6 
OX e6. 13 Ab2 Ce4. 14 Del dS. 15 
e x dS c X dS dóna iguallat.) 10 .. 
Ob6?1 (Si 10... bS segueIX 11 C x bS 
Dc7. 12 At4 . amb amenaces de CgS 
eS, Ad6, Tdl . Oe7 fóra el millor. ) 11 
Cg5 Te8 12 Ae3 O x b3. (Després 
d'això el blanc queda forçat, millor 
Oe7. ) 13 a x b3 a6. 14 Cb5 e x b5 . 15 
A x b7 b x c4. 15 C x e5 T X e6. 17 
A X a8 e X b3. 18 Ta3 h6. 19 T x b3 
Cbd7, 20 Te1 Rh7. 21 Te7 Ce5 . 22 
A x e5 d x e5. 23 Al3 Te5, 24 Tb6 Ce8. 
25 Ta7 g5, 26 Ah5 ... 

1 . O 

N. ' 62 

JUAN CARlDS Gil AEGUERA 

Gil REGUERA (Gi rona) 
PIJUAN (Gulxolene) 

Defensa sic'hana 

E 61 / a 

1 e4 eS, 2 CI3 Cc6. 3 d4 e x d4 . 4 
C X d4 a6. 5 Ce3 e6 6 Q3 Cge7. 7 
Cb3 d6 . 8 Ag2 Ad7. 9 Af4 CeP. 10 
Oe2 Ae7. 11 Td1 CaS. 12 O-O O-O. 13 
eS dS. 14 O~4 hS. 15 O x h5 Ce4 16 
Td4 g6. 17 Dh6 Ca7. 18 C X dS e x dS. 
19 A X dS AlS . 20 A x e4 De8. 21 e6 
l x e6. 22 AeS A16 . 23 Th4 A17. 24 
Oh7+ Re8 25 A X f6 T X I6. 26 Og7 .. 

1 • O 

Y TORNEIG INTEREMPRESES 

La Caixa de Pensions guanya 
per segon any consecutiu 

Els propassats mesos de fe
brer, març i abril, s'ha vingut ce
lebrant la cinquena edició del 
torneig interempreses, que any 
rera any va creixent amb inte
rès, empenta i també bon joc. 

Enguany han estat 14 els 
equips participants els quals han 
jugat pe l sistema de lliga a una 
volta i en dues fases: prèvia i 
final. 

En la fase prèvia es formaren 
dos grups de set equips. Per a 
la confecció d'aquests grups es 
tingué en compte la teóri ca for
ça dels equips participants mi
rant de repart ir-los a cada grup 
de manera equilibrada . Els dos 
primers classi fi cats de cada grup 
passaren a jugar la fase final A , 
que deCidia els llocs 1 al 4; els 
dos següents classificats passa
ren a Jugar la fase final B, que 
decidia els llocs S al 8, etc ... 

La class ificació final del cam
pionat quedà establerta de la se
güent forma: 

ler. CAIXA PENSIONS ; 20n 
BANC POPULAR ; 3er. B.C.I 
B.I.C .• A.; 4rt. HISPANO OLl 
VETII; Sè. HOECHST; 6è. BAN-

CA MAS SARDÀ; 7è. CONDIE
SEL; 8è. BANCOTRANS ; 9è. 
ARISÓ; 10è. GRUP 72; ll è 
A.C.E.SA; 12è. NEYRPIC ; 13è. 
AULA DE CULTURA ; 14è. B.C.! 
B.I.C ... B- . 

Pel que fa a la classi ficació 
individual els 6 primers classifi
cats foren : 

1 er. P~REZ (Banc Popu lar); 20n . 
MARCO (Grupo 72); 3er. PA
REDES (Condiesel) ; 4rt. GAR
CIA (Banc Popular) ; Sè. MON
TOYA (Banc Popular) ; 6è. REY 
(Hispano Oli vetti) . 

El total de jugadors partici
pants fou de 127. 

El repartiment de trofeus tin
gué lloc als locals de l'empresa 
Hoechst. Amb aquest motiu es 
ce lebrà un petit festival de par
tides semi-ràp ides. Tots els que 
hi prengueren part reberen una 
medalla commemorativa. Es tan
cà l'acte amb un anima t refn· 
geri. 

Aspecte parcial de la sal8 de JOC del T ornel9 Interempreses. 

Com cada any la di recció i 
coordinació del torne ig estigué 
a càrrec d'Àngel Ribera I Ennc 
Olive r. 

Tot seguit publiquem la parti
da que fou guardonada amb el 
premi a la bellesa . 

N.O 63 E 99 / a 

SANCHEZ ( Aris6) . NU tlEZ (G rup 72) 

Defensa siciliana 

1 e4 e5. 2 CI3 d6. 3 d4 C X d4. 4 C X d4 
C13. 5 Ce3 a6. 6 Ag5 06, 7 14 Ae7. 8 
Of3 Oe7, 9 0-0-0 Cbd7. 10 Ad3 b5 . 11 
The1 Ab7. 12 Cd5 C X d5, 13 e x d5 
A x g5, 14 T x o6 + I x o6. 15 Oh5 + 
Re7. 16 O x gS + Rf7. 17 C x 06 Oa5. 
18 O x g7+ Ae8. 19 O x h8+ Rf7. 20 
O X h7 + . 

1 - O 
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ELIMINATÒRIES CATALANES DEL CAMPIONAT D'ESPANYA 
PER EQUIPS DE CLUBS DE 2. a DIVISiÓ 

L'equip barceloní de LA LIRA, campió de Catalunya 
de 2.a Divisió, eliminat 

Quarts de final 

LA LIRA 

1 1 Vidal -1-
V2 V2 Mariné -2-
V2 V2 Castellet -3-
O 1 Sorroche -4 -

2 3 = 5 

Semifinals 

AGRUPACION ARTISTICA 
ARAGONESA 

1 Ramón -1-
1 Palazón -2-
O Asain -3-
O Martinez -4-

2 

LLEIDA 

Codina 
Roca 
Farrus 
Gensana 

3 

LA LIRA 

Vidal 
Mariné 
Padreny 
Sorroche 

= 

O 
V2 
V2 
1 

2 

O 
V2 
V2 
O 

O 
O 
1 
1 

2 

LA LIRA 
AGRUPACION ARTISTICA 

ARAGONESA 

O 
V2 
O 
1 

Vidal 
Mariné 
Padreny 
Sorroche 

-1-
-2-
-3-
-4-

Ramón 
Asain 
Martínez 
Barros 

1 V2 

AGRUPACION ARTISTICA ARAGONESA 
LA LIRA 
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El matx a doble partida con· 
tra el C, E, Lleida es celebrà a 
la capital del Segrià els dies 6 
i 7 d'abril. ' 

Contra la Agrupación Artisti
ca Aragonesa el matx d'anada 
es jugà a Saragossa el 4 de 
maig, i el de tornada a Barce
lona el dia 11 de maig, 

En el primer matx, després 
d'anar perdent per 2 a O, La lira 
en dues durissimes sessions . 
aconseguí l'empat, la qual cosa 
sign ificava una bona esperança 
per al partit de tornada a jugar 
a casa, 

En el segon matx, tot i la bai
xa de Pa lazón en l'equip arago
nés, la qual cosa semblava que 
els havia d'afeblir, els aragone
sos s'imposaren per la mínima 
després de nou hores de joc, 

La lira va tractar el matx a 
tall d'espectacle, situant-lo dalt 
de l'escenari del teatre de l'en
titat amb quatre taulers murals 
per a ésser seguides còmoda
ment les partides des de les bu
taques de platea, 

La profusió de cartells i pro
paganda que es féu d'aquest 
matx donà per resultat el pas 
de 300 espectadors al llarg de la 
seva celebració, essent de des
tacar els nombrosos seguidors 
aragonesos que ambientaren la 
sala , 

Amb aquest resultat l'equip 
cata là de LA LIRA va quedar 
eliminat de la seva aspiració de 
jugar la final de la 2.° Divisió 
espanyola . 

Aspecte que oferia la sala d'actes 
(teatre) de fa Societat Coral La Ura 

durant el matx jugat a Barcelona entre 
l'equip de l'entitat,. fa Agrupación 

Art;stica Aragonesa, de Saragossa. 



XIX CAMPIONAT JUVENIL DE CATALUNYA 
PLATJA D'ARO (Baix Empordà), 30 març a 6 abril 1980 

MIRAllES, del Vulcà, RENOVA El TíTOL 
Rossell i Lacasta, del Foment Martinenc, l'acompanyaran 

al Campionat d'Espanya 

També hi aniran, per dret propi, Basart (Guixo/enc), Puigpelat 
(Ba/aguer) i Benet (Reus Departiu) 

Allò que encara no han acon
seguit els grans -una final se
guida- ho han obtingut ja dues 
vegades els joves -fa dos anys 
a Ripoll i ara a Platja d'Aro- i 
amb caire de possible continuï
tat. 

D'aquesia manera es dóna 
prova de serietat esportiva per 
concentrar l'atenció en la com
petició, la qual es l'única fita del 
moment, i consegüentment per
met desplegar majors energies. 
A més, facilita també la partici
pació de jugadors de totes les 
contrades de Catalunya. 

Aquest campionat ha estat 
possible gràcies a la gentilesa 
de l'Ajuntament i Foment de Tu
risme de Platja d 'Aro, que estan 
interessats a promocionar els 
escacs amb diferents manifes-

tacions anuals. Aprofitant l'èpo
ca de Setmana Santa els nois 
poden permetre's aquest esbar
jo abans de ficar-se a la recta 
final dels estudis que mena als 
exàmens de començaments d'es
tiu . 

Tant al començament com al 
final del campionat els organit
zadors oferiren un còctel als par
ticipants, directius i amics dels 
escacs, comptant amb la pre
sència, en aquest darrer acte, 
de l'Alcalde de Platja d'Aro, Sr. 
Ramir Pons, acompanyat d'altres 
membres del Consistori i de la 
representació hotelera que s'in
tegra en el Foment del Turisme. 

El director del torneig fou el 
Sr. Joan Torquet, Secretari Ge
neral de la F.C.E., i l'àrbitre prin
cipal el Sr. Andreu Garcia Rui-

pérez, Secretari de la Delegació 
de la F.CE. a Lleida. 

Antecedents 

Després del garbellament de 
234 nois en fa ses prèvies es· 
campades per tot Catalunya, 
se'n classificaren 32 per a la fi
nal, als quals s'hi afeqiren els 
jugadors de categoria Preferent 
i superior que, dintre de l'edat , 
s'inscrigueren fent ús del dret 
establert per la F.C.E. en aques
ta mena de jugadors. 

I aquest dret queda perfecta
ment justificat perquè la major 
part dels principals classificats 
tenen aquesta categoria , tot i 
que la intromissió d'alguns d'in
ferior categoria junt amb la bai
xa forma momentània que pu-
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guin presentar alguns favorits , 
donen l'alicient esportiu a la 
competició. 

:'>os jugadors destacaven d'an
tuvi en la nòmina de sortida, que 
eren Miralles, anterior campió, 
I Moyano, ambdós del C. E. Vul
cà, de Barcelona. També es con
siderava tenien alguna cosa a 
dir Marin, sots-campió de l'any 
anterior, Rafael Martinez (7è.), 
Padreny (8è.) i Juanpera (9è.), 
amb la incògnita de Lacasta 
(10è.), per veure si aquest re
sul tat, mancat de superior cate
goria, era o no fruit d'un mo
ment. I, naturalment, l'esperan
ça de veure algun altre jugador 
que mentrestant hagués progres
sat prou per excel.lir aci. 

La trinca guanyadora 

Aviat es ve ié com un dels pro
nòstics es comp lia, car Miralles 
anà empalmant victòria rera vic
tòria i només cedia taules en la 
6.° ronda tot mantenint el punt 
d'avantatge que ja aleshores te
nia sobre els seus seguidors . li 
fou fàcil completar les dues ron
des a tall de campió i endur-se'n 
netament el campionat , pràcti
cament sense competència ni 
resistència. Per alguna cosa té 
el titol de MC i una opció per 
al de MI. 

Rossell també portà una cam
panya molt regular i romangué 
imbatut com el campió. Peró ce
di massa taules, en tre elles la 
de l'última ronda amb el folgat 
campió, el qual ja en tenia prou 
amb signar unes taules tot just 
començada la partida. No trac
tem de llevar mèrits al martinenc 
perquè haVia dut una bona cam
panya, havent bandeja t els seus 
més perillosos ri vals com L10 -
pis, Rosich i Viñals, precisa 
ment en les decisives rondes fi 
nals del campionat, resultats que 
li significaren sumar punts de 
Bucholz. 

Lacasta millorà d 'un punt la 
seva actuació de l'any passat . 
Només perdé una partida, precI
sament a la 2.° ronda, la qual 
cosa li facilità bastant l'esca la 
da posterior. Palesà les seves 
facultats en guanyar Padreny a 
la darrera ronda, que havia d'és
ser determinant per ambdós. 
Junt amb el seu company d'e
quip s'acomiadaren honorable-
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15è. a 19è. amb 4 punts i mig 
ALONSO (2 .°) (Sant Jordi) (33,5), A. FERNANDEZ CAZOR
LA (1.0) (Cerdanyola) (32,5), BAS ART (1.°) (Guixolenc) (32) , 
ALIÓ (1.0) (Tarragona) (29,5), FREIXAS (P) Catalònia) (21 ,5) 

20è. a 27 .. , amb 4 punts 
J. M.o SAYROL (1.0) (Barcelona) (36), S. SANCHEZ CA
ÑAS (P) (Esplugues) (34,5), TORRE CI LLAS (2 .°) (Congrés) 
(33), ILLESCAS (P) (La Lira) (30,5), J. D. PRAT (2 .°) (Or 
Pascual) (30), A . DiAZ (P) (Vulcà) (28), BARRERO (1.0) 
(Cerdanyola) (26,5), SAGUt:S (P) (Congrés) (25) . 

28 .. , a 35 ... amb 3 punts i mig 
J. F. MUÑOZ PASTOR (2 ,°) (Tarragona) (29,5), HERRERO 
(1.0) (C. E. Reus) (28). ESTREMERA (2.°) (Barcelona) (27,5) , 
R. MARTiNEZ MOLINA (P) (Amistat) (27,5), ONNA (1.°) 
(Pineda) (26,5), SOU, (2° ) (Vi lanovenc) (26,5), E. MOYANO 
(P) (Vulcà) (24), H. GIMt:NEZ ARNAL (2.0 ) (Vilafranca) (22) . 

36 ... a 40 ... amb 3 punts 
RIERA (2.°) (Català) (32), MENAC (2°) (Girona) (27), TU · 
DELA (1.0) (Vilanovenc) (24,5), J. SAYROL (P) (Barcelona) 
(24), PADILLA (2.°) (Cerdanyola) (22). 

41 ... a 46 ... amb 2 punts i mig 
PUIGPELAT (2.°) (Balaguer) (32), J. VIÑALS (3.0 ) (Congrés) 
(29,5), MESTRES (2.°) (Vilafranca) (28,5), SEGÒVIA (3.°) 
(Lleida) (25,5) , VILLAVERDE (2.°) (Vilafranca) (25), LEDO 
(2.°) (Tarragona) (24). 

Retirat : SAENZ (Barcino na). 
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ment de l 'àmbit juvenil cata là i 
donen crèdit a la tasca de pro
moció que fa en aquest camp 
el Foment Martinenc al qual per
tanyen, i que han de refermar 
ara en el Campionat d'Espanya 

car després de perdre en la 4.° 
ronda els seus adversaris fo
ren assequibles fins a topar amb 
Rosich a la darrera ronda i, gua
nyant-lo, justificar el seu lloc. 

Creiem que Padreny fou el 
vençut en aquest campionat 
Perdé a la 3.° ronda amb Ro
sich i, quan abastava altra ve 
gada els primers llocs després 

Juanpera, amb un antecedent 
semblant al de Lacasta -també 
5 punts i 9è. 1I0c- tingué una 
trajectòria similar a la d'aquell , 



de guanyar Llapis i un perillós 
vailet de nom Alonso, perdé la 
seva oportunitat a mans de La
casta, tot i dur les blanques, po
sant en evidència la seva fragi
litat animica, que esperem sigui 
transitòria. 

Esteve Moyano tingué un so
rollós fracàs per inesperat. De 
seguida quedà despenjat perquè 
perdé les dues primeres rondes, 
i tot i guanyar la tercera parti
da, tornà a perdre la 4.° i ja no 
tingué esma de jugar, quedant 
lluny de les seves aspiracions i 
fins i tot dels 5 punts i mig que 
li donaren el 5è. lloc de l'any 
passat. 

Marin començà bé però a la 
5.° ronda perdé amb Sayrol II i 
a la 7.0 amb el futur campió des
prés d'haver refusat les taules 
que li oferi aquest, i tampoc no 
tingué res a fer de cara als llocs 
classificatoris. Quedà un punt 
per sota dels aconseguits l'any 
passat. 

R. Martínez començà mala
ment perdent la primera partida 
i amb blanques (Torrecillas) . 
Aprofità la 2.°, també amb blan
ques (Jiménez) per a guanyar, 
però en tornar a perdre en la 
3.° ronda (A. Fernàndez), va que
dar desnonat de qualsevol rei
vindicació de la seva lla rga tra
jectòria en aquest campionat, on 
aconsegui 5 punts i mig en l'an
terior edició. 

Josep M." BASART, 
de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) 

Una problematica sense 
reso ldre's 

Amb la intervenció dels juga
dors afectes a les Delegacions 
de la F. C. E. i que s'acullen al 
concepte de • provincia., una 
vegada més toque;n la inconse
qüència de veure com a finalis
tes del campionat d'Espanya ju
gadors mal classificats en la fi
nal del campionat de Catalunya. 

Els nois fan bé de participar 
en aquesta competició, tant a 
efectes esportius com de tota 
mena. Es més. Es un exemple 
que haurien de seguir els juga
dors de Catalunya de qualsevol 
competició a nivell . regional., 
especialment si s'obtenen les 
facilitats que s'han tingut per a 
celebrar aquest campionat. 

Ara bé, aixó de jugar a dues 
cartes posa en evidència les fa
lles del sistema, que perjudica 
els escacs catalans, presos en 
conjunt, que és com creiem que 
correspon veure 'ls . 

El campió de Tarragona, An
toni Benet, ha estat el més en
certat i ha fet prou, no fent més, 
en situar-se més amunt que el 
seu company Alió l'any passat. 
Es l'u nie que haurà tingut una 
actuació de certa entitat. 

Del camp ió gironi Josep M.o 
Basart n'esperàvem més perquè 
és dels xicots que darrerament. 
almenys a Girona, sembla que 

Miquel PUIGPELAT, 
de Balaguer (Noguera) 

sobresurten. Aci va arribar prou 
amunt en un moment donat, però 
malversa una partida que hauria 
d'haver estat taules en la 7.° ron
da contra Lacasta, i no va poder 
atènyer allò que semblava que 
era el seu objectiu i tenia a I·a
bast. 

Els lleidatans no van tenir cap 
figura , i el seu campió, Miquel 
Puigpelat, va quedar en l'ultim 
grup. L'unica esperança és veu
re si dóna la campanada com 
l'any passat el seu company Co
dina. i es classifica brillantment 
en el campionat d'Espanya. 

Benjamins 

Cal fer esment dels més me
nuts participants perquè, apart 
d'aquesta dada, manifestaren 
maneres de bons jugadors, i ai
xò és molt .esperançador. 

Gaietà Alonso, del Sant Jordi. 
de Figueres, és un xicot de 14 
anys. Tot i beneficiar-se a la 1.0 
ronda d'un punt per absència de 
l'oloti Ribas, va justificar la se
va enfilada, car en la penultima 
ronda es trobava en tercera po
sició, i perdé una partida amb 
blanques contra Padreny que 
probablement no hauria d'haver 
perdut. Va ésser la principal re
velació del campionat que es
perem es consolidi en el futur. 

També amb 14 anys i pocs me
sos més que Alonso. fou Artur 
Diaz, del Vulcà, el qual ja tenia 

Antoni BENET, 
de Reus (Baix Camp) 
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acreditat un 19è. lloc amb 4 
punts i mig, que ací no ha reva
lidat. Això pot ésser un mal 
símptoma perquè en aquesta 
edat, i amb alguns anys que fa 
que s'hí dedica, a tall de nen 
prodigi, el seu progrés hauria 
d'ésser m.és evident. Hi fa, però, 
que a més d'ésser molt jovenet 
és de poca consistència física 
i es cansa aviat, cometent errors 
gruixuts que ja haurien d'estar 
bandejats de la seva pràctica. 
Com que ací es tractava de ju
gar cada dia, això ho acusà molt. 
Probablement desplega una ex
cessiva activitat sobre el tauler 
tenint en compte les seves con
dicions, la qual cosa hauria de 
fer reca pa cita r els seus respon
sables. 

Carles Francesc Segòvia, del 
Lle ida, va fer prou de participar 
amb els seus 15 anys, i això l'ha 
d'esperonar a progressar en la 
linia que haurà pogut veure en 
els millors de la colla . 

Absències 

Probablement degut a una con
fusió deixà de presentar-se Jor
di Isern, del Sant Jordi , mentre 
que sapiguem, no donaren cap 

EL MtS PETIT DE TOTS 
Gaietà A/onso. de Figueres 
(Alt Empordà), de 14 Bnys . 

excusa per no fer-ho López, del 
Congrés, i Ribas, de l'Olot. I 
Sàenz, del Barcinona, es va re
tirar a la 6.° ronda, quan només 
ten ia mig punt. 

SELECCiÓ DE PARTIDES 

N.O 64 RlOJ 

MIRALLES - BENET 

Oberlura Nimzòwi!x 

Ccll? . (Tan sols amb la idea de 

per les dues bandes, ) 1 ... dS. 2 d4 . o. 
(2 e4 .. és també interessant.) 2 ... CIU 
3 Ag5 Cbd7. 4 t3 e6. 5 04 d X 04. 6 
t X e4 DaS. 7 Od2 ... (7 e5 .. la consi
dero millor. ) 7 .. e51 8 A X I6 .. (Deu 
ser millor 8 d x e5 ex e5. 9 Cf3 ... ) 
8 . C X f6 . 9 d X e5 Cg4. 10 Ac4 A eS?1 
(Millor 10 ... C x e5, ) 11 CI3 DO. 12 
Cd1l . (Única i necessària.) 12 ... Ob6. 
13 h3 Ce3· ! (Abans Td8 ha de ser 
quelcom millor, però deixa malament 
1"17. ) 14 C X 03 AX 03. 15 Oe3.. . (Ara 
té un problema clar. el peó 17 i a més 
l'alfil de ce no està clar on desenvo
lupar-lo .) 15 .. Ae6. 16 A X 06 I X e6. 
17 Ob3 OcS. 18 Re21. ., (Ser ia dolent 
18 O X e6 + .. , es perden uns temps 
preciosos per a dominar la columna 
"d'') 18 .. . A14 . 19 Tadl Ag3. 20 Thl. 
Tf4, (Sembla que el blanc es queda 
sense Jugades. però n 'hi ha una apa· 
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rent ment dolenta que és decisiva. blo· 
queja i anula l 'atac.) 21 Td411 h5. Evi · 
tant possibles combinacions amb Cg5.1 
22 OX e6+ Rh7. 23 Oe4 ObS. 24 b3 
Te8. 25 Od3 es. 26 Td6 Ob4. 27 e4 b5 
(Complicant desesperadament, aqul al 
negre només li quedaven cinc minuts.) 
::!e rc~ b X c4. 2S i X c47 ... (No s'ha 
de jugar ràpid, sempre caic en el ma
teix error, en aquest torneig ho vaig 
fer en diverses partides en moments 
decisius. ) 29,., T X f31 (Complica. ) 30 
T X b4 ... (Aquesta crec que és decisi · 
va; 30 013 De1 + . 31 Rd3 Tf8!! c rec 
que d6na possibilitats de xec continu; 
30 Rf3 De1. 31 Rg4 .. és una mica 
insegur. ) 30 .. , TXd3. 31 T X d3 c x b4. 
32 T x g3 T x oS. 33 Rd3 TaS. 34 Tl3!. . 
(Decisiu, ara el pe6 e guanya. ) 34 .. , 
T X a2. 35 oS TaS. 36 Rd4 Ta6. 37 RdS 
ToS+. 38 Rd6 Ta6+ . 39 Rd7 TbS. 40 
e6 Tb7+ . 41 Rd8 Tb8 + . 42 Re7 Te8. 
43 Rd7 Tb8. 44 e7.. . 

1 - O 
JOSEP ANTONI MIRALLES 

Els ganàpies 

Per excedir de l'edat max.ma 
de 20 anys que es requereix per 
a jugar aquest campionat , han 
perdut el dret de jugar-lo: Alió, 
Basart, Blasco, Fàbregas, Jimé
nez, Lacasta, Lelo , Llapis , Pa
dreny, Rossell, Sàenz, Sagués. 
Sayrol l, Tudela i Viñals I. Ara 
entren ja en el domini general 
dels escacs. 

Aquesta sagnia de 15 juga
dors, bona part d'ells dels més 
destacats, és de creure que tin
drà la substitució automàtica 
amb noves fornades de xicots 
que s'han d' incorporar a les pro
peres edicions. Creiem ca ldrà 
fer un esforç perquè nous joves 
s'interessin a participar en 
aquest campionat. 

De cara a la immediata edició 
de l'any vinent de moment comp
taran per al títol, ultra el propi 
cam.pió que encara no ha esgo
tat les seves possibilitats, Juan
pera, Rosich, Benet , i, en defi
nitiva, no solament els més des
tacats d'a ra, sinó els que més 
progressin d'ara endavant. 

JORDI PUIG 

N," 55 R 86/ b 

ALONSO - BLASCO 

Defensa Pirc 

1 e4 d6 . 2 d4 cre. 3 Ce3 g6. 4 Ae4 Ag7. 
5 CI3 O-O. 6 0-0 C x 04. 7 A X I7 + 
T x 17. 8 C X 04 h6 . 9 h3 018. 10 Ch2 
eS . 11 d X e5 A x eS. 12 Cg4 Ag7. 13 
OdS Ce6. 14 A X h6 A x h6. 15 C x h6+ 
O x h6. 16 Cg5 Og7. 17 Tae1 R18. 18 
C x f7 O x 17. 19 DgS Rg7. 20 Te4 016. 
21 Oe3 AlS. 22 Tl4 DeS. 23 Od2 Tae8. 
24 Th4 Th8. 25 T x h8 R X h8. 26 Te1 
Og7. 27 T08 + Rh7. 28 DgS Od4. 29 94 
A x g4. 30 h x g4 ... 

1 - O 

N." 66 R SOi a 

BASART - R. MARTINEZ 

Defensa irregular 

1 e4 b6. 2 d4 e6. 3 a3 Ab7. 4 dS Oh4 . 
5 Ce3 C16. 6 CI3 OhS. 7 04 Ae7. 8 Ae2 
h6 . 9 eS Cg8. 10 Cg5 0g6. 11 Ad3 15 . 
12 e x fS O x f6 , 13 Cce4. 

1 - O 



N.O 67 E 56/ b 

MAAIN - MIAALLES 

Defensa siciliana 

1 e4 e5. 2 Cl3 06. 3 d4 e X d4 . 4 C X d4 
116. 5 Ad3 CI6. 6 e4 De 7. 7 O-O d6 . 8 
Ce3 g6. 9 A.3 Ag7. 10 14 O-O. 11 
Cb3?1.. . (Innecessari i sense idea. el 
blanc comença a no saber com ju-
gar. ) 11 ... Cbd7. 12 0.2 b6. 13 Tad17 . . . 
(Millor la torre I. ) 13 ... Ab1. 14 041 .. . 
(Sorpresa, el blanc s'obre i això fa
cilita el pla del negre.) 14 .. TadS. 15 
h3... (Cada jugada era una sorpresa. 
o bé el blanc no en té ni idea o bé 
està practicant uns escacs profunds: 
lo començava a preocupar·me.) 15 ... 
TieS. 16012 Ce5. 17 C X e5 b x e5. 18 
Abl?? ... (No veu res , era millor 18 
Ac2 .... evitant 18... OcS i, alhora mo-
leslanl per a4. ) 18 .. De6, 19 Ah2 d511 
20 e X d5 . x d5. 21 C X d5 C X dS . 22 
o X d5 T Xd5. 23 T Xd5 D X d5. 24 
A )( eS? .. (a::s increïble, el blanc pren 
el peó, un peó emmetzinat. és evident 
que no ha analitzat res .) 24 ... Af611 
(La dinam ita dels allils comença a ex
plotar. ) 25 b4?? Ah41 

0 - 1 

(Ara seguiria 26 Db2 o bé Dc2 Tel. 
Amb la idea de Dhl amb mal: si 25 
g5 Ada . 26 Tgl Ae7. 27 h4!. .. -unlea-
27... DC4 i mal.) 

JOSEP ANTONI MIAALLES 

INDEX DE PARTICIPACIÓ 

Barcelonès 

Bages 

Maresme 

Penedès 

Vallès 

-Girona-

-Lleida-

-Tarragona-

fotal inscrits 

66 

7 

5 

22 

21 

12 1 

57 

16 

40 

234 

N.O 68 E 57/b 

PADAENY - LACASTA 

Defensa siciliana 

1 04 eS. 2 Cf3 06. 3 d4 e x d4. 4 C X d4 
a6_ 5 Ad3 Ce6. 6 C x e6 d X e6. 7 GoO 
e5. 8 a4 Ae5. 9 Cd2 C16'. 10 Ce4 De7. 
11 as Ag4. 12 0.1 Td8. 13 h3 Ae8. 14 
Ae3 O-O. 15 A X e5 D x eS. 16 De3 
D x e3. 17 C x e3 Ao6. 18 Tldl Td4. 19 
16 Tfd8. 20 All R18 . 21 AI2 Ae7. 22 Ael 
Ce8. 23 e3 T X dI +. 24 C X dI A16. 25 
Ce3 hS. 26 Tdl T x ~Í1 +I. 27 C X dI AgS. 
28 Ce3 Cd6. 29 AI2 h4. 30 b4 g6. 31 
e4 R14. 32 e5 CbS. 33 Ae4 Cd4. 34 
A X o6 C x e6. 35 Ce4 IS . 36 e x l5 
g X 15. 37 Cd6 e4. 38 I x e4 I x e4. 39 
C X b7 e3+. 40 Rll A.4. 41 Cd6 + Ad3. 
42 CI5 Ad2. 

0 - 1 

N.O 69 

AOSICH (U.G.A. ) 
MAAíN (Sani Josep) 

Delensa Philidor 

E 12/ b 

1 .4 e5. 2 CI3 d6. 3 d4 CI6. 4 Ce3 
Cbd7. 5 Ae4 A.7. 6 0-0 O-O. 7 h3 ... 
(La teoria considera De2 com a més 
activa per al blanc, però aquesta és 
una jugada que a la llarga també li 
serà útiL) 7 .. . c6 . ( Amenaçant expan
sionar·se pel flanc de dama.) S a4 
Oc7. 9 Ae3 b6. (a::s inferior a6. per 
aS amb avantatge de desenvolupa
men!.) 10 De2 Ab7. 11 Tadl Tad8. 12 
Tlel ... (les peces blanques estan per· 
fectament desenvolupades i a punt per 
a l'atac final.) 12 ... h6? (Es preferib le 
e X d4. seguit de d5 amb tensió en 
el centre.) 13 Ch4 TieS? (Jugada que 
a primer cop d 'ull sembla lògica se· 
guint amb el pla que tenen les ne· 
gres de pressionar sobre el peó de 
e4, però deixen de protegi r el punt 
f7. ) 14 d X e5 d x e5?? (S'imposava 
C x eS amb avantatge blanc.) 15 
A )( f7 + R x 17. 16 Oc4 + CdS. (Unica. 
posat que a Rf8 seguiria Cg6 + +.) 
17 C )( d5!!... (Més bona que T X d5 
perquè amenaça descoberta i dama 
al mateix temps.) 17 ... Aa6. (Unica ju· 
gada. a Dd6 seguiria Cf4 + Rf6, se· 
guit de Ch5++.) 18 C X e7 + A X e4 
19 C x e8 R )( e8. 20 Cts ." ( I el negre 
abandona quatre jugades més lard. 
Partida de gran interès teòric i de 
gran combinació.) 20 ... AfB . 21 Cd6 + 
A x d6 . 22 T X d6 Cb8. 23 T x d8 + 
A X d8. 24 aS ... 

1 - O 

ALFAED AOSICH 

I TORNEIG OBERT DE 
PARTIDES RAPIDES A 
CERDANYOLA DEL VALLÈS 

JOAN POMÉS. GUANYADOR 

Organitzat per la Penya d'Es
cacs Cerdanyola amb el suport 
de la Caixa de Pensions i dintre 
dels actes de la Festa Major del 
Roser de Maig ha tingut lloc la 
celebració del I Torneig Obert 
de Partides Ràpides, disputant
se el I Trofeu Joan Grau (q.e 
p.d.). 

L'èxit assolit per la Penya fou 
total, ja que la inscripció superà 
els 125 jugadors, entre els quals 
es trobaren 2 MI, 1 MF, 1 MN. 
6 MC i 52 Pr. 

El Torneig es desenvolupà pel 
sistema lliga amb B grups, clas
si ficant-se els 2 primers de cada 
un per a la final, que es disputà 
pel sistema eliminatori. 

Quedaren fora de la final ju
gadors tan destacats com Oehoa 
Nieto, Garriga, etc. 

Després de dues eliminatòries 
arribaren a les semifinals els ju
gadors: Collado, Cuadras, J. L. 
Fernàndez i Pom és. 

Pomés s'imposà a Cuadras i 
J. L. Fernàndez a Colla do. 

La final seguida d'una gran 
expectació fou guanyada pel ju
gador del Terrassa, J. Pomés. 

AI mateix temps es disputà el 
Trofeu J. Grau entre els millors 
classificats loca ls on guanyà Jo
sep Solé davant Pere Barrero i 
Joan Cazorla . 

Classificació Final 

Campió: Joan Pomés (Terrassa). 
Sots-campió : Josep Lluis Fer-

nàndez (UGA). 
3er. Jordi Cuadras (Royal) . 
4rt. Josep Collada (Vulcà). 
5è. Oscar Castro (Olot) . 
6è. Gil Reguera (Girona) . 
7è. R. Gonzàlez Maza (Olot). 
Bè. Josep Pisa (Vulcà) . 
Fins a 127 participants. 

Jaume Grau i Lluis Vidal 
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LA MEVA LLUITA 

per Francesc Ballbé 
Mestre Internacional de la ICCF 

IX Olimpiada Postal 1977/79 

N.O 70 Eoold 
FRANCESC BALLBÉ (Espanya) 

MATI AS BERTA ( Iugoslàvia) 
GM de la ICCF 

Defensa francesa 
1 e4 e6. 2 d4 d5. 3 e5 c5. 4 c3 
Db6. 5 Cf3 Ad7. 6 Ae2 Ab5. 7 
c4!. .. 

Una innovació dels meus ini
cis en els escacs postals intro
duïda en la meva partida contra 
Kahn (R.D A.) en la final de la 
4° Olimpiada Postal (1961 /64) . 

El Nadal del 61, ensenyant les 
meves partides en el Club d'Es
cacs Espanyol , l'amic Sànchez 
(Josep Llu is), en una de les seves 
Eovintejades inspiracions genials, 
suggerí aquesta jugada que, des-

LES DUES NORMES DE MI 

l.a Norma, Preliminar I Campionat d'Europa per Equips (1974177) 

total 
'er. Tauler País titol color + partides punts 

MARlonl Itàlia B 

BAUMBACH R.D.A. GM N 'I, 
NUN Txecoslovàquia MI B 1 
PINSON França N 'I, 
SPITZENBARGER Austria B 'I, 
PETIEASON Suècia N 1 'I, 

2 4 O 6 4 

NORMA MI : 4 punts (66.67 'lo) 
2.a Norma. Preliminar. IX Olimpiada (1977/80) 

total 
ler. Tauler País titol color + partides punts 

BERTA Iugoslàvia GM B l', 
HANAZAWA Japó N 'I, 
OFSTAD Noruega B 
AADULOV Bulgària N 'I, 

1 TIEMMAN A.D.A. MI B (1 ) 1 
AEDOLFI Argentina N (1) O 
ZIEMBINSKI Polònia B 
PAZ Perú N 1 
SNAJDA Txecoslovàquia MI B 1 l', 
SPITZENBAAGER Àustria N 1 
TElADA ColòmbIa B l', 

5 5 11 7% 
NOAMA MI , 6 punts i mig (68.19 'lo) 
Primera Norma Bssolida amb la puntuacIó ¡usta. Segona Norma amb un punt pel damunt . 
Només una partida perduda (no acabada). 
Dels disset Jugadors. dos GM' i tres MI . 
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prés d'algunes anàlisis, vaig de
cidi r utilitzar. (Per a més infor
mació remeto el lector al • Bo
letin- n.O 7 del gener de 1966.) 

El que era conegut fins ales
hores ho resumeix Barcza en 
l'· Enciclopèdia- aixi : (1) 7 dXc5 
A X c5. 8 b4 Af8 (8 ... R X f2 +? 9 
Rfl.. .. Dückstein) . 

(2) 7 O-O A X e2. (7 .. Cc6? 8 
A x b5 D X b5. 9 a4 Db6. 10 dXc5 
A Xc5. 11 b4Af8.12Tel Cge7. 
13 a5 Dc7. 14 Da4 ... Pietzsch
Uhlmann, R.DA 1958.) 8 D X e2 
Da6. 9 Ddl Cd7. (9. Cc6? 10 
d X c5 A X c5. 11 b4 Ae 7. 12 Ca3 
Db6. 13 Ae3 Dd8. 14 Cb5 h5. 
15 Ac5 ±... Ciocaltea - Portisch, 
Ploesti 1957.) 10 Tel Ce7. 11 
Ca3 ... ( 11 dXc5?! CXc5. 12 b4 
Cd3. 13 Tfl CXc 1. Mititelu-Barc
za , Budapest 1960.) 

La jugada 7 c4!. .. pla nteja si
tuacions estratègiques i tàcti
ques inèdites en la Defensa fran 
cesa. Si 7.. . dXc4. 8 d5 eXd5. 
9 D x d5 ... i si 7 ... Ac6 (o a6). 8 
dXc5 A Xc5. 9 O-O ... 

7, .. A X c4. 8 A Xc4 ... 

(Veure diagrama següent) 

8 .. . Db4+. 

L'a lternativa és 8.. d X c4 . 9 
d5 ... i ara, 



Posició després de 8 ... Db4 +. 

(1) 9... Ce 7. 10 d6 Cec6. 11 
Cbd2 Da6. 12 O-O Cd7. 13 Tel 
h6. 14 De2 Ca5. 15 Ce4 Cb3. 16 
Tbl 0-0-0. 17 Af4 f5. 18 exf6 
g x f6. 19 C X f6 CXf6. 20 Ae5 
Ag7. 21 A X f6 AXf6. 22 DXe6+ 
Rb8. 23 Dxf6 D xd6. 24 Te6 
Dd3. 25 Tbel Cd4. Formanek-Xa
jovic. Lone Pine 1977. 

(2) 9 ... e X d5. 10 D X d5. Ce 7. 
11 De4 .. . 

(2.1) 11. . De6. 12 DXe4 Da6. 
13 Ca3 D Xe4. 14 CXe4 Cec6. 
(14 ... Cq6. 15 h4 .. Zajeev-Berjo
sov. 1 S35. Cf5, Sehwarz.) 15 Af4 
Cd4. 16 Cxd4 eXd4. 17 O-O Cc6. 
18 a3 Ae7. 19 b4 ca. 20 Tfdl a6 
21 Tab l Tre8 22 Td3 Af6. 23 Ag3 
b5. (V2 en quaranta-tres jugades) 
Gusev - Radomsky, Novosivirsk. 
1976. 

11 d X e5 ... 

GMI 

N. M. IUDOVITX 

F. BAUMBACH 

A. S. HOLlIS 
M. BERTA 

Aquí el vental l de possibilitats 
és amplíssim (11 Ce4... 11 d5 ... 
-- a4 ... ) però sobretot: 

(1) 11 b3 e3. (lL exb3. 12 
Dxb3 D xb3. 13 Cxb3 Cd7.) 
12 Ce4 cXd4. (12 ... Cc6.) 13 
Dxd4 Dxb3. (13 ... Cc6. 14 
D xe3 ... ) 

(2) 11 De2 exd4! (11... Ce6?! 
12 C X e4 Da6. 13 d x e5 A X e5. 
14 Ae3 ... ) 12 b3 ... (12 CXc4 Dd5. 
13 O-O Cc6; 12 CXc4 DXc4.) 
12 ... d3. ( 12 ... Dd7.) 13 bXe4 
Dd7. (13 ... DXe4. 14 CXe4 
d Xe2.) 

RESULTATS CONTRA JUGADORS TITULATS 

1. Grans Mestres Internacionals (total : 33) 

País color 

URSS B 

RD.A. N 

Escòcia N 

Iugoslàvia B 

+ 

O 3 

total 
partides 

4 

punts 

y, 
y, 
O 

y, 

Jugat contra el 12,12 % del total de GMI existents amb una puntuació superior al 33.33 %' 
havent d'esmentar que Ja partida contra Berta estava en posició netament avantatjosa però es 
va deixar en taules per tal d'aconseguir el mig punt que faltava per a la 2.° norma de M I. 

N. M. ludovitx fou finalista en el VJ/ Mundial Individual. 

2. Mestres Internacionals (total: 168) 
(2 .2) 11. .. Cd7 . 12 O-O De6. 13 

D x e4 Cb6. 14 De2 Ced5. 15 
Cg5 ... (15 a4! Ae7. 16 a5 ± ... I. MI 
Zajeev-Doda , URSS 1968.) 15 .. 
Ae7. 16 Ce4 0·0 17 Cbc3 f6. le I. SNAJDR 

País 

Txecoslovàquia 

Txecoslovàquia 

Txecoslovàquia 

RD.A. 

color + 
total 

partides punts 

y, 
y, 
1 

y, 
I 

ex f6 C X e3. 19 C X e3 A X f6 2C 
Ce4 Ad4. 21 Rh 1 Tae8. 22 f3 CdS. 
23 Tbl Cf6. 24 C X f6+ T xf6 
2S De4 + Rh8. 26 AgS Tfe6. 27 
Ah4 bS. Koparkovska-Georgie
va, Belg rad 1975. 

9 Cbd2 .. . 

Les alternatives són: 9 Ad2 ... 
i 9 Cfd2 d X c4 . 10 d5 e X dS. 11 
Ce3 Ce7 . 

9 .. . d X c4. 10 a3 ... 

Les alternatives són: 10 O-O 
Cc6. i 10 d5 !? exdS. (10 ... Ce7) 
11... (11 O-O Ce6. 12 e6 f6.) 11. . 
f6. (11 .. f XeS. 12 CgS ... ) 12 
CeS ... (12 O-O Cc6.) 

10 ... Db5. 

F. SMRCKA 

J. NUN 

W. STERN 
M. KAHN 

H. TIEMMAN 

K. ENGEL 
N. KARKER 
P. HEILEMAN 

S. BRILLA
BANFALVI 

G. ROTARIU 

S. LETIC 
G. PORRECA 

E. BARRABABE 

RD.A. 

RD.A. 

RF.A. 
R.F.A. 
R.F.A. 

Holanda 

Romania 

Iugoslàvia 

Itàlia 

Espanya 

B 
N 

B 
B 

B 

N 

B 

1 

( 1) 

6 6 2 14 

1 

O 

y, 
I 

y, 
O 

y, 

9 
(64.29 %) 

Jugat contra el 8,33 % del total de MI existents amb una puntuaCió propera al 66.66 %. 
Finalistes de Mundials Individuals: Stern (V), Karker (VI) , Lel¡C (VII). 
El 64,29 % equival matematicament al S9/60é. lloc amb el que, si li afegim davant els 

trenta-tres GMI, tenim el 93è. lloc del -ranking_ (es a dir , entre els cent millors del món). 
I si tenim en compte els resultats amb les GMI aleshores obtenim el BO/B2è. lloc. 
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(3) 11 O-O ... 
(3.1) 11... c x d4. 12 C X d4 

Od5. (12 ... Od7. 13 C x c4 Cc6. 
14 Cb5 ... ) 13 Oa4+ Cd7. (13 ... 
Cc6. 14 C x c6 ... ) 14 C X c4 ... (14 
Cb5 Tc8! 15 C X a7 Ta8! ; 14 
OXc41? O X c4. 15 C X c4 a6! ) 
14 ... Tc8. (14 ... a6. 15 Cb6!! ... ) 
15 b3 ... 

(3.2) 11. .. Cc6. 
(3.2.1) 12 Oe2 0-0-0. (12 .. 

C X d4. 13 C x d4 c X d4. 14 
C X c4 Od5! 15 Tdl O-O-O! ? 16 
Ae31? d3. 17 Ofl Rb8. 18 Tacl ! ... 
i 19 T c3 ... ; 12 ... e X d4. 13 C X c4 
Oa6. 14 b4 C X b4. 15 a X b4 
O X a1. 16 Aa3 Oc3. 17 Tel Ob3. 
18 C X d4 Oa4. 19 Cb5 ... ; 13 ... 
Od5. 14 Tdl b5. 15 Ce3 Oe4. 16 
O x b5 ... i 17 Td4 ... ) 13 C X c4 
Rb8. 14 d X c5 A X c5. (14 ... Cd4!? 
15 C x d4 T X d4. 16 b3! ... ) 15 b4 
Ad4. (15 ... Cd4. 16 C x d4 A X d4 . 
17 Ta2...) 16 Ta2 f6. (16 ... Cge7. 
17 a4 Od5. 18 b5 Cb4 . 19 Td2 .. ) 
17 a4 Od5. (1 7 ... O X b4 18 
Aa3!! ... ) 18 b5 C x e5. 19 Af4 ... 

(3.2.2) 12 d X c5 A X c5. (12 ... 
0-0-0. 13 Oe2 Cd4. 14 C X d4 
T x d4. 15 b4 ... ) 13 Oe2 Cç¡e7. 14 
C X c4 ... (14 Ce4 O-O. 15 Ae3 
A X e3. 16 Cd6 Oa6. 17 O x e3 
Cd5. 18 Oc5 ... ; 14 O X c4 D X c4. 
15 C x c4 Cd4. 16 Ae3 ... ; 14 b4? 
Cd4 . 15 C X d4 A X d4. 16 C X c4 
O-O, Stean-Forintos, Memorial 
Alekhine, Moscou 1975.) 14 ... O-O 
15 b4 Cd4. 16 C x d4 A X d4, pas
sant a la partida principal. 

11... A X c5. 12 De2 Ce 7. 13 b4 
Ab6. 

14 O-O!?.. 

En la meva partida contra Kahn 
el 1961 , aqui vaig jugar 14 
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CXc4 ... amb un gran èxit. Tot i 
tenir certs desitjos lògics de do
nar a conèixer la meva innova
ció teòrica (abans que se l'atri
buïssin els russos tal com va 
passar amb Zajcev el 1965) em 
vaig contenir amb l'esperança 
que podria tornar algun dia a 
treure suc de 7 c4! .. " una opor
tunitat que va tardar setze anys 
a presentar-se, però precisament 
en la partida que va significar 
l'obtenció de la meva segona i 
definitiva norma de Mestre In
ternacional de la ICCF. 

El meu contrincant sí va co
mentar la partida a .Fernschach. 
pel que vaig témer des del prin
cipi que el Gran Mestre de la 
ICCF Matias Berta, coneixia la 
partida i havia trobat alguna mi
llora. Per això vaig començar de 
seguida a buscar idees noves 
per desviar-me de la partida an
terior, desviació que vaig pre
veure en principi en la jugada 14. 
davant de dues prometedores 
possibilitats (14 O-O ... i 14 a4 ... ) 
de les que en sis mesos que vam 
tardar a arribar en aquesta po
sició havia preparat extensissim 
material. Finalment vaig triar la 
més dificil d'analitzar i la que 
oferia més possibilitats de tau
les en cas que aquest resultat 
em fos suficient. 

14 ... O-O. 

15 Ce4 ... 

La jugada que fa que la conti
nuació 14 O-O ... difereixi notable
ment de 14 C X c4 ... o de 14 a4 ... 
Una idea estratègica molt elabo
rada i dificil. 

Interessants alternatives són 
de tota manera, 15 C X c4 ... , 15 

O X c4 ... , però sobretot, 15 a4 ... : 
(1) 15 ... Dd7. 
(1.1) 16 b5!? Od3. (16 ... Ad4 . 

17 C x d4 Oxd4. 18 Aa3 ... ; 16 ... 
Ac5. 17 Ce4 ... ; 16 ... Cd5. 17 
Aa3!? ... ; 16 ... Td8. 17 C x c4 ... ) 
17 OXd3 cXd3. 18 Aa3 Te8. 19 
Cc4 .. . 

(1.2) 16 C x c4 .. . (16 a51? Ac7. 
17 C.X c4 ... ; 16 Ce4 Od3. 17 
O x d3 c X d3.) 16 ... Cc6. (16 ... 
Cf5. 17 Tdl Oe7. 18 Aa3 Cd7. 19 
a5 Ac7. 20 b5 Cc5. 21 b6! ... ) 17 
Aa3 ... (17 a5!? Cd4. 18 C X d4 
A X d4. 19 Tdl...; 17 Tdl Cd5. 18 
Ad2 Cd4. 19 C x d4 A X d4. 20 
Ta3 f5!?) 17 .. . Cd4. ( 17 ... Cd5. 18 
Ob2 ... ) 18 C X d4 A X d4. 19 
Tad1... 

(2) 15 ... Dd5. (15 ... Oc6; 15 ... 
O X b4. 16 Aa3 .. . ) 16 CXc4 Cc6. 
(16 ... Td8. 17 Ag5 Cec6. 18 Tdl...; 
16 ... Tc8. 17 Cd6 .. . ; 17 Ag5 
O X c4; 16 ... Cf5. 17 Ab2 Cc6. 
1 Tfdl...; 17 Tdl Cd4. 18 CXd4 
A x d4. 19 Ab2 Cc6. 20 b5 ... ; 17 .. 
Oc6. 18 Ab2 .. . ) 17 Tdl Cd4. (17 ... 
Ad4. 18 Ab2 Cf5. 19 b5! ... ) 18 
C X d4 Axd4. 19 Ab2 Cf5. 20 
Cd6 Ch4. 21 Og4 ... 

15 .. _ Cf5, 

(1) 15 ... Dd7. 
(1.1) 16 Tdl Cd5. (16 ... Oc7.) 

17 Ag5 ... (17 Ah6 f6. 18 e x f5 
g X h6. 19 Ce5 Oc7. 20 Og4+ 
Rh8. 21 O X e6 Cf4 ; 17 Ceg5. f5; 
17 OXc4 Cc6.) 17.. . Ad8. 17 ... 
Cc6. 18 Af6 .. . ; 17 ... c3. 18 Tel...) 
18 Tacl... (18 O X c4!? .. . ; 18 Cc5 
Oc7. 19 De4!? ... ) 18 ... b5. 19 Af6 .. . 

(1.2) 16 b5 ... (16 Ag5 Cd5; 16 .. . 
Cf5.) 16... a6. (16 .. . Od3. 17 
O X d3 c X d3. 18 a4 ... 19 Aa3 .. .) 
17 Tdl... (17 Ad2 Od3; 17 a4 
Od3.) 17 ... Cd5. 18 Cf6+ ... (18 
Ab2 Cf4.) 18." g x f6. 19 e X f6 
Cc3. 



(2) 15... Cd5. (15... Cg6. 16 
h4 ... ; 15 ... Cbc6. 16 Cc3 Oa6. 17 
b5 Oa5. IB Ad2 ... ) 16 a4 Od7. 17 
a5 Ac7. IB Cc5 ... (18 O x c5 .. 
(IB O xc4 Cc6.) IB ... Ob5. 19 
Ad2 C X b4. 20 Tlb 1... 

16 a4 Oe8. 

16 ... Dd5. 17 Td1... (17 .At2 . ) 
17 ... Cd4 (17 ... Ad4. 18 C x d4 
C X d4. 19 Cf6 + ... ; IB Ab2 Cc6. 
19 b5 ... ) 18 C X d4 ... (18 Cf6+ ... ) 
IB... A X d4 19 Ab2... (19 
Cf6 + ... ) 19 ... Cc6. 20 b5 A X b2 
21 TX d5 A Xa 1. 22 Td1... 

17 b5 ... 

(1) 17 Aa3 ... 
(1.1) 17 ... O Xa4. 18 g4 ... (18 

TIbI OC5; 18 bSO x b5. 19A x f8 
RX f8. 20 TIbI Oc6. 21 CfgS h6) 
IB ... Ch6. ( IB ... CM 19 C X d4 
A X d4. 20 Ab2 ... ) 19 Ac1... (19 
b5 ... ; 19 CegS Ob3. 2C Oe4 Od3. 
21 O X b7 ... ) 19 ... O X a1. (19 ... 
O X b4 .) 20 Ah6 ... (20 Cf6+ ¡? 
g x f6. 21 A x h6 Cd7. 22 Od2 ... ; 
21... O x fl + . 22 RX f1...) 20 .. . 
Oa3. (2C ... O x fl +. 21 O x fl 
Cd7.) 

(1.2) 17... Cd4. (17.. . Cd7. IB 
b5 ... ; 17 ... Cc6. 18 b5 Cd4. 19 
C x d4 A x d4. 20 Tad1...) IB 
C x d4 A x d4. 19 Tadl O X a4 
(19 ... Cc6. 20 b5 ... ; 19 ... A x e5. 
20 b5 f5. 21 A x f8 f X e4. 22 
D x e4 ... ) 20 T x d4 Cc6. 21 Cf6+ 
g x f6. 22 e X f6 ... 

(2) 17 Ta3... (17 Ag5 Cd4. 18 
C x d4 A X d4. 19 Cf6+ ... ; 17 
Cd6 C x d6. IB e x d6 Cc6. 19 
a5 AdB. 20 b5 ... ) 17 ... Cc6. (17 ... 
Cd7.) IB b5 ... (IB Ad2 ... ; IB 
a5 ... ) IB ... Ccd4. 19 C X d4 A X d4. 
(19 ... C X d4. 20 0ç¡4 ... ) 20 Th3 ... 

(20 Cf6+) 

17 ... Cd4. 

17 ... Ad4. IB C X d4 C X d4. 19 
Cf6 + 9 X f6. 20 Og4 + RhB. 21 
Ah6 TgB. 22 D X d4 ... 

18 C X d4 ... 

(1) 18 De3... 
(1.1 ) I B ... f5. 19 eXf6 ... (19 

Cx d4?? f x e4. 20 D X e4 ... ) 19 
Cd61? C X f3+ . (19 ... Cb3; 19 ... 
Cc2; 19 .. . Cf5.) 20 D X f3 Ad4. 
(20 ... Cd7.) 

(1.2) 18 ... C X f3+ . (18 ... Cb3. 
19 Dg5 .. . ; 18 ... Cc2. 19 Dg5 .. . ; 
18 ... Cf5. 19 Dg5 ... ) 19 D x f3 
Cd7. (19 .. . f5. 20 Cd6 ... ; 19 ... Ad4. 
20 Cf6+ 9 x f6. 21 Ah6 ... ) 20 Ab2 
f5. 21 Cd6 .. . 

18 ... A X d4. 

19 Ta2 ... 

(1) 19 Cf6 + g X f6. 
(1.1)20Dg4+ RhB. 21 D X d4 ... 

(21 Ah6 TgB. 22 D X d4 Tg6.) 21... 
fXe5. (21... Dd7. 22 Df4 ... ) 22 
D X e5 + ... (22 Dh4 Cd7. 23 f4 e4. 
24 f5 f6 . 25 D x e4 ... ; 22 D X c4 
f6. 23 Aa3 Tl7 . 24 Tlcl .. ;22 .. . 
Cd7. 23 Dc7 b6. 24 Aa3 ... ) 22 .. . 
RgB. 

(1.2) 20 Ah6 ... (20 Ta3 f x e5. 
21 Ah6 f5.) 20... RhB. (20 ... f5. 
21 Ta3 c3. 22 Td1...) 21 Tad1... 
(21 Dg4 TgB. 22 D x d4 ... ; 21 Ta3 
TgB. 22 Th3 Tg6; 21 A X fB D X fB ; 
21 e X f6; 21 Df3 Cd7 .) 21... 
AXe5. 22 f4 Ac7. 23 A X fB ... (23 
f5 TgB.) 23 ... D x f8. 24 f5 .. . 

(2) 19 Tb!... (19 Ta3 ... ; 19 
Ag5 ... ; 19 Ab2 A x b2. 20 D x b2 
Cd7.) 

(2.1) 19 ... A X eS. 20 Aa3 ... (20 

CeS!? .. ) 20 ... fS. (20 ... Cd7. 21 
AXfB ... ) 21 ... Cd6 ... (21 A x fB ... ; 
21 CeS ... ; 21 Cd2 ... ) 21. .. A x d6. 
22 A x d6 ... 

(2.2) 19... Cd7 . 20 Aa3... (20 
Cd6 ... ; 20 Td1...) 20 ... C X e5. 
(20 .. . A X eS. 21 A X f8 D X fB. 22 
DXc4 TcB. 23 De2 ... ) 21 Tfdl ... 
(21 Tbd1... ; 21 AX f8 ... ) 21.. . Cd3. 
22 Cd6 A X f2+ . 23 Rfl ... 

19 ... Cd7. 

19 ... A Xe5. (19 ... f6. 20 Aa3 ... ; 
19 ... Dd7. 20 Tdl ... ) 20 Aa3 .. . 
(20 Cc5 ... ) 20... f5. (20... Cd7 . 
21 A X fB ... ) 21 Cd6 ... (21 A x fB ... ; 
21 Cc5 ... ; 21 Cd2 ... ) 21.. . A X d6. 
22 A x d6 ... 

20 Aa3 ... 

(1) 20 Cd6 De7! (20 ... Db8. 21 
Aa3 A X eS. 22 Td1...) 21 Aa3 
Ac5! (21.. . b6. 22 CfS!. .. ; 21... 
C x e5. 22 C x c4 ... ) 22 A x cS 
C x c5. 

(2) 20 Td2 ... (20 Td1...) 20 ... 
AXe5. (20 ... Ac5. 21 Td1...) 21 
Aa3 Cb6. 
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20 .. . Cxe5. 

(1) 20 ... A X e5. 
(1.1) 21 Tdl fS (21.. TdB; 21.. 

b6; 21.. Tc8.) 22 A X fB.. . (22 
CeS Tf7! 23 Tad2 ... ; 22 Cd6 
A X d6. 24 A x d6 Tf7; 23 T X d6 
Tf6. ) 

(1 .2) 21 CeS Ad6. (21.. CXcS. 
22 A x cS ... ; 22 D x eS ... ) 22 
C X d7 A X a3. 

(1.3) 21 Cd6 ... (21 A x f8 D X f8 
22 D X c4 Tc8. 23 De2...) 21... 
Db8. (21... A X d6. 22 A x d6 Cb6. 
23 Tc1.. .) 22 Tdl Td8. 23 Tc2 .. . 

(2) 20 ... 16. (20 ... TcB. 21 Cd6 .. . ; 
20 ... Cb6. 21 Cd6 Dd7 . 22 Td1...) 
21 eX f6 .. . (21 Cd6 .. . ) 21... T x f6 
(21... C x f6. 22 A X f8 ... ) 22 
C x f6+ C x f6 (22 .. A x f6. 23 
D x c4 ... ) 23 D X c4 .. . 

21 Cd6 ... 

(1) 21 Td2 Cd3. (21... Td8. 22 
Cd6 .. . ; 21... Dd7. 22 Cd6 ... ; 21... 
fS. 22 A X f8 ... ; 21.. . Ab6. 22 
Cd6 ... ) 22 Cd6 Db8. (22 .. . De7. 
23 T x d3 c x d3. 24 DXd3 ... ; 22 ... 
Cf4 . 23 D X c4 ... ; 22 ... Dd7. 23 
C x c4 Cf4. 24 De4 eS. 25 
C X eS ... ) 23 C x c4 Td8. 24 T x d3 
A X f2+ . 25 Dxf2 DcS. 26 
D X f7 + Rh8. 27 Ae 7.. . 

(2) 21 Td1... (21 A x f8 ... ; 21 
Tc2 a6.) 21... Cd3. (21... Td8. 22 
Cd6 ... ; 21. .. Dd7 . 22 Cd6 ... ; 21... 
fS 22 A x f8 ... ; 21... Ab6. 22 
Cd6 ... ) 22 Cd6 ... (22 Tc2 fS.) 22 ... 
A X f2 +. (22 Dd7.) 23 Rf1.. . 

21. .. Od8. 

(1) 21... Od7. 22 De41. .. (22 
C x c4 C x c4. 23 A X f8 ... ) 22 .. . 
Ac3. 23 Tc2... (23 C x c4 C X c4 .) 
23 .. . f5. 24 De2... (24 De3 Cf7. 
25 T X c3 ... ) 24 ... Ad4. (24 .. . Cf7 
25 T X c3 ... ) 25 Tdl Cd3. 26 ' 
Txc4 ... 

(2) 21... Ob8. (21 ... De7. 22 
C x c4 ... ) 22 De4 ... (22 Td2 ... ; 22 
Td1...) 

22 ...... 

El negre està superat, i ha sol· 
licitat ja unes taules que, natu· 
ralment, no han estat accepta· 
des. Em limito, doncs, a sintetit
zar les anàlisis que tenia prepa· 
rades , entre les que incloc (en 
ne[)reta) la continuació de la par· 
tida . 

(1) 22 Td2 ... 
(1 .1) 22 ... Df6. 23 De4 ... (23 

T x d4!? Cf3+ . 24 D X f3 D x d4. 
25 Td1...) 23 ... Ac3. 24 Tc2 Cg6!? 
(24 .. Cd3. 25 D x c4 ... ; 24 ... Cd7. 
25 D x c4 ... ; 25 C X b7 ... ) 25 
D x c4 ... (25 C x b7 ... ) 25 .. . Ad4 . 
26 Ce4 DeS. 27 A X f8 D X e4 
(27 ... T x f8. 28 Cd2 .. ) 28 Aa3 ... 
(28 Ad6 ... ) 28 .. . h5. (28.. Td8.) 
29 Rh1.. 

(1.2) 22 ... Cd3. (22 ... Db6. 23 
a5 D X a5. 24 Td2 D X a3. 25 
De5 ... ; 22 ... Ac3. 23 Tc2 Da5. 24 
Tc3 D x c3. 25 D Xe5 ... ; 22 .. 
Dh4!? 23 g3 Df6. 24 Rg2 ... ) 23 
C X c4 .. (23 De4...) 23 .. . Cf4. (23 . 
C X f2 . 24 T X f2 . ) 24 Dg4 .. (24 

De4 ... ) 24... e5. 25 C X eS ... (25 
A X f8 ... ) 

(2) 22 Oe4 ... 
(2 .1) 22 ... Db6. 23 a5." (23 T d2 

Ac5.) 23 .. . fS. 24 De2 Dc7. (24 ... 
Dd8. 25 Td2 Df6. 26 T x d4 Cf3+ . 
27 ¡¡ X f3 D X d4. 28 D x e6+ .. ; 
25 C X c4 C X c4. 26 A X f8 ... ) 25 
Td2 ... (25 b6 Dc6. 26 Td2 Ac3. 
27 Tc2 Ad4. 28 Td1...; 27 .. . 
AXa5. 28 D x e5 A X b6. 29 
D X e6+ ... ) 25 .. . Ac5!? (25 .. Ac3. 
26 Tc2 Ad4.) 26 D X eS... (26 
A x c5 D X c5. 27 TeL) 26 ... 
AXa3. 27 D x e6+ Rh8. 28 b6 
a X b6. 29 a X b6 Dc6. (29 ... DeS. 
30 Td5 .. . ) 30 Cf7+ T x f7 . 31 
D X f7.. . 

(2 .2) 22 .. . Df6i? (22. . Ac3. 23 
Tc2...; 23 C X c4!? ... ) 23 Td2 Ac3. 
24 Tc2 Cg6. (24 ... Cd3. 25 
Cxc4 .. . ; 24 ... Cd7. 25 C x b7 ... ) 
25 DXc4 .. . (25 C X b7 ... ) 25 .. . 
Ad4. 26 Ce4 De5. 27 A X f8 
D x e4. (27 .. .. T X f8. 28 Cd2 ... ) 28 
Aa3 .. . (28 Ad6 ... ) 28 ... Td8. (28 ... 
h5. 29 Rhl ... ) 29 Dc7 .. . 

(3) 22 C Xc4 ... 
(3.1) 22 ... DdS. 23 C X e5 ... (23 

AXI8 TXI8. 24 C X e5 A x e5 ; 
23 ... DXc4. 24 Ab4 ... ; 23 ... D X e4 . 
24 Aa3 ... ) 23... D X eS. (23 .. 
A X e5. 24 O Xe5 A X e5. 25 A x f8 
Rx f8. 26 Td1...) 24 A x f8 T x f8. 
(24 ... Rx f8. 25 Te2 .. .) 25 Te2... 

(3.2) 22 ... C X c4. 23 A X 18 CbS. 
23 .. . D X 18. 24 D X c4 eS. 25 TeL) 
24 Ab4 Cd5. (24 ... Tc8. 25 Tc2 
Cxa4. 26 T x c8 D X c8. 27 
Ddll. .. ; 24 ... Df6. 25 Tc2 C X a4. 
26 TIc 1... ; 24 ... Dd5. 25 a5 Cc4 . 
26 Tc2...) 25 Ad2 g6. (25 ... Df6. 
26 g3 ... ; 25 .. Tc8. 26 Dd3 ... ; 
26 g3 ... ) 26 Tc2... I tot amb l'a-
vantatge decisiu va ig oferir tau
les que em foren acceptades. 
Em faltava tan sols mig punt per 
a la meva segona norma de Mes· 
tre Internacional de la ICCF i 
vaig pensar que ni parti cularment 
ni com a membre de l'equip es· 
panyol, no podia córrer cap risc 
(improbable, però sempre possi · 
ble) . 

, 

Francesc Balbé 
Villalba de Guadarrama 

agost del 1975 

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

DIFONEU-LO 
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, 
BUTLLETI DEL 
VII TORNEIG INTERNACIONAL 
COS,.A CA,.ALAIIA 
Barcelona, 5 a 14 octubre 1979 

RELACIÓ DE P.A.RT!CI PANTS 

Any concessió 
titol Puntuació 

Nom Federació Data naixement Edat MI GM Elo 

BARCZA Y, Laszlo Hongria 21 febrer 1936 43 1967 1969 2470 

DOMINGUEZ, Juan Pedro Espanya 29 juny 1935 44 2275 

GONZÀLEZ MESTRES, Lluis Espanya 14 març 1948 31 2330 

GUFELD, Eduard U.R.S.S. 

MARTiN, Àngel Espanya 

OCHOA, Francisco Jav ier Espanya 

POMAR, Artur Espanya 

RODRIGUEZ, Amador Cuba 

TATAI, Stefano Itàlia 

TXIBURDANIOZE, Maia U.R.S.S. 

CLASSIFICACiÓ FINAL 

19 març 1936 43 1964 

3 gen~r 1954 25 

4 setembre 1954 25 

1 setembre 1931 48 1954 

8 setembre 1956 23 1975 

23 març 1938 41 1966 

17 gener 1961 18 1974 

PUNTUACiÓ 
PROGRESSIVA 

l' :t' l ' 4." 5 • 5." 7.' l ' 9 ' 

y, I IV 'V 3 .. 4'1 5 6 

'/2 1,/ , 3 .. 4,/ 5 51/ 6 

I I V: IV IV V: 3,/ • 5 6 

y, I IV 2 V Y • V 5 

'12 IV 2 'I 3 • V 5 5 

y, I I , , , V: 31/ V 

y, I , , '12 3 • • • 
y, I , , , , 3 3 V 

Y2 1/2 IV , , , 2 V 3 

o o o y, '12 l'I: 11/ 1 l Y2 2 

1967 2530 

2370 

2350 

1962 2435 

1977 2465 

2475 

1977 2380 

Categoria del torne tg 
segons el barem de 
la F.LO .E., 7.' (2408 
punts). 
Resultats qualifIca
dors que correspo
nen a aquesta ea te
gOrJa: 
76 % per al tito l de 
GM. que equival a 
7 punts. 
57 % per al titol de 
MI, que equIval a 
5 V2 punts. 
43 % per al ti tol de 
MF, que equival a 
4 punts. 
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1.0 ronda 5 

1 Barczay ~ Gufeld 1/2 - 1/ 2 
2 Ochoa - Pomar 1/2 -1 / 2 
3 Talal · Gonzàlez Mestres 1/2 - 1/2 
4 Domínguez - Txiburdanidze O - 1 
5 Martin - A. Rodriguez 1/ 2 - 1/ 2 

N.O 71 / 1 E 60/c 

BARCZAY - GUFELD 

Defensa siciliana 

1 e4 e5. 2 ef3 d6. 3 Ab5 + Ad7. 4 A X d7 + 
D X d7. 5 O-O Cc6. 6 e3 Cf6. 7 Tel e6. 8 
d4 c x d4. 9 c x d4 dS. 10 es CM. 11 Cb-d2 
C X d2. 12 AX d2 Ae7. 13 Tel 0-0. 14 De2 
T'-c8. 15 h3 .s. 16 al Ca7. 17 Dd3 T x cl . 18 
T X cl Te8. 19 T X c8+ O X c8. 20 Cel oc6. 
21 Ce2 CbS. 22 D x b5 C x b5. 

1/ 2 - 1/ 2 

N.O 72/ 2 E 74/a 

OCHOA - POMAR 

Defensa siciliana 

1 .. e5. 2 CI3 d6. 3 de C'6. 4 Ce3 cXd4. 5 
C x d4 Cc6. 6 AgS OaS. 7 A x l6 g X t6 . 8 eb3 
Od8. 9 DhS e6. 10 0-0 -0 86. 11 f4 Cb6. 12 
Rb1 Oe3. 

N.O 73/ 3 D 371a 

TATAI · GONZAlEZ MESTRES 

Defensa India de dama 

1 d4 Ct6. 2 e4 e6 . 3 CI3 b6 . 4 g3 Ab7. S Ag2 
Ae7. 6 O-O O-O. 7 Ce3 ceC. 8 C X e4 A X e4 . 
ff Cn4 "' )( g~ . 10 \.: X g;l as . " e X dS o X d5 . 
12 Ct4 ob7. 13 Ae3 Ca6 . 14 Cd3 Tfod8 . 15 
Oa4 A16. 16 Ta"dl Td6. 17 CeS T.d8. 18 CI3 
Cb8. 19 AI4 T6-d7 . 20 Tel Ca6. 21 Ae3 h6 . 
22 b4 CbS. 23 T e3 gS. 24 Oe2 CaGo 2S Tb 1. 

1/ 2-1 / 2 

octubre 1979 

Defensa siciliana 22 
Defensa siciliana 12 
Deten'sa índia de dama 25 
Defensa siciliana 39 
Defensa siciliana 57 

N.O 74/ 4 E511b 

OOMINGUEZ - TXIBURDANIDZE 

Delensa sicilIana 

1 e4 eS . 2 Cc3 Ce6. 3 g3 g6 . 4 Ag2 Ag7. S 
Ch3 dS. 6 O-O eS. 7 d3 Cg-e7. 8 14 O-O. 9 
Tbl Tb8. 10 Ce2 b5. 11 a3 Ob6. 12 Ae3 dS. 
13 b4 cM. 14 AI2 Td8. 15 Cg5 aS. 16 e3 a x b4. 
17 aXb4 eXb4. 18 c X d4 C x d4 . 19 T x b4 
CH:6. 20 Tbl b4 . 21 .s Aa6 . 22 C X d4 C X d4. 
23 CM b3. 24 crs + Rha. 25 A.4 ob4. 26 
he oe3. 27 h5 CtS. 28 Tel ob4. 29 h x g6 
r x g6. 30 g4 b2. 31 Tbl Cd6 . 32 Ag2 CbS. 
33 A., Dd4+ . 34 At2 D X l4. 35 Del Cd4 . 
36 CM Ct3+ . 37 A xf3 O Xt3. 38 Cf6 A x d3 . 
39 Oe3 Db7. 

0-' 

N.O 75/ S E 87/b 

MARTIN - AMADOR RODRIGUEZ 

Delensa siciliana 

1'" eS. 2 Cf3 dS. 3 cM cXd4. 4 C x d4 crs. 
5 Cel eS . • Ad A.1. 7 g..o o-o. 8 '4 aS. 9 
Ae3 Dc7. 10 0., bS. 11 Al3 Ab7. 12 es d X eS . 
13 I X eS Cfod7. 14 Dg3 AeS . 15 A x b7 D x b7 . 
16 Ta-dl Cc6. 17 Ah6 g6. 18 Cc-e2 Tt-e8 . 19 
AI4 Cb6 . 20 Rhl C X d4. 21 C x d4 Ta-d8 . 22 
CI3 T x d1 . 23 T x dl A18. 24 DM hS . 25 Ag5 
Te8 . 26 e3 CM. ' 27 012 aS. 28 h3 Cb6. 29 
Tll a4. 30 Cd2 Ag7. 31 Af6 a3. 32 A x g7 
R X g7. 33 b x a3 Rg8. 34 Oe2 CdS. 35 Ce" 
C x e3. 36 Cf6 + Rg1. 37 0f2 Tt8. 38 C X hS + 
g X h5 . 39 Og3 + Rh7. 40 O X e3 Tg8. 41 
Od3 + Tg6. 42 Oe2 Rg7. 43 Tbl Dc6. 44 
T X b5 Del +. 45 Rh2 D x a3 . 46 Tb3 oaS. 47 
Tg3 h4. 48 Tg4 T X ,,4. 49 D x g4 + R18. SD 
014 Del . 51 a4 ReS. 52 DgS Rt8. 53 Oh6 + 
Rg8 . 54 014 R18. 55 Dd4 Og3 +. 56 Rh1 Del + . 
57 Rh2. 

1/ 2·1 / 2 

2_0 ronda 6 octubre 1979 

6 Txlburdanidze - Barczay 
7 Pomar - Gonzàlez Mestres 
8 A. Rodrlguez· Tata l 
9 Ochoa - Dominguez 

10 Gufeld - Martí" 

1/ 2-1 / 2 
1/ 2-1 / 2 
1/ 2 - ' / 2 

, O 

1 - O 
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Defensa siciliana 
Obertura anglesa 
Obertura Ruy López 
Defensa Caro· Kann 
Defensa siciliana 

17 
20 
21 
39 
40 

N.O 76/ 6 E 74 / a 

lXI8URDANIDZE - BARCZAY 

Defensa sicil iana 

1 e4 eS. 2 CI3 Cc6. 3 d4 c X d4 . 4 C X d4 C16 . 
5 Cc3 dS . 6 Ag5 aS. 7 Od2 C X d4 . 8 D X d4 
oaS. 9 Ad2 eS. 10 Dd3 Ae6. 11 O-~ Tc8. 12 
al Cg4. 13 De2 OcS. 14 13 e12. 15 Ae3 C X d1. 
16 A x c5 C X c;3. 17 b X c;3 T x eS . 

1/ 2 - 1/ 2 

N.O 77/7 R 30/ a 

POMAR - GONZALEZ MESTRES 

Obertura anglesa 

1 g3 eS . 2 e4 Ce6. 3 Ag2 15. 4 Cc;3 g6. S e3 
Ag7. 6 Cg-e2 Cts. 7 d4 e4 . 8 a3 dS. 9 e x dS 
C X d5. 1 ODb3 Cc·e7. 11 Ad2 e6. 12 h4 Ob6 . 
13 De2 h5. 14 C x dS C x d5. 15 13 e x f3. 16 
A X I3 Ae6 . 17 e4 I x e4. 18 D X e4 R17. 19 
0-0 AtS . 20 Ag2. 

1/ 2 - 1/ 2 

N.O 78/ 8 E 23/ c 

AMADOR ,HODRtGUEZ - TATAI 

Obertura Ruy López 

1 e-4 eS. 2 Cf3 CCS . 3 AbS 15 . 4 Ce3 l x e4. 
5 C X e4 C16. 6 C x f6+ D X f6 . 7 O-O Cd4 . 8 
C x d4 e X d4. 9 Tel + Ae7. 10 De2 e6 . 11 
Ad3 dS. 12 b3 O-O. 13 Ab2 Ad6. 14 e4 Ad7. 
15 e x dS Ta e8. 16 Ae4 AtS. 17 d3 DeS. 
18 g3 AbC. 19 d X e6 A Xel . 20 T x el b Xe6. 
21 De2 eS . 

1/ 2 · 1/ 2 

N.O 79/ 9 R 95/ 8 

OCHOA ·OOMINGUEZ 

Defensa Caro·Kann 

1 e4 c6. 2 d4 d5. 3 Cd2 d x 84 . 4 C x eC Cts . 
5 C X I6 + g X f6. 6 e3 AI5. 7 CI3 96. 8 g3 
DdS. 9 Ag2 AM. 10 0-0 IS. 11 c4 A x t3. 12 
c X d5 A X dl . 13 d x C6 C x e6. 14 T x dl 
0-0-0. 15 d5 e x dS . 16 A X d5 Ag7. 17 AI. 
Td7. 18 A X e6 b X c6 . 19 T X d7 R X d7. 20 
Tdl + Re7 . 21 Te1 + Rd7 . 22 AeS T X eS . 23 
T X e5 Tb8. 24 T X f5 T X b2. 25 T x f7 + Rd6. 
26 T X a7 eS. 27 T X h7 c4. 28 Th8 RdS. 29 
Te8 Rd4 . 30 h4 c3. 31 Rg2 e2. 32 h5 Rd3. 33 
Td8 + Re2. 34 Tc8 Rd2 . 35 ge T X a2.. 36 
h6 Ta6 . 37 g5 Ta5. 38 14 Re3. 39 Rg3. 

1 - O 



N,O 80/ 10 E 82/a 

GUFElD - MARTlN 

Defensa sici liana 

1 e4 eS. 2 Ct3 d6. 3 d4 CM. 4 Ce3 c x d4. 5 
C )( d4 g6 . 6 g3 Ce6. 7 Cd-e2 Ag7. 8 Ag2 0 ·0. 
9 O-O Tb8 . 10 h3 b5 . 11 Ae3 b4 . 12 Cd5 e6 . 
13 C X f6 + A X f6 . 14 Cd4 C X d4. 15 AX d4 
Aa6. 16 Tel A X d4. 17 D x d4 De7. 18 a3 

O X e2. 19 a x b4 Dd3. 20 O X a7 Ta8. 21 De7 
Od4 . 22 Te-dI O X b2. 23 O x d6 Ae2. 24 
T x a8 T X a8. 25 es Te8. 2S Td4 De2. 27 
Oe7 AbS. 28 h4 De2 . 29 TI4 Ae8. 30 Ab7 
Tel +. 31 Rh2 Db5. 32 hS g x hS. 33 AI3 
Dd7. 34 OgS+ Rf6. 35 Dh6 + Re7. 36 016+ 
R18 , 37 A x h5 Te1 . 38 Oh8 Re7 . 39 016 R18. 
40 AI3 Oe7. 

1 " O 

3.° ronda 7 octubre 1979 

11 Tatal - Guleld 1/ 2-1 / 2 
12 Barczay - Ochoa 1/2-1/2 
13 G. Mestres· A. Rodriguez 1 
14 Domfnguez - Pomar O 
15 Martín - Txiburdanidze 1 

N.O 81 / 11 o 61 / b 

TATAI - GUFElD 

Delensa Grunleld 

I d4 C16. 2 e4 g6. 3 CI3 Ag7. 4 g3 0-0. 5 Ag2 
e6 6 0 ·0 d5 7 e X d5 eXd5. 8 CeS eS. 9 
Ce3 CI-dl. 10 C X d7 A x d7. 11 b3 Cc6 . 12 
e3 De7. 13 Ab2 TI-e8. 14 De2 caS. 15 TI-cl 
Ae8. 16 Te2 Ce6 . 17 Ta-cI . 

1/ 2 . 1/ 2 

N,U 82/ 12 R 74 / a 

BARCZAY - OCHOA 

Conlragàmblt VoIga 

1 d4 Cf6 . 2 e4 c5. 3 d5 b5. 4 e X b5 aS. S 
b x a6 e6. 6 Ce3 C X d5. 7 C X dS e X dS . 8 
g3 Ce6 . 9 Ag2 d4,. 10 C13 A x a6. 11 O-O Ae7. 
12 Tel 0·0 . 

1/ 2 - 1/ 2 

N.U 83/ 13 

GONzALEZ MESTRES · 
AMADOR RODRIGUEZ 

Delensa siciliana 

E 87/b 

1 e4 eS . 2 CI3 d6 . 3 d4 e X d4 . 4 C X d4 C16 . 
5 Ce3 e6 . 6 Ae2 Ae7. 7 0·0 O-O. 8 14 a6 . 9 
Ae3 De7 . 10 Del bS 11 a3 Ab7. 12 AI3 
Cb-d7 13 g4 CcS , 14 AI2 dS . 15 es CI-e4 
16 gS C x 12. 17 T x 12 0b6. 18 Oe3 Ta-d8. 19 
Tdl Rh8. 20 b4 Cd7. 21 Ae2 Te8. 22 Oh3 TI-e8. 
23 Ad3 C18 . 24 Ce-e2 Te7. 25 Tg2 Rg8. 26 
Rll g6 27 Oe3 Cd7. 28 h4 A18. 29 hS Ag7 . 
30 Th2 Te-e8. 31 RI2 Cb8 . 32 Td ·hl Ce6. 33 
h X g6 h X g6. 34 Th7 C x d4. 35 C X d4 Te3. 

O 
1 
O 

Defensa Grüfeld 17 
Contragambit Volga 12 
Defensa siciliana 43 
Defensa Alekhine 2B 
Defensa siciliana 40 

36 T x g7 + R x g7. 37 CfS + g X I5 380 x b6 
Aa8. 39 O X a6 d4 . 40 Th3 Ae4 . 41 Oa7 
T X e2 +. 42 A X e2 T X e2+ , 43 Ael . 

1 • O 

N.O 84 / 14 R BUe 

OOMINGUEZ - POMAR 

Defensa Alekhine 

1 e4 C16 . 2 e5 Cd4 . 3 C4 CbS. 4 d4 dS . 5 
14 g5. 6 eXd6 o x d6. 7 ' X gS Ce6. 8 d5 ceS. 
9 Oe2 Oe5. 10 Cd2 C X dS. 11 Ch3 Cb4. 12 
Oe3 Od6. 13 c5 0e6. 14 Ae2 Ag7. 15 Cd4 
Ce-d3 + . 16 Rll 0&4. 17 Cg-13 AlS. 18 a3 
C X el . 19 D x b4 C X e2. 20 C x ts O x 15. 21 
R X e2 0·0·0. 22 Oe4 eS . 23 g4 Dg6 . 24 h4 &4. 
25 Ch2 h5. 26 Th· ll h X g4. 27 O X 17 Oa6 + . 
28 Re, A X b2. 

O" 1 

N.lI 85/ 15 E 94/ h 

MARTIN • TXIBUROANIDZE 

Delensa SICIliana 

e4 e5. 2 CI3 d6. 3 d4 e X d4 . 4 C X d4 Cf6. 
5 Ce3 86 . 6 AgS C1>d7. 7 Ae4 eti 8 Oe2 h6 . 
9 Ah4 bS. 10 A X e6 I x e6. 11 C X e6 Oa5 . 
120-0-0 A17. 13 C x I8 T X I8. 14 T X d6 Ce5 . 
15 Th·dl Ag4. 16 13 Aefi. 17 T X e6 R X e6. 
18 f4 Ta-d8. 19 I x eS A X e5. 20 Td5 + Ae6. 
21 T X d8 DX d8. 22 e5 '15 23 e X 16+ R x Hi . 
24 Ag3 Te8. 25 013 Rg7. 26 Ce4 Od4. 27 
Cd6 Og1. 28 Rd2 Od4. 29 Od3 O X d3+ . 30 
eX d3 Te6. 31 Ce4 Rg6. 32 Ce5 Te6 . 33 d4 
h5 .. 34 b4 h4. 35 Ae5 RIS . 36 Rd3 Th6. 37 
h3 Tg6 38 Re3 04. 39 h X g4 T X g4. 40 RI3 
Tg6" 

1 • O 

4.° ronda 8 octubre 1979 

16 Ochoa - Mart!n 
17 Txiburdanidze - Tatai 
18 Pomar - A. Rodrlguez 
19 Gufeld - Gonzàlez Mestres 
20 Oomínguez - Barczay 

1/ 2 · 1/ 2 
O 1 
O - 1 
1 • O 

1/ 2 ·11 2 

Obertura anglesa 
Defensa siciliana 
Defensa ¡ndia de 
Defensa sici liana 
Defensa siciliana 

dama 

12 
53 
33 
36 
44 

N.O 86 / 16 A 30/a 

OCHOA - MARTIN 

Obertura anglesa 

1 e4 06. 2 g3 Ag7. 3 Ag2 e5 . 4 Ce3 Cer.. S 
.4 $ . 6 Cg-e2 Cc6. 7 d3 0·0. 8 0-0 AeS. 9 
Ae3 Od7. 10 Od2 15. 11 Cd5 Tl7 . 12 T.bl 
Ta·18. 

1/ 2 - 1/ 2 

N.O 87/ 17 E Sol c 

TXIBURDANIOZE - TATAI 

DeIen sa siciliana 

1 e4 e5. 2 Cf3 dS. 3 AbS + Ad7. 4 A x d7 
C X d7. 5 0-0 Cg-t6. 6 Oe2 e6. 7 b3 Ae7. 8 
Ab2 O-O. 9 e4 e5 . 10 Ce3 Ce8. 11 Cd5 Cc7. 
12 a3 C X d5. 13 c X d5 15. 14 d3 Oe8. 15 b4 
Og6. 16 e X l5 TXI5. 17 DX e5 C x e5. H~ Cl4 
e X d4. 19 A X d4 Af6. 20 A X I6 O x f6 . 21 
Ta-dl T.18. 22 Oe3 h6. 23 Tf-el Or7. 24 
Od2 Te8. 25 T x e8+ D x e8. 26 Tel 017. 27 
Tdl a6. 28 Od4 Oe8. 29 h3 Oa4. 30 O X 84 
e X aA. 31 Rll R17. 32 Td4 Ce3. 33 Td3 Ce4 . 
3404 Cc5. 35 Ch4 T X '2 +. 36 R X I2 C x d3 + . 
37 Ae3 Ce5 . 38 CI5 Cc4 +. 39 Rd4 b5 . 40 a4 
Rt6. 41 a X b5 . x bS. 42 Cg3 Rg5. 43 CM + 
R14. 44 Ce3 Ca3. 45 Ce2 + Rf3. 46 Rd3 Rg2. 
47 C14+ Rg3. 48 Ch5 + R X h3. 49 C X g7 
R X 04. 50 Ce8 Cc4. 51 Ad4 h5. 52 CI6 + RgS. 
53 Ce4+ . 

0 · 1 

N.O 88/ 18 o 35 / a 

POMAR - AMAOOA ROORIGUEZ 

Defensa India de dama 

1 d4 Cf6. 2 CI3 b6. 3 e4 eS . 4 Ce3 Ab7. 5 g3 
Ab4. 6 Ag2 0-0 . 7 0·0 A X e3. 8 b X c3 d6. 9 
a4 Cc6. 10 c5 Ca5 . 11 Ae3 Oe7. 12 Obl AM . 
13 Ob5 d X e5. 14 d X c5 Cd5. 15 c X b6 
a X b6. 16 Ad2 e6 . 17 Ob2 Cc4. 18 Ob3 Oc5. 
19 Ael bS. 20 Ta2 Ta5 . 21 a x bS T X b5. 22 
OdI eS . 23 Da4 Ab1. 24 Tal TaS. 25 DX a5 
C x aS. 26 T X bl Ce4. 27 CgS Oe7. 28 e4 
Cde3. 29 I X e3 O x gS . 30 TI3 06. 31 h4 Og4 . 
32 Tb4 O X e4. 33 Rh2 Dd3. 34 e4 Oe2. 35 
Tbl Ce3. 36 Tf2 Cg4 +. 37 Agl De3. 38 e4 
IS . 

0 ·1 

N.O 89/ 19 E 871a 

GUFELO-GONZAlEZ MESTRES 

Defensa siciliana 

1 e4 e5 . 2 CI3 e6 . 3 d4 e X d4 . 4 C X d4 a6 . 
5 Cc3 Cc6. 6 Ae2 Cg-e7 . 7 14 Cg6. 8 Cb3 d6 . 
9 0-0 b5 . 10 Ae3 Ae7. 11 a4 b4 . 12 Ca2 Ad7. 
13 e3 b X e3. 14 C Xc3 Ca5. 15 C X aS O x a5. 
IS Od4 Tb8. 17 O x g7 T x b2. 18 Ta-bl T X b1. 
19 T X bl Od8. 20 Ab6 Oc8. 21 IS A18. 22 
Od4 CeS. 23 Aa7 Re7. 24 Ab8 A16. 25 I x eS 
I X eO. 26 012 + Rg7. 27 Og3+ Rh6 . 28 Aa7 
Cg6. 29 h4 Ae7. 30 hS Ah4. 31 Ae3 + Rg7. 
32 O X d6 Ae7. 33 Od2 CeS . 34 Ad4 A16 . 35 
Tf1 h6 . 36 T x 16. 

1" O 

MAIG 19BO/BUTLLETI D"ESCACS 45 (137) 



N.O 90/20 E Sl / b 

DOMINGUEZ - BARCZAY 

Defensa siciliana 

1 .. eS. 2 Ce3 eS. 3 g3 Ce6. 4 Ag2 d6. S d3 
Cts . 6 Ch3 A.7. 7 0-0 ~a. 8 f4 dS. 9 eS ceS. 
10 Ce2 16. 11 exf6 A X f6 . 12 c3 CdS . 13 

CI2 06. 14 Rh1 CIS. 15 Cgl Tb8 , 16 Cf3 bS. 

5.0 ronda 

21 G. Mestres - Txiburdanldze O 

9 

1 
22 Barczay - Pomar 1/ 2 -1/2 
23 Martl" - Oomfnguez O . 1 
24 A. Rodríguez · Gufel O . 1 
25 Tatal - Ochoa 1/ 2·1 / 2 

N.O 91 / 21 ES2lb 

GONZAlEZ MESTRES - TXIBUROANloZE 

Defensa siciliana 

1 e4 eS . 2 CI3 d6 . 3 d4 eXd4, 4 C x d4 Cts . 
5 Cc3 g6. 6 Ae2 Ag7 . 7 0·0 O-O. 8 AgS Ce6 . 
9 Cb3 aS. 10 14 bS. 11 At3 b4. 12 CdS C X dS . 
13 e X dS Ca5. 14 C XaS o xa5. 15 Del A15. 
16 g4 Dc5+ . 17 Rhl A X e2. 18 A X e7 Tlc8. 
19 15 Od4. 20 DgS h6. 21 0h4 Ae4. 22 t6 
A X I3 +. 23 T X l3 O X dS . 24 012 A18. 25 Tel 
Te4. 26 h3 Ta-c8. 27 Rg1 Tel. 28 Te3 T8-e2. 
29 Te2 T x el+ . 30 O X el OeS +. 31 Rg2 
Oe3. 32 T X c2 O X el . 33 TeS DeS. 34 T x 18 + 
Rh7 . 35 b3 gS. 36 Td8 dS. 37 Td6 Oe2+ . 38 
Rgl d4 . 

0 - 1 

N.O 92/ 22 D 321a 

BARCZAY - POMAR 

Delensa India de dama 

1 d4 Cf6 . 2 c4 e6. 3 Cf3 b6 . 4 Ce3 Ab7. S 
a3 Ce4 . 6 C X e4 A X e4. 7 AI4 d6. 8 e3 Cd7 . 
9 Ad3 A x d3 . 10 O x d3 Ae7. 11 0 ·00-0 . 12 
e4 Te8, 13 Ta·dl C18. 14 b4 Cg6 . 15 Ae3 eS . 
16 dS aS. 17 De2 axb4. 18 a x b4 Od7. 19 
Tal C14 . 20 h3 pS. 21 eS T X a1 27 T X Jl1 
04 . 23 exb6 eXb6. 24 A X l4 e x l4 . 25 h Xg4 
AI6 26 Tel O X g4. 27 Oe6 T X e4 . 28 O X d6 
Rg7 29 O X b6 hS. 30 ob8 h4 . 31 De8 O X c8. 
32 T X e8 T x b4. 33 Te2 Rg6 . 34 d6 Tbl +. 
35 Rh2 Tdl . 36 Td2 T X d.2_ 37 C x d2 AlS. 
38 Rh3 Ad8. 39 13 ReG . 40 Ce4 Ab6. 41 Cg5 
R X d6 . 42 C x 17 + Ae6. 43 Ch6 Rt6 44 Rg4 
Ae 7. 45 CIS AeS . 46 C x h4 Ae7. 47 RhS. 

1/ 2 - 1/ 2 

17 Cg4 Ag7. 18 Te1 b4. 19 Ad2 Dd6. 20 De2 
b x e3. 21 b x e3 Tb2 . 22 Cg·eS C X eS. 23 
I X eS oaS . 24 Te-b1 T X bl + . 25 T X bl 
O X a2. 26 Dd1 oaS. 27 At4 h6. 2': h4 DaS. 29 
Del Rh7. 30 g4 Ce7. 31 Ae3 De7. 32 oa3 d4 . 
33 e x d4 CdS . 34 Ad2 eX d4 , 35 Tel CbS. 36 
DeS Ce3. 37 o x b6 a X b6. 38 Te7 Rg8. 39 
Ab4 Te8 . 40 Ad6 C X g4. 41 Rgl AltS. 42 Ah3 
hS . 43 AX g4 h X g4. 44 Ch2 Te8. 

1/ 2 - 1/ 2 

octubre 1979 

Defensa siciliana 38 
Defensa India de dama 47 
Defensa Caro-Kann 36 
Defensa siciliana 26 
Defensa Indo-Benoni 21 

N.O 93/ 23 R 9S/a 

MARTlN • OOMINGUEZ 

Defensa Caro·Kann 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 Ce3 d X e4. 4 C x e4 Ct6 . 
5 C x l6 g X 16. 6 Ae4 Ats. 7 AI4 eG. 8 CI3 
AdG. 9 Ag3 oe7. 10 od2 Cd7 . 11 0-0-00-0-0. 
12 Thel Cb6. 13 Ab3 Ag4 . 14 Te3 Ab8 . 15 
OaS A X g3 . 16 h X g3 CdS. 17 Te4 15. 18 
Te-el b6. 19 Od2 Oe7. 20 Oh6 Td-g8. 21 
A x dS c X dS. 22 0f6 Te8. 23 Td2 A X t3. 24 
9 X f3 hS. 25 Thl Th7. 26 Rbl Tg8 27 Td3 14 . 
28 g X f4 h4 . 29 fS ot4. 30 oe7 h3. 31 t x e6 
h2. 32 e x f7 T X f7 . 33 De3 Tgl + . 34 Tdl 
T x dl +. 35 T X dl O X e3. t X e3 Tg7. 

0-1 

N .... 94/24 E 84Jb 

AMADOR RODR1GUEZ - GUFELo 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 e x d4. 4 C X d4 Cf6 
5 Ce3 06. 6 Alt3 Ag7 . 7 t3 0·0 . 8 od2 Ce6 . 9 
AcC Ad7. 10 h4 Te8. 11 Ab3 bS. 12 0 -0-0 
CeS . 13 A05 TeS. 14 14 Ce4. 15 Od3 hS. 16 
eS 0b6 . 17 A x f6 . X t6, 18 e x l6 A X I6 . 19 
,.. ..... 1._" .. " ..... T"'" ..... ...... ..... "' xc" 22 ~c2 
Tb8. 23 ' ';d2 w;,~~"'2;' b4'" ~ b3. ;5 C X b3 
Ats. 26 T x d6 01t3+. 

0 - 1 

6.0 ronda 11 octubre 1979 

26 Pomar - Gufeld 1/ 2 -1 / 2 
27 Oomlnguez - Tatai O 1 
28 8arczay - Martín O 
29 Txiburdanldze ~ A. Rodriguez O 
30 Ochoa - Gonzàlez Mestres O 
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Obertura anglesa 
Defensa siciliana 
Defensa india de 
Defensa siciliana 
Defensa siciliana 

rei 

10 
23 
31 
36 
34 

N.O 95/25 R 7S/c 

TATAI - OCHOA 

Defensa lndo Benoni 

1 d4 Cf6. 2 e4 eG. 3 CI3 eS . 4 d5 e X dS. S 
e x dS d6. 6 Ce3 g6, 7 Cd2 1t6 . 8 a4 Cb-d7. 9 
e4 Ag7. 10 Alt2 0-0. 11 0·0 Te8 . 12 Ta3 b6. 
13 t4 De7 . 14 Ae4 Ab7. 15 Ot3 Rh8 . 16 b3 
CgC. 17 Ab2 15 . 18 h3 Ad4 +. 19 Rhl Cg-t6. 
20 Ta2 Te7 . 21 od3. 

1/1 - 112 

N ° 96/26 R 471e 

POMAR - GUFElD 

Obertura anglesa 

1 e4 g6 2 g3 Ag7. 3 Ag2 eS . 4 Ce3 Cc6, 5 
e3 eS. 6 Cg ·e2 Cge7. 7 ~O 0·0 . 8 d4 e X d4 . 
9 C x d4 dS. 10 c x dS C x dS 

1/ 2 · 1/ 2 

N ° 97 / 27 E S1 / b 

OOMINGUEZ - TATAI 

Defensa sici liana 

1 e4 eS . 2 Ce3 eG . 3 g3 dS. 4 d3 Ce6. S Ag2 
d4. 6 Ce-e2 e5 . 7 Ch3 h6 . 8 a3 05 . 9 f3 g4 
10 I X g4 A X g4 . 11 CI2 AeG. 12 0·0 od7. 13 
Ad2 hS. 14 h3 0·0-0. 15 b4 Rb8. 16 Ob1 Te8. 
17 Tel 16. 18 bS Ce-e7. 19 e3 Ah6 . 20 A x h6 
C X h6. 21 e x d4 e x d4 . 22 Db4 C17. 23 Te6 
C X e6. 

O - 1 

N.O 98/ 28 o 821a 

BARCZAY - MARTlN 

Defensa índia de rei 

1 d4 Cf6 . 2 e4 g6. 3 Ce3 Ag7. 4 e4 d6 . S CI3 
~O. 6 h3 e5 . 7 dS Cb-d7 . 8 AgS h6 . 9 Ae3 
CCS. 10 Cd2 aS. 11 g4 C.8. 12 Tgl Rh7. 13 
Oe2 c6. 14 0 -0-0 e x dS . 15 e X dS 15 . 16 Cb3 
b6. 17 C XcS b X eS. 18 g X IS gXfS. 19 14 
e4. 20 Td2 Tf7. 21 Td·g2 a4. 22 a3 Tb7. 23 
Tg6 oh4. 24 Dg2 TaS . 2S Ae2 Ta~b6 . 26 CbS 
Rg8. 27 Ad2 RtS. 28 Ae3 A X e3 . 29 Tga + 
Re7. 30 T xe8+ Rd7. 31 Og8 T X b5 . 

1 - O 

N.O 99/29 E 89/ a 

TXIBUROANIOZE · AMADOR AOoRIGUEZ 

Defensa sIci liana 

e4 eS . 2 Cf3 dS. 3 d4 e X d4. 4 C x d4 crs. 
5 Ce3 aG. 6 a4 Cc6. 7 Ae2 eG. 8 0-0 Ae7. 9 
Ae3 Oe7. 10 t4 O-O. 11 Rhl Ad7 . 12 Cb3 b6 . 
13 Af3 Tf-d8. 14 De2 Aea. 15 g4 Cd7. 16 gS 
Af8. 17 Ag2 Cb4. 18 f5 CeS . 19 IXeG t x eS . 
20 Ah3 Ad7. 21 g6 h x g6. 22 oe4 C x e2. 23 
A Xe5 dS . 24 .xd5 C X al . 25 0e4 eS . 26 
d6 A X d6. 27 Oe4 + Rh7. 2a Oh4 + Rg8. 29 
Ag2 Ac6. 30 CdS Db7. 31 Oe 4 Rha . 32 TI3 
A x eS . 33 Th3 + Rg8 . 34 Ce7 + Rf8. 3S 
C x g6 + Re8. 36 De6 + . 

1 - O 



N " 100/ 30 E 58/a 

OCHOA · GONZALEZ MESTRES 

Defensa sIciliana 

1 e4 eS, 2 CI3 eS, 3 d4 e x d4 . 4 C X d4 a6 . 
5 Cc3 b5 . 6 Ad3 Ab7. 7 0·0 Ce7, 8 Rhl 
Cbc6. 9 Cb3 CeS. 1014 C X d3 . 11 c x d3 15 . 
12 Ce5 Ae6. 13 Ae3 RI7. 14 d4 f x e4 . 15 15 

7.0 ronda 

Rg8. 16 f x eS dS . 17 DhS 06 . 18 Dg4 h5 
19 Og3 Ag7. 20 A95 Ta7. 21 Tf7 Ae8. 22 
T X e7 T X e7. 23 Dh4 AI8. 24 C X d5 D x dS . 
25 A x e7 Ag7 . 26 Ats Ae6. 27 A x g7 R x g7 
28 TU e3 . 29 Tf1+ Rh6 . 30 Dt4 + DgS. 31 
D X g5 + R X g5 . 32 Rgl Td8. 33 e7 T x d4 . 
34 CeG+. 

1 - O 

12 oClubre 1979 

31 A. Rodrlguez - Ochoa 1/ 2 - 1/ 2 Obertura anglesa 13 
32 Talal- Barczay 1/ 2 - 1/ 2 Defensa semi es lava 17 
33 Gufeld - Txiburdanldze 1/2-1 / 2 Obertura PD 18 
34 G. Mestres - Oominguez 1 
35 Martin · Pomar O 

N." 101 / 31 R 40/b 

AMADOR RODRIGUEZ · aCtiOA 

Obertura anglesa 

I CI3 eS. 2 e4 crs 3 b3 e6. 4 Ab2 d5l. 5 
eX dS e x dS . 6 e3 Ce6. 7 Abs Db6. 8 Ce3 a6 . 
9 A XeS + D x e6. 10 d4 Ag4 . 11 d >< eS A X eS . 
12 Tel OdS. 13 0·0 Td8. 

1/ 2 · 1/ 2 

N." 102/ 32 o 28/a 

TATAI· BARCZAY 

Defensa semteslava (Merano) 

1 d4 C16 . 2 e4 eG. 3 Ct3 dS. 4 Cc3 e6 S e3 
Cb-d7. 6 Ad3 d X e4. 7 A X e4 bS. 8 Ae2 Ae7. 
90·0 Ab7. 10 e4 b4 . 11 e5 b x e3. 12 e X I6 
C x t6. 13 b Xe3 0-0. 14 Tbl Oe7. 15 AI4 
D x 14. 16 T x b7 Cd!f. 17 Ae4 

1/ 2 · 1/ 2 

N " 103/33 R 56/e 

GUFELO · TXIBUROANIDZE 

Obe rtura PD (Rie hter-Ve ressov) 

1 d4 CM. 2 Ce3 dS. 3 AgoS Cb-d7. 4 CI3 06. 
5 e3 Ag7. 6 Ad3 0-0. 7 0-0 e5. e Ce5 C x eS . 
9 d X e5 Cg4. 10 Ae2 d4. 11 e X d4 c X d4 . 12 
CbS C X eS. 13 C X d4 Db6. 14 A X.7 TeS. 
15 Ah4 D x b2. 16 AbS CI3 + . 17 C X f3 D x b5 
18 Tbl Oc4 . 

112 - 1/ 2 

8,0 ronda 

36 Pomar - Txiburdanldze O 

-

-

O 
1 

Defensa Benoni c làssica 28 
Defensa Caro·Kann 44 

N.O 104 / 34 R 74/c 

GONZALEZ MESTRES - OOMINGUEZ 

Defensa Benoni clàssica 

1 d4 C16. 2 e4 eS . 3 dS es. 4 Cc3 d6. 5 e4 
Ae7. 6 h3 0-0. 7 Ae3 Ce8. 8 Dd2 06. 9 g4 
Cg7. 10 gs Cd7. 11 h4 f5 . 12 e X tS g X IS. 13 
14 e X 14. 14 A X I4 ChS . 15 Ch3 CeS. 16 Ae2 
C X t4 . 17 C X t4 Te8. 18 ().{J·O A18. 19 fh -Il 
De7. 20 Ces Df1. 21 Dc2 T x eS. 22 T x lS 
Oe8, 23 d X e6 A x e6. 24 TI4 Td8·. 25 Ce4 
Rh8 . 26 hS Cc6 . 27 h6 Ae7. 28 De3+ . 

1 - O 

N.O 105/ 35 A 99 /b 

MARTIN - pOMAR 

Defensa Caro-Kann 

1 e4 e6. 2 d4 d5. 3 Ce3 d X e4 . 4 C X e4 AlS. 
5 Cg3 Ag6. 6 Ct3 Cd7. 7 h4 h6. 8 h5 Ah7. 9 
Ad3 A X d3, 10 O X d3 Oe7. 11 Ad2 eS . 12 
0-0-0 Cg-16. 13 CA4 0·0·0. 14 g3 C X &4 . 15 
O X e4 Ad6 . 16 e4 eS. 17 Ae3 The8. 18 Rbl 
15. 19 De2 Ct6. 20 d x eS A x cS . 21 T x d8 
O X d8. 22 AeS Db6. 23 Tdl DeO. 24 Cd4 De4. 
25 O X e4 C x e4. 26 13 C16 . 27 g4 I X 04. 28 
I X {14 Te7. 29 Cb3 Ae3. 30 A x I6 g x t6. 31 
Tel AbS. 32 Cd2 Aa5. 33 Te2 Ae7. 34 Rc2 
Ròy. 35 Ce4 AeS. 36 TI2 Tf1. 37 CeS + Rd6. 
38 Ce4 + Re7. 39 Rd3 Tg7. 40 Tg2 15. 41 
CI2 A X b2. 42 Cdl Aa3 43 Ce3 R16 . 44 Tl2 
AeS. 

0-1 

13 octubre 1979 

1 Defensa Grünfeld 53 
37 Ochoa - Gufeld 1 / 2 - 1/ 2 Defensa sici liana 10 
38 Marlin - Tatai 1/ 2 - 1/ 2 Obertura Ruy- López 9 
39 Oominguez - A. Rodriguez O 1 Defensa siciliana 26 
40 Barczay - Gonzàlez Meslres 1 O Defensa índia de dama 4 1 

N.O 106/ 36 o 62/b 
POMAR - TXIBURDANIOZE 

Delensa Grunfeld 

1 Cll Ct6 . 2 d4 g6. 3 g3 A07. 4 A02 O-O. 5 
O·" dS. 6 e4 d x c4. 7 Ca3 e3 . 8 b X c3 eS. 9 
Ce4 Cc6 10 Ct·eS A16. 11 C X e6 b X e6. 12 
CeS CdS. 13 Ab2 Oe7. 14 e4 C x e3. 15 A x e3 
e X d4. 16 A x d4 A X eS . 17 A X e5 D x eS. 18 
14 De5 +. 19 Rhl Tf-d8. 20 Ot3 Td2. 21 Ta-cI 
Te2. 22 T X e2 O x e2. 23 Da3 Tel . 24 D X a7 
O x a2. 25 Dc7 Dc4. 26 h4 OcS . 27 Rh2 TeS. 
28 Db7 Td8 . 29 Tal Rg7. 30 Db2 + Od4 . 31 
OcI eS. 32 Ta7 Td7. 33 Ta8 Tb7. 34 Tas Ae4 . 
35 fS Tb2. 36 Ta7 Df2. 37 De3 + Rh6 . 38 
Del + Rg7. 39 De3 + Od4. 40 Del Od2. 41 
D X d2 T x d2. 42 Rh3 Ad3. 43 T X .7 g X IS\ 
44 eS e4. 45 Td7 RfS. 46 h5 h6 . 47 Te7 Ae2 . 
48 04 14. 49 e6 ' x 86. 50 gS h X OS. 51 h6 
Ad3. 52 h7 AI5+ . 53 Rh2 A x h7. 

0-1 

rt .~ iüï i ~ï ¡; aOi b 

OCHOA · OUFELD 

Delensa siCiliana 

1 e4 eS. 2 CI3 dS. 3 AbS + Cc6. 4 O-O Ad7 . 
5 e3 C16 . 6 Oe2 86. 7 Aa4 b51. 8 Ae2 eS. 9 a4 
Ae7. 10 a X bS . 

1/ 2 - 1/ 2 

N." 108/ 38 E 23/a 

MART IN - TATAI 

Obertura Auy lópez 

1 e4 eS . 2 Cfl Cc6. 3 AbS 15. 4 d4 I X 84. 5 
C x eS C x e5 . 6 d X eS e6 . 7 Ce3 e x bS. 8 
C X e4 dS. 9 e x d6 Ct6. 

1/ 2 - 1/ 2 

N." 109/ 39 E Sl/e 

OOMINGUEZ - AMADOR RODRIGUEZ 

Defensa siCiliana 

1 e4 eS. 2 Ce3 d6. 3 03 CCS. 4 A02 96 . 5 
d3 Ag7. 6 Ch3 CtS. 7 O-O O-O. 8 Tbl Cd4. 9 
14 A04. 10 Dd2 hS. 11 Rhl Te8. 12 Cot b5 
13 Cdl oaS. 14 a3 A X dl . 15 D x dl b X a3. 
16 Ad2 Da4 . 17 e3 DX dl . 18 Tl x dl Cg4. 
19 Chl Cb3. 20 b X a3 C x d2. 21 T x d2 
A x e3. 22 Te2 Tb8. 23 T x bS T X b8 24 T X el 
Tbl +. 25 All T x l1 + . 26 Rg2 Ce3+ +. 

O - 1 

N.O 110/ 40 D 321a 

BARCZAY - GONzALEZ MESTRES 

Defensa ind¡a de dama 

1 d4 C16. 2 e4 eG. 3 CI3 b6. 4 Cel Ab7 . 5 a3 
dS . 6 e x dS e X dS. 7 g3 Ae7. S Ag2 O-O. 9 
0·0 eS. 10 Ag5 Ca6 . 11 Tel h6 12 AI4 Ce7. 
13 d X e5 b x eS. 14 Da4 d4. 15 Tf.cfl De8 . 16 
CbS C x bS. 17 O x b5 Ae6 . 18 OaS Db7. 19 
b4 ex b4 . 20 T x e6 O X e6. 21 C x d4 Ob6. 
22 D x b6 a x b6. 23 A X a8 T x a 8. 24 Ce6 
A18. 25 a X b4 b5. 26 Ad6 Te8 27 Ce7 + 
A X e7. 28 A x e7 Ce4. 29 Td8 + T X d8. 30 
A x d8 15. 31 13 Ce3. 32 RI2 R17. 33 h4 h5 
34 Ab6 g6. 35 AeS Re6. 36 Re3 Rd5 . 37 Rd 3 
Cbl . 38 &4+ ReS. 39 Ae3 Ca3. 40 AI4 
f x e4 + . 41 ' X e4 . 

1 - O 
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9.a ronda 14 octubre 1979 

.41 Gufeld .. Domlnguez 12 
42 A. Rodrlguez · Barczay 
.43 Txlburdanidze · Ochoa 
44 Tatal - Pomar 

1/2· 1/2 
1 O 

Obertura anglesa 
Obertura anglesa 
Defensa siciliana 
Defensa india de 
Defensa india de 

38 
1 - O 43 

45 Gonzàlez Mestres · Martin 
1 - O 

1/ 2·1 / 2 
dama 37 
rei 38 

N," 111 / 41 A <l1 /e N." 112/ 42 R 22 / c 

GUFElD - OOMINGUEZ AMADOR RODRIGUEZ - BARCZAY 

Obel1ura anglesa Obertura anglesa 

Ct3 C16. 2 g3 g6. 3 b3 eS. 4 c4 Cc6 . 5 Ab2 
Ag7. 6 Ag2 dS. 7 O-O O-O. 8 d4 c x d4. 9 
Cxd4 AdJ, 10 Ccl C x d4 . 11 OXd4 Ae6 . 
12 Tf.dl eH, 

1 Ct3 Cf6 . 2 c4 g6 . 3 b3 Ag7. 4 Ab2 0·0. 5 
g3 d6 . 6 d4 cb-d7. 7 Ag2 e5. 8 d X e5 d Xe5. 
9 o-o e4. 10 CgS Te8. 11 Dc2 De7. 12 Ccl 
e3. 13 14 e6. 14 Ta-dl CcS. 15 Aa3 AtS . 16 
Dcl At8 . 17 h3 Dc7. 18 g4 AeB. 19 b4 Cc-eH. 
20 Ab2 Ag7. 21 Cc-e4 h6. 22 Cd6 h X g5 . 23 1/ 2 .. 1/ 2 

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 pflginas, a una 

Apertura. en vez do a docenas de aperturas. En el pasado, si un jugador de ajedrez queria 
estudiar juegos racientes con una Apertura Que le interesaba especialmente. tenía Que pagar 
por docenss de Aperturas que no le interesaban. ¡Pero esta no sucede con el Estudio R.H.M . ! 

Por ejemplo. hemos publicada un número dedicada a la Defensa India del Rey, abarcando 
las Variantes Saemisch, el Ataque de los Cuatro Peones y las Variantes Averbakh, escrita por 
Petrosian, Szabo, Uhlmann y Hartston. V conteniendo mas de 100 juegos recientes V com
pletos. El número entero estaba dedicada a estas Variantes de la Defensa India del Rey, los 
juegos y la teoría. Tambièn hemos publicada un Estudio completo, cubriendo toda un número, 
de la Variante Kan de la defensa Siciliana, con un brillante analisis por el Campe6n Mundial 
Anatoly Karpov y un anàlisis de la última teoria por William Hartston, mas toda una serie de los 
juegos mAs recientes. Nuestro estudio de la defensa Nimzoindia, con todas las Variantes, 
escrita por Ivkov, Keene y Keplan contenia muchísimos de los últimos juegos y los anàlisis mas 
recientes de esta importante Apertura. Desde que se redact6 este anuncio hemos publicada 
Olros Estudios completos de otras Aperturas importantes. 

¡El "equipo" de nuestros Estudios es el mejor que hay! Lubosh Kavalek, el actual campe6n 
norteamcricano es nuestro Redactor Jete, Kevin O'Connell, uno de los principales periodistas 
sobre ajedrez, es el Director, y nuestra Junta de Redactores incluve 8 de los 10 mejores gran 
maestros de ajedrez actuales en el mundo, incluyendo cualro antiguos campeones mundiales, 
Spessky. Petrosian, Botvinnik y Tal. mBsel campe6n mundial actual, Anatoly Karpov. ¡No es 
de sorprender, pues, que nuestros Estudios ya hayan recibido los mayores elogios por ser 
dignos de crèdito, actualizados y completosl 

Todas las Uneas se presentan con la meyor claridad y totalmente cubiertas por un Indice, de 
forma Que sa puooe pr'lcontré!r il1!nediatemen!e !er.!c e! ;~eao ::cmc 1<:: tccd~ cx .. ct~;;;O;;t6 
aplicables a la jugada que se quiere estudiar. El anàlisis actual esta escrita por los mejoresjuga
dores, y el número de los ultimos 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, dandose 
cuenta que le manlÏene a usted totalmente al dia, d iciéndole lo que hay de nuevo V de mejor 
para el Blanco V pera el Negra, en su Apertura favorita , se convirtirà usted en un abonada dedi
cada dol Estudio. Pera no tonemos espacio para darle una descripci6n completa de toda lo que 
nuestro Estudio incluye para ayudarle y guiarle en su juego de ajedrez. Si desea recibir infor
maci6n completa en un folleto descriptiva muy instructivo, incluyendo muestras de paginas 
del Estudio - sin costo alguna o compromiso- mande su nombre y direcciÓn a: 

Chess Survey Dept. 10 
AFe - R.H.M . Europe 
Neugasse 28, CH-6300 

Zug, Suiza 

Deseamos darle las gracies por el interès que ha demostrada en el Estudio, y ofrecerle un 
librito, gratis, conteniendo una selecci6n de juegos anotados sobre (sírvase indicar una de 
estasI: 

O la Defensa Grünfeld O la Defensa Robatsch O Siciliana, Najdorl 

Mlmdelos hoy. mientr8s que lo esta pens8ndo. 
¡Sera 18 mejof "jug8d8" de ajedrez que h8 hecho jamasl 
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I X g5 Te6 . 24 9 X t6 A18 . 25 eS 115. 26 a3 
a X b4. 27 a x b4 b6. 28 e x b6 C x b6. 29 
CbS Dg3. 30 Tf3 D x g2+ _ 31 R x g2 e X b5 . 
32 Rll Ab7. 33 T x e3 TeB. 34 T x e6 T X el . 
35 T X el l x e6. 36 Te7 Ae-4 . 37 Ad4 CdS . 
38 g7+. 

1 • O 

N." 113/ 43 E 70 / b 

TXIBURDANIDZE · OCHOA 

Defensa Siciliana 

1 e4 eS . 2 CI3 e6. 3 d4 e X d4. 4 C X d4 C16. 
5 Ce3 Ce6. 6 Cd-b5 d6. 7 AI4 eS. 8 AgS aS. 
9 Ca3 Ae6. 10 Ce4 Te8 . 11 A X 16 g x l6 . 12 
Ce3 Ah6. 13 Ce-d5 A Xe3. 14 C X e3 Ce7. 15 
Ad3 dS . 16 e X d5 C x d5 . 17 O-O C x e3. 18 
I x e3 Ae4. 19 Dg4 A x d3. 20 e X d3 R18. 21 
T x I6 Te6. 22 T X e6 b xc6. 23 De4 DdS. 24 
Tel D Xe4. 25 d X e4 Re7. 26 T Xe6 Td8. 27 
T x a6 Tdt +. 28 AI2 Td2+ . 29 RI3 T x b2. 
30 h4 h5 . 31 a4 Ta2. 32 aS T34 . 33 Ta8 RI6 
34 a6 Rg7. 35 a7 R16 . 36 g4 h X g4 +. 37 Rg3 
Rg7. 38 h5 Rh7. 39 h6 16 . 40 Rh4 Tal . 41 
R X g4 Ta4 42 RI3 Ta2. 43 Rg3.. 

1 • O 

N ~ 114/ 44 D 32/a 

TATAI - POMAR 

Delensa índia de dama 

d4 CIG. 2 e4 86. 3 CI3 b6 . 4 a3 Ab7. 5 Ce3 
Ce4_ 6 C Xe4 A X e4 . 7 e3 Ae7. 8 Ad3 A x d3. 
9 D X d3 dS. 10 O-O 0·0 . 11 b4 c6 . 12 e4 aS . 
13 Ad2 Cd7. 14 b X a5 b X a5 . 15 e x d5 exd5 . 
16 eS a4 17 Ta-b1 A16. 18 Tb7 Te8 . 19 015 
Te7. 20 Ag5 A X OS. 21 O X g5 f' . 22 015 Tb8. 
23 Tf·bl T X b7 . 24 T X b7 C18. 4':5 Dbl gS. 
26 h3 hS. 27 Tb8 De7. 28 Og6 + Tg7. 29 De8 
T17. 30 Te8 014. 31 De3 015 . 3_ T x e6 g4 . 
33 Ch4 Obl +.34 Rh2 g X h3 35 O X h3 De4 . 
36 CIS h4 . 37 Og4 +. 

1 · 0 

N " 115/ 45 o 84 /a 

GONZAlEZ MESTRES - MARTIN 

Delensa indi a de rel 

1 d4 C16. 2 e4 06. 3 13 Ag7. 4 e4 d6. 5 Ae3 
0·0.6 Ad3 c5. 7 d5 eG. 8 CC3 e x d5. 9 e X d5 
aG . 10 a4 Cb-d7. 11 Ch3 Tb8. 12 Cf2 De7. 
13 0-0 e4. 14 .\e2 CCS. 15 A X e4 Ce X e4 . 
16 Cf xe4 C X e4. 17 C X e4 O xe4. 18 C x d6 
Ob4_ 19 C Xe8 Tb Xe8. 20 Od3 O x b2. 21 
Ta-bl Te3. 22 084 Oa2. 23 T X b7 Te2 . 24 
Tf2 Dal + . 25 Tll De3. 26 Af2 AeS . 27 14 
Ad6. 28 h3 Tel. 29 Tbl De4 . 30 O Xe4 T Xe4. 
31 Tb6 A x 14. 32 T X a6 Te2 . 33 Td1 Tb8. 34 
d6 Td2. 35 T Xd2 Tb1+ . 36 "et A x d2. 37 
d7 "g5. 38 T.8+ . 

1/2- 1/ 2 



NOTICIARIO DE LA F.E.D.A. 

CIRCULAR N.o 7/80 

MUTUALlDAD GENERAL DEPORTIVA 

Se ha recibido de la Mutualidad General De
portiva la Circular 7/80 de 28 de abril, en rela
ción con la cobertura del accidente en desplaza
mientos de àrbitros y demàs técnicos. 

El tenor literal de dicha Circular es como 
sigue: 

.Aprobada en la Asamblea General de esta 
MUTUALlDAD GENERAL DEPORTlVA, el 15 de 
abril de 1980. 

1.0 Se prestaràn, con cargo a la MUTUALlDAD 
GENERAL DEPORTIVA, los beneficios es
tablecidos en su Estatuto y Reglamento en 
los accidentes por desplazamiento, cual
quiera que sea el media de transporte que 
se utilice, siempre que se cumplan los si
guientes condicionamientos: 

a) Que el desplazamiento se efectúe al o 
desde el lugar del accidente. 

b) Que el desplazamiento esté motiva do 
en función a su cargo técnico o para 
actuar como tal , en actividad deportiva 
programada federativamente. 

c) Que su afiliación a la MUTUALlDAD GE
NERAL DEPORTIVA conste como efec
tuada precisamente por su condición de 
técnico (àrbitro, juez, cronometrador, 
preparador entrenador; Grupo 5, °, se
gundo pàrrafo del Anexo n,O 1 al Re 
glamento) , 

PARTICIPE EN LOS 
CAMPEONATOS DE ESPANA 
DE AJEDREZ POST AL 

Inscripciones permanentes en todas tas 
categorías. 

Soliclte inform ación a la 
VQCALJA POSTAL DE LA F.E.D.A. 

ci Sanla Eulalia. 28 
SANTA COLO MA DE GRAMENET (Barcelona) 

2,° Esta cobertura tiene caràcter subsidiario 
por cuanto si el mutualista es ademàs be
neficiario de la Seguridad Social o del se
guro del automòvil, queda obligado a utili 
zar este seguro en primer lugar, 

No obstante lo anterior, si el mutualista es 
lIevado a otros servicios asistenciales, por mo
tivos de urgencia o gravedad, la Mutualidad se 
harà cargo de su asistencia hasta que pueda ser 
trasladado a continuar tratamiento en las asis
tenc ias de dichos seguros preferentes, 

En todos los casos, la MUTUALlDAD GENE
RAL DEPORTIVA reconocerà al mutualista su 
derecho a los beneficios de las Prestaciones Re
glamentarias que sean compatibles con las de 
dichos seguros (Indemnizaciones por pérdidas 
anatòmicas o funcionales, auxilio al fallecimien
to, etc,),» 

Por otra parte , la Asamblea General ratifico la 
aprobación de las nuevas primas acordadas por 
la Junta Rectora de la citada Mutualidad en su 
reunión extraordinaria del 27 de marZQ pasado, 

La cuota anual que corresponderà satisfacer 
a la MUTUALlDAD GENERAL DEPORTIVA por 
cada licencia de Ajedrez es de 50 Ptas, que en
trarà en vigor el pròximo mes de septiembre 
para la temporada 1980/8 1, 

Lo que se comunica a las distintas Federa 
ciones para su conocimiento y el de las entida
des Deportivas dependientes de las mismas. 

Madrid 7 de mayo de 1980 

~ 

~ 
mate postal 

Suscribase al BoIII;n 
bimensual de los PosllINsl1IS 

Cuola anual; 200 plas . 
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XX TORNEIG INTERNACIONAL «COSTA DEL SOL» 
Fuengirola (Màlaga), 16 a 27 de febrer de 1980 

MARTíN i OeHOA 
A UN PAS DEL TíTOL DE M.I. 

Excel.lent demostració del cam pió m undial juvenil, Seirawan 

Aquest torneig ha arribat, amb 
empentes i rodolons, a la seva 
vintena edició, la qual cosa es 
ja per si mateixa un gran mèrit. 

Peró les coses no són gaire 
fàcils avui dia i no ha estat pos
sible organitzar cap esdeveni
ment especial amb aquest mo
tiu . El sol fet de subsistir ja és 
prou important, car les subven
cions no federatives no es de
cideixen fins el darrer moment 
; això fa que no es puguin pre
veure grans coses amb temps , 
que les faria més aprofitables. 

El torne ig d'enguany havia de 
servir per a confirmar els tito ls 
de Mestres Internacionals als ju
gadors de la Federació Catalana 
Àngel Martin i Francisco Javier 
Ochoa, que necessiten fer aviat 

una tercera norma. 
Però això no ha estat possible 

per ben poc, i probablement de
gut a un calcul erroni de la pun
tuació necessària, per haver ar
rodonit per la xifra inferior la 
puntuació que calia fer quan 
sempre s'sa arrodonit per la su
perior. lOs a dir, havien de fer 6 
punts i en feren mig menys. 

Veiem, però, que Martin in
tentà fer-ho a poc a poc i en 
tingué prou amb dues victòries, 
havent sofert només una derro
ta, mentre que Ochoa, per a 
compensar tres derrotes li fou 
necessari guanyar quatre parti 
des, en aquest cas precisament 
als cuers . Ara bé, entre aquests 
cal comptar-hi Bellon i Medina , 
t itulats antics però que no estan 

Categoria : 7.° (2401 punts) GM = 7 Y2 MI = 6 MF = 4Y2 
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massa en forma . 
Precisament el cas de Bel1on, 

per tractar-se d'un jugador jove. 
està esdevenint d'allò més de
cebedor perquè la seva puntua 
ció no respon al que s'espera 
ha d'ésser un gran mestre inter
nacional. Tant és aixi que la FIDE 
ha establert que per a confirmar 
un titol -assolit mitjançant nor
mes fraccionals- s'ha de tenir 
un minim de puntuació, potser 
perquè el cas de Bellon resulta 
en aquest sentit molt flagrant. 
Aci fins es veié en la ignomínia 
de donar l'únic punt al cuer. 

Davant d'això l'actuació de 
Medina fou prou digna presa en 
conjunt, encara que va sofrir 
dues derrotes que s'hagués po
gut estalviar. 

Va causar impressió l'actua
ció de Seirawan, el campió mun
dial juvenil que es va imposar 
amb més facilitat de la prevista. 
Però es veu que realment té fus
ta aquest noi i l'hem de veure 
encara més enlairat ben aviat. 

0 _ Rodríguez ha tingut aques
ta vegada una bona actuació en 
aquest torneig, acabant imbatut. 
La c01.10cació d'Eslon és força 
bona, mentre que la de Tatai 
amb la mate ixa puntuació, no 
és suficient, car fa prou temps 
que va al darrera de la definiti
va norma que li doni d'una ve
gada el titol de GM. 

Rivas, el campió espanyol, no 
va passar de fer una norma de 
MI per bé que amb només dues 
derrotes amb els principals clas
sificats i això sempre és discul
pable. Esperem que acabi d'en
caixar en els escacs superiors 
on es vol veure inserit. 



.N .O 116 E 22/a 

MARTlN . CUARTAS 

Obertura Ruy López 

1 e4 eS. 2 Ct3 Ce6. 3 AbS AeS. 4 e3 
oenl 5 0·0 CI6 (Potser 5 ... Ab6 es· 
IlgUl més dins de l'esperit de la va· 
nant.) 6 d4 Ab6. 7 a4 .. . (No sé si això 
Ja s'ha Jugat abans, però crec que les 
negres Ja estan malament.) 7 .. . a6. 8 
A xc6 b x c6. 9 aS Aa~. 10 C X e5 
e x e4. 11 Tel dS. (Obligat perquè 
1i lS. 12 Dh5 g6. 13 C X g6 017. 14 
T x e4 + 1 I X e4 , 15 Oe5 + ... guanyant) 
12 Cd21... (La relutació de la idea 
negra, ni 12 13 O X eS. ni 12 e x c6 
016 són lan clares. ) 12 .. O-o. (S i 12 .. 
lS o 12 AlS. 13 Cxe6 ) 13 C X e4 
d X e4. 14 C x e6... (Era ~ins i tot més 
lort 14 T x e4 perquè si 14 ... f5 
15 Ob3 + Ae6 16 C x c6! . guanyant: 
però no m'agradava 14... eS.) 14 .. 
016. 15 C Xa7 AtS. 16 CbS!.. , (Ja que 
el cavall està perdut les blanques 
aconsegueixen de passar el seu peó 
de as.) 16 ., a x bs . 17 AI4 Ta7. 18 
od2 h6. 19 AeS od8. 20 014 Ah7. 21 
og4 16. 22 006 + Rh8 23 AI4 oa8 
24 De7 Td3. 25 b4 . (No és tan clar 
25 A x h6 e6! 26 A X g7 + Ag8. 27 
O x 16 T x g7 I les negres aconsegui . 
rlen contrajoc.) 25 ... e6. 26 DeS Ta6 
27 ohS Tds 28 og4 Ta7. 29 og3 oe8 

Incorporeu-vos al 

( Impedeix Ac7 b6. ) 30 Ta2 __ . (Amb la 
Idea de doblar tOrres en la columna 
de rel i després obm·la amb f3.) 30 .. 
gS. (Desesperació, però d 'altra banda 
no hi ha res més a ter que esperar.) 
31 Ad61 hs. ( Falla 31 De6. 32 AeS 
T x cS. 33 b x cS O x a2 a causa de 34 
Ob8 + ... guanyanl la Ta7.) 32 AeS h4. 
33 oe3 Ta8. 34 13 og8. (Si 34 ... De6. 
35 1 X e4 T x c5. 36 dSI ... guanyant.) 
35 Tae2 15. 36 l x e4 l x e4. 37 T12 .. 
(Ara la columna "f" és la important 
sense descartar la possibilitat de dur 
l'allil a eS. I 37 .. . AlS. 38 Tell og6. 39 
Ab6 Rh7. 40 Ae7 Rh6. 41 AeS T18. 42 
g4 ... (S) . (La darrera jugada de les 
blanques va ser la secreta i, després 
d 'una breu anàlisi les negres aban· 
donaren . També guanyava 42 a6 ... o 
fins i tot la "brillant" 42 O x e4?1 A X e4 
43 T x f8 ... però 42 g4 ... és la més 
cfac:¡va, daspiés da ~2 ... 
h X g3.. no hi ha defensa 
múltiples amenaces.) 

1 • O 

... . , -" .' AU ... · .. ... 

contra les 

ANGEL MARTlN 

N.O 117 R 82/b 

MARTlN • GOMEZ POLO 

Defensa Alekhine 

1 e4 e6. 2 d4 Ct6. (Una manera inu
sual de plantejar la defensa Alekhrne, 
on ... c6 no té excessiu valor) 3 e5 
CdS. 4 e4 Cc7. 5 Cc3 d6. 6 14 .. (Man· 
tenint els peons en el centre. Una al
tra possibilitat és 6 e X d6 ... seguit de 
7 Cf3... que també dóna avantatge a 
les blanques; o bé directament 6 
CI3 ... ) 6 ... d Xes. 7 I xeS g6. 8 CI3 
Ag4. 9 Ae3 Ag7. 10 h3 ... (D'aquesta 
manera es prepara l'enroc llarg; una 
altra possibilitat és 10 Ae2 i 0·0. ) 10. 
A X I3. 11 o x l3 0·0. 12 0·0·0 .. (Si 12 

h4 eS seria empipador.) 12 ... Dc8. 
(D'aquesta manera es prepara eS que 
ês la millor reacció de les negres. ) 

13 Ce4 ... (D 'aquesta manera les blan· 
ques lliuren un peó. Una altra pos 
sibili tat era 13 Af4 .. I si fos necessarr 
14 Og3 ... per a respondre a cS amb 
d5 ... ) 13 ... Cd7. 14 h4 eS. 15 C Xcs 
C x e5. 16 d x eS A x e5. 17 Ad3 .. 
(Evita la jugada defensiva .. Of5.) 17 .. 
Ce5. 18 hs C x eS. 19 Ae2 Ca4?1 (En· 
ginyosa però insuficient, el cavall s'a
llunya de la defensa de l'enroc. 20 . . . 
Ag7 o 20 ... Ce6 eren millors encara 
que el blanc té un fort alac.) 20 Ad4! .. 
(Fóra dolent 20 Axa4 O xc4. 21 Ac2 
Tae8. 22 012 o x a2.1 20 .. A X d4.21 
T x d4 Cb5. (O 21 . oe5. 22 od3 .. 
amb l'amenaça de 23 A x a4 .. ) 22 Df4 
DeS. 23 h X g6 l x g6, 24 Dh4 ... (24 
Oh6.. permet la defensa 24 ... Tfl + ! 25 
T x ll o X d4.) 24 ... ohs. (Si 24 ... TI7 
25 A xg6 ... 1 25 o x hS g X hs. 26 eS 
eS. 27 Tddl Cc4. (Perd una peça, però 
27 ... Cc8. 28 Td7 ... seria decisiu.) 28 
Ab3 T14. (28 ... be. 29 e x be Tae8. 30 
b7 ... ) 29 93 Tg4. 30 Th4 T x g3. 31 
A X c4 + R18. 32 TXhs Te8. 33 Txh7.. 

1 • o 

ANGEL MARTIN 

PATRONAT D'AJUT AL "BUTLLETI D'ESCACS" 
Per a formar part d'aquesta entitat s'han establert diferents graus de coUa· 
boracló segons les possibilitats i magnitud de qui s'hi vulgui adherir: 

Membre patrocinador 24.000 pessetes 

Membre col.laborador 

Membre mantenidor 

12.000 pessetes 

6 .000 pessetes 

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

És el glatir de la nostra època 
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PAïsos CATALANS 

EIVISSA per 1. ONETO 

INAUGURACiÓ DEL CENTRE D'ESCACS 
EIVISSA - FORMENTERA 

Amb la presència dels GM Ljubomir Ljubojevic i Artur Pom a r 

El passat dia primer de març 
s'i naugurà el Centre d'Escacs 
EIvissa-Formentera, un ambiciós 
projecte dels Escacs de les P, 
tiüses , fet realitat per Pierre Joly 
Dumesnil, home molt vinculat als 
escacs d'ençà que organitzava 
la Federació Canària i tambe com 
a Vicepresident de l'Espanyola. 
Durant els darrers anys va estar 
en contacte amb la jove Dele
gació Insular Eivissenca i ara, 
quan mes grans han estat els 
tnomfs esportius, de participa
CiÓ I auge en les nostres Illes. 
el C lub d'Escacs Eivissa es tro
bava en precaries condicions en 
una petita sala insuficient per 
l' eleva t nombre de socis, sorgint 
la idea d'aquest gran Centre que 
cco llis per la seva gran enver
qadura , no tan sols el Club Eivi s
CR , C:lnA t::lmbé tots €l'ls escaquis
tes de les Illes 
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Com a mostra del que serà 
aquest centre. van assistir a la 
Inauguració oficial, amb la pre 
sènc ia de les principals autori
tats civils, militars I esportives 
de les Illes, els GMI Ljubojevlc 
I Pomar, que juntament amb el 
mestre Eduard Perez, realitza 
ren les següents activitats . 

El 29 de febrer, des pres d'una 
entrevista periodistica amb par
ticipació de tots els afeccionats , 
partides ràpides d'exhibició a 
càrrec de LjuboJevic. A l'ende
mà, simultànies de Pomar a vint
I-quatre taulers, amb catorze 
victòries, vuit taule s i tan sols 
dues derrotes en tres hores de 
joc. I a la tarda xerrada-col.lo
qui sobre els escacs per Eduard 
Perez, que finalitzà amb unes 
partides ràpides Juntament amb 
Pomar, a tots els afeccionats 
presents . 

La premsa i ràdio locals i co
marcals han acollit l'esdeveni
ment com a -campanada de 
l'any., pel que pot representar 
pels Escacs Balears un local amb 
aquestes condicions . 

Els objectius del Centre són 
el foment i la divulgació dels 
escacs amb activitats d'estudi. 
cursets per Mestres, competi
cions continues , etc. El local 
està situat en l 'Edifici Cabiro, 
sa la 9, del ler. pis de l'Av. Ca 
rrero Blanco, n.O 17 d'Eivissa . 
El Centre es un lloc ideal per a 
tots els jugadors I afeccionats, 
i les seves portes estan obertes 
a tots els escaquistes que ens 
visitin . 

Aixi, doncs, s'obre un nova 
etapa dels Escacs de les Pitiü 
ses, que des pres dels seus 
triomfs comorcals, empren ara 
una nova I més apassionant 
marxa . 



III CAMPIONAT INDIVIDUAL 
ABSOLUT D'EIVISSA 

En el Centre d'Escacs Eivissa
Formentera I organitzat pel Club 
EIvissa , es celebrà el passat mes 
d'abril el Campionat Individual 
Insular, pel sistema de lliga a 
una volta , dotze rondes, entre 
tretze jugadors de categoria Pre
ferent insular. En va ser guanya
dor Lui s Gercowski, seguit de 
Chester Marestaing i Josep One
to a mig punt, classificant-se 
aquest darrer pel Campionat de 
les Balears, per ser el primer es
panyol de la classificació final. 
Aquest tercet de campions que
daren destacats a 3 punts i mig 
de diferència del grup de juga
dors, Sàez, Domínguez, Tur, Lon
don, J. Oliver, Vallès, R. Oliver, 
Torres, Ferrer i Velàzquez, que 
fa precís de separar aquesta ca
tegoria en la propera temporada . 

Vegem una partida del cam
pió: 

N.O 118 R 93/b 

GERCOWSKI - R. OLIVER 

Defensa Caro-Kann 

1 e4 c6. 2 d4 d5. ~ eX d5 c X d5. 
4 c4 e6. 5 e5 Cc6. 6 Ab5 Ad7. 7 
A X c6 A X c6. 8 b4 Ce7. 9 Cc3 
a6. 10 Cf3 g6. 11 O-O Ag7. 12 AI4 
O-O. 13 Dd2 Tle8. 14 a4 b5. 15 a5 
Ab7. 16 Tlel Cc6. 17 Ca2 Dd7. 
18 Ag3 Tad8. 19 Te2 Tc8. 20 Tael 
Tcd8. 21 Cc l Ac8. 22 Db2 16. 23 
Cd3 Df7. 24 h3 Ad7. 25 Ac7 Tc8. 
26 Ad6 Cd8. 27 Ch2 Cb7. 28 Af4 
Cd8. 29 Cg4 Rh8. 30 Ah6 Cc6. 31 
A x g7+ Rx g7. 32 Te3 Ce7. 33 
Cde5 l X e5. 34 C X e5 Dg8. 35 

C X d7 Cc6. 36 C e5 C xe5. 37 
T Xe5. 

1 - O 

IV TORNEIG D'ASCENS A LA 
CATEGORIA PREFERENT 

Organitzat pel Club del Bar 
Deportivo de Sant Antoni , es ce
lebrà el passat mes de març el 
Torneig d'ascens pel sistema 
suis a deu rondes, amb un rè
cord de participació, trenta-sis 
jugadors, dels quals només cinc 
aconseguiren l'ascens. Fou cam
pió l'a lemany afincat a Sant An
toni, Alfred Harte, seguit d'An
dreu Capdevila, Valentí Roselló , 
Manuel Busom i Pere Juan, tots 
ells juvenils del Club d'Escacs 
Eivissa. 

Vegem una partida d'aquest 
torneig : 

N.o 119 E 33/c 

VALENTI ROSELLÓ -
GERARD PRUVOST 

Obertura Ruy López 

1 e4 e5. 2 Cf3 Cc3. 3 Ab5 a6. 4 
Aa4 Ct6. 5 O-O C X e4. 6 d4 b5. 
7 Ab3 d5. 8 d X e5 Ae6. 9 c3 Ac5. 
10 At4 O-O. 11 Cbd2 At5. 12 
C x e4 A Xe4. 13 Cg5 Rh8. 14 e6 
Rg8. 15 C X f7 T X f7. 16 e X f7 + 
RX f7 . 17 Tel Ce7. 18 T X e4. 

1 - O 

ENCONTRES PER EQUIPS 

El passat 16 de març a Sant 
Josep, amb motiu de les festes 
patronals, es celebrà un encon
tre per equips a vuit taulers en-

tre els quatre equips federats 
d'Eivissa, a una partida semi
ràpida de dues hores de duració. 
confrontant-se per sorteig entre 
els mateixos números segons 
l'ordre de força establert prèvia 
ment per cada equip. En fou 
vencedor el Club d'Escacs Ei
vissa tot i no presentar el seu 
eqUip de gala, el subcampió fou 
el Club Bar Deportivo de Sant 
Antoni , tercer el Club Santa Eu
làlia i quart el Club d'Escacs 
San t Josep. 

El 20 d'abril, a Sant Jordi , i 
també amb motiu de les festes 
patronals es celebrà un altre en
contre a sis taulers entre els 
mateixos clubs i pel mateix sis· 
tema, repetint-se !a mateixa das 
sificació. 

La fundació de nous clubs com 
el Quatre Torres de Formentera 
i el Club de Camp d'Eivissa, és 
la millor demostració de l'auge 
dels escacs a les Pitiüsses. 

ACTIVITATS DEL CENTRE 

Dins de les activitats fixes set
manals, dos dies a la setmana 
se celebren uns cursets infan
tils d'aprenentatge i perfeccio
nament amb assistència de deu 
joves i, també dos dies a la set
mana, un altre curset juvenil d'o· 
bertures. Cada dissabte un miní
torneig de partides ràpides a 
cinc minuts, i periòdicament. 
xerrades i classes teòriques, ai
xí com simultànies de jugadors 
destacats. Els projectes del Cen· 
tre, a mig termini, són la realit
zació d'un matx internacional per 
equips a sis tau lers seniors i 
quatre juvenils amb els equips 
olímpics d'Andorra i Mònaco. 

TORNEIGS OBERTS INTERNACIONALS DELS PAïSOS CATALANS 

Drets Primer Nombre Ultim Total Import 

Dates Localitat Comarca d'inscripció premi premis premi premis 

14 a 25 juliol BENETÚSSER L'Horta 2.CCO 100.COO 18 5.0CO 430.000 
5 a 14 agost BADALONA Barcelonès 1.0CO 65.000 20 3.COO 240.000 

21 a 30 agost BERGA Berguedà 1.000 40.CCO 20 1.500 160.000 
4 a 13 setembre MANRESA Bages 1.CCO 50.COO 20 4.COO 23C.000 
2 a 12 octubre CALELLA Maresme 2.CCC 60.COG 20 lC.CCO 4COOOO' 

14 a 24 octubre CAN PICAFORT Mallorca 2.COO ? ? ? 250.000" 

Aquesta informactO es refereIX al Torneig de Mestres per a jugadors avaluats Interna cionalment. A més hi ha altres qua
Ire torneigs oberts per a cada categona (Preferents. Primeres . Segones i Terceres) . L'import global d'aquest torneigs 
complementaris és de 1.030.000 pIes, 
Aquest avanç d'Informació es refereiX al Torneig de Mcrtres reservat a jugadors flmb avaluació internacional A més 
hi haurà un altre torneig obert complementari dolal globfll ment amb 100,000 pessetes de premiS, 
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MALLORCA per Joan Barceló 

CAMPIONATS PER EQUIPS 
C.E. INCA, d'Inca, campió de Preferent 

PENYA ARTUR POMAR, de Ciutat, campió de1." categoria 
CLUB DE HIELO, de Palma Nova, campió de 2." categoria 

AI llarg de sis mesos es varen 
Jugar els Campionats de Mallor
ca per equips, assolint un cop 
més una nombrosa participació 
i un clar interès general a totes 
les categories. Aquesta excep
cional durada fou motivada per
què després de les correspo
nents lligues es jugaren les pro
mocions i, en el cas de la sego
na categoria, es va haver de fer 
primerament una fase final en
tre els dos primers classificats 
de cada grup. 

Sense haver aconseguit les 
cotes al tes d'èxit -perquè mal
grat tot hi ha hagut incomparei 
xences d'equips i jugadors- i 
encara avui per avui no gaudim, 
llevat una mi tja dotzena de ca
sos concrets, d'entitats-club, si 
no que són solament agrupa
cions de jugadors amb nom de 
club , essent per tant les desa
paricions fins a un cert punt lò
giques. Vo lem dir amb això que 

globalment ens podem donar per 
satisfets si ho comparem amb 
les esperances que hi havia fa 
poc més de cinc anys per aqui . 
tant parlant d'organització com 
de participació, i f ins i tot a qua
litat i nivell de joc. No caldria , 
emperò, donar-nos per confor
mats encara. 

Intervingueren un total de 31 
equips representatius de 24 
clubs. Els taulers de categoria 
preferent foren sis, a cinc de 
primera i segona -en dos grups . 
Ciutat i Part forana- quatre. 
Aquest repartiment des de fa dos 
anys és el que es dóna com a 
millor i més vàlid. Veiem que 
s'ha augmentat en tres nous 
clubs, però un sol equip, en com
paració a la temporada anteri or. 
No hi prengué part el T rui a pre
fere nt (l'anterior temporada ter
cer classi fica t i ara quasibé his
tòria), el Pollença a primera, el 
Sords a segona Ciutat i el Ca 's 

CATEGORIA PREFERENT 
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Concos a segona-pobles. A més 
alguns que abans presentaren 
conjunt • B· aquest pic no ho 
feren. 

Preferent 

Les classificacions són prou 
significatives i ens estalviarem 
els comentaris equip per equip. 
Direm que el Cercle d'Escacs 
Inca -una agrupació de juga
dors- novament reedità tr iomf 
i altra volta de manera prou cIa
ra i contundent. Compta amb una 
base formada per Josep M-" Rie
ra, Joan Planes, Antoni Romero, 
Joan Carles Mas, Fidel, etc., que 
el converteix en el més fort de 
l'illa. Sols va tenir una ensope
gada amb el Petra i cedi unes 
tau les contra el Foment Escacs 
Campos, que esdevingué sots
campió gràcies a la seva regu
lari tat, que l'ha dut a ser el degà 
dels nostres escacs. Acceptable 
el paper del Polerio S. F., ur 
club que ha canviat tres vegades 
de nom, jugant amb un bon xic 
de joves jugadors. Davallaren 
l'Andratx i el Palma, tombat 
aquest en la promoció contra 
l'A. C. Porreres (6,5-5,5), en un 
dramàtic matx. 

Primera 

El que primer cal remarcar és 
l'alt nombre de no presentac,ons, 
set o vuit, obligant a la Federa
ció a aplicar multes econòmi
ques i sancions consistents en 
la resta d'un punt a l'Alcúdia .B., 
Santa Margarida i Lloseta, pro 
tagonistes principals d'aquestes 
irregularitats. Tot el que diem és 
molt lamentat:le i hi podriem afe -



PRIMERA CATEGORIA 

(a 5 taulers i doble volta) 

1er. i campió, PENYA ARTUR POMAR ,de Ciutat, amb 
12 punts i mig; 20n., PORRERES, 10; 3er., CAMPOS .B- , 
S i mig; 4rt., INCA .B- , 7 i mig; 5è., MANACOR, 7; 6è. 
SANTA MARGARIDA. 3 i mig; i Sè., LLOSETA, 2 punts . 

SEGONA CATEGORIA 

(a 4 taulers i doble volta) 

GRUP ler. 
ler., CLUB DE HIELO, de Palma Nova, 13 punts i mig ; 

20n., JAUME MONTSÒ, de Ciutat, 11 ; 3er., TRÒPIC, dE 
Palma Nova , S; 4rt" PALMA NOVA, 7 i mig ; 5è. , ESCACS 
CIUTAT, 7; 6è., BALENGUERA, d'Andratx, 5; 7è., LLUIS 
VIVES, de Ciutat, 3; i Sè., ANDRATX . B-, 1 punt . 

GRUP 20n. 
ler., MARIA DE LA SALUT, 9 punts ; 20n., FELANITX 

S i mig ; 3er., PORRERES . B- , 7; 4rt., LLUCMAJOR . B- , 6 
i mig; 5è. i 6è., PETRA · B- (20,5) i COLÒNIA SANT JORDI 
(16) , 4; i 7è ., SON SERVERA, 3 punts. 

gir el fet que alguns equips es 
presentaven amb tres o quatre 
Jugadors en comptes de cinc i 
no podem aprovar-ho tampoc. 

Pel que fa a la competició fou 
sempre dominada per la Penya 
d'Escacs Artur Pomar, de Ciu
tat, seguit en el seron lloc per 
l'Agrupació Cultural de Porre
res, que aconsegui pujar a Pre
ferent. Club Hero de Santa Mar
galida va ésser baixat pels jo
ves jugadors del C. d'E. Jaume 
de Montsó a la promoció (6-4) i 
Lloseta descendia automàtica
ment. 

Segona 

La categoria lligava per una 
part els equips d'Andratx, Pal
ma Nova i Ciutat, i per l'altra un 
sector amb els pobles restants 
de la Part Forana. Interès, riva
li tat i igualtat entre molts dels 
conjunts fo ren els trets més des
tacables . A la fase final -a la 
que es classificaren el primer i 
segon de cada grup- va gua
nyar el Club de Hie lo, seguit 
per Jaume de Montsó -que fou 
sotscampió també al seu sec
tor-, Felanitx i Maria de la Sa
lut, per aquest ordre. 

JOAN BARCEL6 

CAMPIONATS INDIVIDUALS 
JOAN PLANES, campió absolut 

Josep Sagristà, sots-campió 

Aquests darrers mesos s'han 
jugat a Mallorca els campionats 

individuals, competicions que 
com el d'equips, han tingut una 
llarga durada i en el moment 
d'escriure aquestes noticies res
ten per concloure, donat que es 
celebren fases finals a les ca
tegories de primera, segona i 
juvenils. De les darreres sols 
comentarem les fases prèvies i 
encara breument per raons d'es
pai. Més de 120 jugadors inter
vingueren en les diferents pro-
ves. 

Club Natació Palma (Son Hugo). 
Aquest torneig era classificato
ri pel Campionat de Balears, i 
destacaren, com a fe t novedós. 
les bones i sorprenents classi
ficacions de Sagristà, Gabriel 
Pons i Josep M.O Bellon i les 
desapercebudes actuacions de 
Romero, Josep M.o Forteza i 
Joan Carles Mas, entre d'altres. 

Classificació f inal 

I er. i campió: Joan PLANES 
(Inca) (35) , i sots-campió Josep 

PREFERENT F. SAGRISTA (Polerio) (32), amb 
6 punts i mig. 

La màxima categoria va aple- 3er./5è.: G. PONS (A. Pomar) 
gar 25 jugadors en un so l grup (35,5), J. M.o BELLON (Palma) 
per sistema suis a S rondes que (34) i A. ROMERO (Inca) (33,5) , 
va tenir com a lloc de joc el amb 5 punts i mig. 
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6è.: F. FIDEL (Inca), amb 5 
punts. 7è.: F. BELLON (Club Hie
lo), amb 4,5 punts. 8è./14è.: J. M.O 
FORTEZA (A. Pomar) (36), A. FI 
GUEROLA (Inca) (35,5), C. 
BRULL (Polerio) (34), J. OLIVER 
(Alcúdia) (30,5), A. RAFAL (28), 
A. ROCA (27) (ambdós C. Lluc
major), i A. FUSTER (A. Pomar) 
(25,5), amb 4 punts. 

15è./16è.: J. L. RIERA (Polerio) 
(27), i A. AMENGUAL (P. A. Po
mar) (25,5), amb 3 punts i mig. 

17è./22è.: J. TOMAS (Llucma
jor) (3 1,5), F. POMAR (Campos) 
(26,5), J. LARIOS (Inca) (26), J. 
VIELSA (Andratx) (26), J. C. MAS 
(Inca) (25), i M. OLLERS (Cam
pos) (24,5), amb 3 punts. 

23è.: J. FORTEZA (Petra), amb 
mig punt. 

Es va retirar a la sisena ron
da G. SOCIAS (Alcúdia) amb 4 
punts i mig. Descendeix a pri· 
mera Joan Forteza. 

PRIMERA 

FIOL i GIMI':NEZ GUANYAREN 
A LES PRI':VIES 

Enguany es feren dos grups 
geogràfics als que podien ins
criure 's se~ons els desitjos de 
cadascú. Un a Manacor -saló 
de cultura de la Caixa d'Estal -

vis i Mont de Pietat de les Ba· 
lears- i un altre a Andratx -es
coles noves recentment inauQu
rades- els quals tingueren p;ou 
interès i un petit nombre de re· 
tirades en comparació a altres 
anys. A Manacor mitjançant un 
suis a 8 rondes la classificació 
final fou la següent: 

1 er. Joan FIOL (Petra), 6,5 
punts. 2on./er.: Bartomeu ROIG 
(Porreres) i Onofre FERRER (Ma· 
nacor), 6 punts. 4art.: S. LLULL 
(Manacor), 5,5. 5è./6è.: P. J. BAU
ÇA (Petra) i B. SEGURA (J 
Montsó), 5. 7è./è8. : M. ESTEL· 
RICH (Felanitx) i S. ESTELRICH 
(Porreres), 4,5. 9è./13è.: A. TUR 
(Palma), S. FORTEZA (Felanitx) 
J. ISERN (Palma), J. BARCELÓ 
(Porreres) i A. VENDRELL (A. 
Pomar), 4 punts. Fins a 21 clas· 
sificats. Inscrits: 24. 

A Andratx, suis a 7 rondes i 
16 participants , la classificació 
final va ésser: 

1 er. Emili GIMI':NEZ (Alcúdia), 
6 punts. 20n. Pere SUAU (Club 
Hielo), 5,5. 3er./5è. : E. MONA
GAS, S. RIPOLL (ambdós Porre· 
res) i R. N. PONS (Andratx), 4,5. 
6è./8è. : J. R. GALIANA (Polerio) , 
D. RIERA (Palma) i C. IZQUIER· 
DO (Polerio), 4. 9è./l0è.: C. FA· 
BREGAT (Trópico) i E. SIRERA 

NOVA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ BALEAR 
D'ESCACS 

Celebrades eleccions, que necessitaren una doble volta 
en quedar empatats a vots els candidats Josep Lluis Riera 
i Sergi Pons, aquest darrer es retirà posteriorment del nou 
sufragi, donant pas al seu competidor. 

La Junta Directiva quedà formada com segueix: 

President: Josep Lluis Riera Peñarredcnda 
Vice-president ler.: Sergi Pons Fedelich (Menorca). 
Vice-president 20n.: Josep Oneto Zarco (Eivissa). 
Vice-pres ident 3er.: Salvador Ripoll Cardel/. 
Secretari: Josep F. Sagristà Moner. 
Vocals: Antoni Roca Salvà. 

Joan Barceló Bauça . 
Eduard Silvestre Aparisi. 
Andreu Artigues Gonzàlez. 
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(C. Hielo), 3,5. Fins a 15 classi
ficats. La fase final es va jugar a 
Manacor. 

SEGONA 

PUJADES i DICENTA PRIMERS 

Als mate ixos locals esmentats 
abans de Manacor i Andratx amb 
suissos a 6 rondes i aquestes 
classificacions: 

Manacor. - 1 er. Gabriel PU· 
JADES (Jaume Montsó), 5,5 
punts. 20n./3er.: P. PONS (64 
Escacs) i A. CASTAÑO (Mana
cor), 4,5. 4rt./5è.: M. VENY (Pe· 
tra) i P. SANSALONI (Manacor), 
4. Fins a 17 classificats de 20 
inscrits. 

Andratx. - 1 er. L1uis DICEN
TA (T rópic), 5,5. 20n./4rt.: A. 
REINES (64 Escacs), J. RODRI· 
GUEZ (Trópic) i p. TAURA (J. 
Montsó), 4 punts. Fins a 13 clas· 
sificats. Fase final a Manacor. 

JUVENILS 

CAYA i CAMUNDI-MOLlNA 
CAMPIONS 

L'organització d'aquesta cate
goria fou igual que les anteriors , 
amb fase final a Ciutat. Cal dir 
que l'interès és molt i que any 
rera any puja el nivell juvenil 
illenc. Suis a 6 rondes a cada un 
dels grups, encara que el sector 
d'Andratx la participació va és
ser bastant petita . No hi partici
paren en aquestes prèvies Brull , 
Ollers -que ho feren a prefe
rent i estaven classificats per a 
la final-, Fiol i Galiana -igual · 
ment a primera. 

Classificació Manacor. - 1 er. 
Joan GAYA (Petra), 5 punts. 20n . 
J. P. CERRA TO (Manacor), 4,5 
3er./5è. : LI . ARTIGUES (Mana
cor), F. LORENZO (Felanitx) i 
M . SIERRA (Felanitx), 4 punts . 
6è./7è.: J. CERDA (Porreres) i 
M , GAYA (Manacor), 3,5.16 clas
sificats de 18 inscrits. 

Classificació Andratx. - 1 er./ 
20n.: Antoni CAMUNDI (Jaume 
Montsó) i Sergi MOLINA (Pole
rio), 5,5. 3er.: A. GONZALEZ 
(Polerio), 3,5. Vuit classificats 
d'onze inscripcions. 

J. B. 



MENORCA per Gerard Quevedo 

Molt actius han estat aquests 
darrers mesos en quant al món 
del escacs menorquins es refe
reix. D'ençà la nostra darrera 
crònica s'han celebrat a la nos
tra illa els Campionats de Me
norca Individuals Juvenil i Se
niar, i la tradicional Concentra
ció Menorquina d'Escacs, que 
enquany ha tingut lloc a Ciuta 
della, i no a Alaior com havíem 
anunciat en un principi. 

SANTI PONS, CAMPIÓ 
JUVENIL DE MENORCA 

Com ía era del tot previsible 
abans de jugar-se el Campionat 
Santi Pons. de 16 anys, s'ha 
convertit novament en el Cam
pió Juvenil de Menorca. En va 
tenir prou amb unes taules a la 
darrera ronda per a fer-se amb 
el titol. Hem de dir que el Cam
pionat, en general , ha estat for
ça interessant, malgrat la dife
rencia que hi havia entre e ls pri
mers i el darrers classificats en 
aquesta categoria . 

Seria molt necessari que els 
homes dels escacs menorquins 
a partir dels seus respectius 
clubs, fessin una tasca que es
timulés la dedicació dels joves 
al nostre esport, aixi com tam· 
bé la infantil, que és pràctica
ment nul.la. També ajuden a que 
es produeixi aquesta situació les 
poques possibilitats dels juve
nils en quant a joc competitiu_ 

Seria necessària, per tant, una 
major partiCipació i de més ron-

des en el Campionat Juvenil de 
Menorca, i, fins i tot, donar tam
bé cabuda als juvenils en els 
campionats socials. D'aquesta 
manera es podrien formar tal 
vegada alguns segons equips en 
els clubs que prenguessin part 
en el Campionat de Menorca 
per equips, la qual cosa estalo
naria, sens dubte, la superació 
de l'actual nivell de joc dels es
cacs menorquins. 

DOMÈNEC MOLl, CAMPiÓ 
INDIVIDUAL DE MENORCA 

I passant ja al Campionat In
dividual de Menorca, direm que, 
com es preveia també d'ençà 
les darreres rondes de la com
petició, el titol de Campió ha 
estat pel ciutadellenc Domenec 
Moll que ha estat, sense cap 
dubte, el jugador més regular 
d'aquest campionat i el que ha 
ofert un joc de més qualitat. 

Bona prova del que estem 
dient és aquest punt d'avantat
ge que ha tret sobre el segon 
classificat, en un campionat que 
és relativament curt perquè es 
produeixin aquestes diferencies. 

El segon classificat, Josep Al
Iés, també ha acabat en solita
ri, produint-se a partir del tercer 
lloc una serie d'empats que han 
estat resolts pel mètode Buch
olz. 

La gran sorpresa d'aquest 
campionat ha estat protagonit
zada per Joan Villalonga i David 

Thompson que, estant conside
rats com dos dels jugadors més 
forts de Menorca, han obtingut 
aquesta vegada una classifica
ció considerablement baixa. 

Diguem també que en aquest 
campionat han obtingut la cate
goria Preferent, o l'han conser
vada, setze jugadors que són, 
en general, els més forts de Me
norca. 

XXIV CONCENTRACiÓ 
MENORQUINA D'ESCACS 

Es celebrà el dissabte dia 7 
de junyen els locals del Circol 
Artistic de Ciutadella. Hi parti
ciparen vuit equips pertanyents 
als clubs Los Boscos, de Ciuta
della; Casino Consell .A- , de 
Maó; Circol Artistic, de Ciuta
della ; Penya Alfil, d'Es Merca
dal ; Casino 17 de Gener, de Ciu
tadella ; Casino Consell .B-, de 
Maó; C. E. Ferreries, i C. C. Es 
Castell , que es classificaren per 
aquest ordre, amb unes puntua
cions correlatives de 8,5, 8, 7, 
6, 6, 3, 3 i O punts, respectiva
ment. 

Van prendre part a la Concen
tració cent jugadors, puix a 
més dels vuit clubs participants, 
hi va haver un encontre entre 
juvenils i infantils de Maó i Ciu
tadella, compresos entre les 
edats de 6 i 16 anys. Fou una 
autèntica demostració de la po
tencialitat dels escacs menor
quins. 

Acabades les partides es pro
cedi al repartiment de trofeus 
obtinguts durant la temporada 
1979/80. Va presidir l'acte el De
legat del Govern a Menorca, Sr. 
Abad Marigil , acompanyat del 
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Conseller Insular d'Esports Sr, 
T riay Humbert, la primera Tinent 
de Batlle de l'Ajuntament de Ciu 
tadella , Na Emília Mercadal, el 
President del Circol Artistic, Sr, 
Olives Lluch, i el Delegat a Me
norca de la Federació Balear 
d 'Escacs, Sr, Pons Fedelich, que 
va donar una ll içó magistral so
bre el tema .Els escacs, joc de 
reis i rei dels jocs>, 

A continuació, en Miquel Mar
tí va donar lectura als noms dels 
guanyadors dels diferents tro
feus, que es varen atansar a re
co llir-los de mans de les dife 
rents persona litats que presidien 
l'acte i, per acabar, el Delegat 
del Govern a Menorca va fe lici
tar els guanyadors i organitza
dors per aquest acte tan brillant 
i emotiu . 

G. Q. 

IV TORNEIG INTERNACIONAL OBERT "VILA DE BENIDORM" 
Benidorm (Marina), 19 a 27 abril 1980 

EL COLOMBIÀ OSCAR CASTRO, 
GUANYADOR 

Nodrida participació catalana 

Aquest torneig està organit
zat pel club local, el President 
del qual, Sr. Emili Pellicer, te 
cura durant tot l 'any de prepa
rar la seva celebració , 

Es va començar sota bon au
guri perquè es presentà el nou 
Mestre Internacional, Angel 
Martin, que és molt apreciat en 
aque lla contrada. 

Com de costum hi participa 
ren una bona colla de jugadors 
catalans, si bé aquesta vegada 
hi hagué absència d'uns quants 

noms que hi participaven regu
larm ent. 

L'estatge de joc fou l'Hotel 
Poseidon, que reuneix excel.lents 
condicions per a practicar els 
escacs, a més de les moltes 
atencions professionals que re
beren els participants, que s'hi 
estatjaven, 

CLASSIFICACI6 FINAL DEL TORNEIG DE BENIDORM 

El Director del torneig, i alho
ra jugador -com s'ho fa, tot 
d'una peça!- fou Delfí Burdio , 
i l'àrbitre el madrileny Pedro Luis 
Reixa, que ja hi està especialit
zat en aquesta comesa i en les 
competicions d'aquell indret. 
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18è, a 24è, amb 5 punts 
AYZA (43,5) (Catalana), S. MARTINEZ (43) (Alacantina) 
VERDÚ (4 1) (Alacantina), DELTELL (40,5) (Alacantina), 
CORBI (40) (Alacantina), NAVARRO (37,5) (Catalana) i VI 
LLORIA (33) (Catalana). 

25è. a 36è. amb 4 punts i mig 
L. M. GARCIA (Castellana), COLL (Catalana), BOTELLA 
(Alacantina), M. L. CUEVAS (Castellana), PANTEBRE (An· 
dorra), PARERA (Catalana), RIQUELME (Alacantina), P 
MARTINEZ (Alacantina) , LUCAS (Alacantina) , DE LA CRUZ 
(Caste llana), GUERRERO (Granadina) i R. DIAZ (Valen
ciana), 

Fins a 60 jugadors classifi cats. 
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Els premis pujaven la quanti
tat de 200.000 pessetes i sem
bla que l'any vinent aniran sen
sib lement a més perquè hi ha 
interès per fer una competició 
més atractiva encara. 

La cloenda fou brillant, amb 
més de 150 comensals al cap 
dels quals hi havia les autoritats 
locals i diferents patrocinadors 
i col.laboradors . 

El torneiq constitui un triomf 
per al colombià doblat de cata 
là -olot; de fitxa- Oscar Cas
tro , que féu una excel.lent cam
panya car li tocà jugar amb sie 
dels principals rivals . A mig punt 
quedà un grup de cinc jugadors 
que també van lluitar fort , però 
van ser frenats. 

En el tercer rengle de puntua
ció trobem Bellon, que amb el 
seu contundent estil no va con
cedir cap part ida taules aquesta 
vegada, i tot foren victòries -les 
mes- i derrotes - les menys 
però amb exces per la cateC'ori a 
que se li ha de r econèixe~ pel 
titol. 

Un repà s als principa ls re sul 
tats permet de deduir la trajec 
tòria de cada jugador sense mes 
incidències. 



N." 120 R 17/ e 

MARTIN - M.' lUISA CUEVAS 

Obenura índia de rel 

1 CI3 dS . 2 g3 eS. 3 Ag2 Ce6. 4 0·0 
CIS. 5 d3 . (Les blanques han adop
tat una defensa India de rei. amb els 
colors canviats . Amb aquest mateix es
peni són mteressanls 5 c4 Indo-Be
nom. o 5 d4 Grünfeld, ambdues amb 
els colors canviats. ) 5 g6. 6 Cbd2 
Ag7. 7 e4 d4 (Probablement 7 ... O O 
és més exact-'3 ) 8 a4 (Assegura la 
caseta c4 per ar cava IU 8 O-O. 9 
Cc4 b6. (POl ser millor 9 ,. CeB amb 
la Idea de 10 eS i 11 Cb6. ) 10 Ch4 
Ab7. 11 14 Cd7 . 12 Del e5. (Però 8rf\ 
això no és necessari, millor 12 ... Tbe 
I després 13 . a6 i b5.) 13 15 a6? (De
bilita la casela b6 la qual cosa es 
mostrara deCISiva S. 13 g5. 14 GI3 
16 lancant el lIanc de rel; però les ne
gres poden Jugar 14 16! A x f6. 15 
CIS amb la compensacIó del peó) 

14 Ah3 . (Amenacant 15 f x g6 .. se
gUI t de A x d7 I C X b6) 14. b5. 15 
Cd6 oc7. 16 C x b7 O X b7. 17 a x b5 
a x b5: 18 T x a8 T X a8. 19 f x g5 h x g6 
20 C X o61 f x a6 (Era Interessant 20 . 
Tal amb l'amenaça 21 . Ah6: però 21 
0121 ... és deCisiu. perquè si 2 t . 
IXg6. 22 017+ Rh7. 2>1 Ae6 o 23 
A x d7 . guanya.) 21 AeS + Rh8. 22 
Tl7 Ta1 . (Si 22 .. Td8. 23 011 . amb 
atac decisiu. ) 23 T X d7 Oc8. 24 Dr1 
018 ( ImposSI ble 24 . Ah6. 25 D16 + .. ) 
25 Tl7 Dg8. 26 AdS ... (Preparant la 
combinació final que serà deCisiva I 

les negres no la poden evitar. ) 26 .. 
Cb4. (O bé 26 .. Cd8. 27 Td7 ... ) 27 
T X Q7! O x g7. 28 Oh3 + Oh7. 29 
Oe8 + (Si 29 Rg7. 30 Od 7 + Rh8 
31 Oe8 + Rg7. 32 017 + Rh8. 33 
018 + ) 

1 - O 

ANGEl MARTfN 

N." 121 o 6s /e 

MARTlN· GUTltRREZ 

Defensa Grunfeld 

d4 C16. 2 e4 g6\ 3Ce3 dS. 4 e x dS 
C X dS. S e4 C X c3. 6 b x c3 Ag7. 7 
Ae4 eS. 8 Ce2 0·0. 9 O-O e X d4 . (En 
aquesta línia les negres experimenten 
moltes dificultats, millor 9 ... Cc6. 10 
Ae3 Oe7. 11 Te1 Td8. ) 10 e X d4 Ce6 
11 Ae3 b6?! (A la debilitat< de c6, no 11 
manca importància. l'usual és 11 . 
Ag4. 12 13 CaS. 13 Ad3 Ae6 on e l sa
crifici de qualitat 14 dS.. condueix a 
una posició de difíci l valoració. ) 12 
AdS ... (En una partida de Smislov. es 
va jugar aquí 12 AbS .. i les blanques 
aconseguiren avantatge. ) 12 ... Ab7. 13 
Oa4 Od7. (També 13 .. . CaS. 14 AX b7 
C X b7 deixa moltes casetes dèbils a6 
i c6. ) 14 Tacl Tlc8. 15 Tfdl e6 . 16 
Ab3 ... (Ara tot està disposat per a la 
ruplura dS .) 16 .. . Td8. 17 dS CaS . 18 
d X e6 D X a4. 19 I ex f7+ AfB. 20 A X a4. 
T X d1 +. 21 T X d1 A X e4. 22 Td7 .. 
(L'avantatge del blanc és Ja dec;siu. no 
lan sols pel peó de diferència, sinó 
també per la mala posició del rei ne
gre.) 22 ... AIS . 23 Te7 Ae6. 24 Ae8 ... 
(Naturalment aquest fort peó de 17, s'ha 
de conservar. ) 24.. Tda. (No 24 .. 
AX a2. 25 AgS .. . ; ni 24 ... AeS. 25 
Ah6 + Ag7. 26 AgS ... ) 25 13 Te8. 26 
T X a7 Ce6. 27 Tb7 Cd8. 28 T X b6 
A x 821 (Ometent la resposta blanca , 
però prendre f7 era desesperat des· 
prés de 28... A X 17. 29 A X 17 C X 17 
30 a4 ... ) 29 Tb81 .. 

1 - O 

ANGEl MARTlN 

N.n 122 E S7/a 

J . lo FERNANOEZ· MARTlN 

Defensa sici liana 

1 e4 eS. 2 CI3 e6. 3 d4 e X d4 . 4 
C X d4 aS. 5 Ad3 C16. 6 O-O d6. 7 Rh1 
96. 8 14 Ag7. 9 CI3 Cbd7. 10 Ce3 bS. 
11 De1 Ab7. 12 eS d X e5. 13 f X e'S 
Cg4. 14 Ae4 A X e4. 15 O X e4 C4 x eS. 
16 C X eS C x eS. 17 AI4 Ce4 . 1B Oe5+ 
R18 . 19 Tad1 OeB. 20 Td7 RgB. 21 Ae7 
A X e3. 22 b X e3 Te8. 23 T1 x I70 x I7. 
24 T x 17 R X 17. 25 013 + Rg7. 25 Ob7 
R16. 27 h4 hS. 28 AI4 RIS . 29 017 + Re4 . 
30 Ah2 Re3. 31 AI4 + Re2. 32 O x g5 
Te d8 . 33 O X 06 + Rd1. 34 O x a6 Th18. 
35 g3 TfS. 36 Oe6 TBdS. 37 a4 Re2 . 
38 a X bS Cd2. 39 e4 Td4. 40 0e6 + 
R12. 41 Oe3 +. 

1 • O (2.2B·2:29) 

N.U 123 R 60 /a 

lEONTXO GARCIA - AYZA 

Defens.a holanresa 

1 d4 15. 2 g3 g6. 3 h4 Cif>. 4 hS C X hS. 
5 T x h5 9 x hS. 5 e4 dS. 7 O x hS + 
Rd7. 8 Ae4 e5. 9 e X 15 Ag7. 10 CI3 
Re7. 11 Ce3 Cd7. 12 AI4 C16. 13 Oh3 
h5 . 14 O-D-O Ad7. 15 CeS Oe8. 16 
g4 TeB. 17 Cg6 Th7. 18 Te1 RbB. 19 
T X e7 OdB. 20 A X d6+ Ra8. 21 AeS 
AlB. 22 T x h7 C X h7. 23 Ce4 CgS. 24 
C x gS h x gS. 25 Oh7 DaS. 26 e3 Aa3. 
27 Rc2 AeB. 28 b X a3 eS . 29 Ad5 
Oa4 +. 30 Rd2 Ad7. 31 Ab3 Oe6. 32 
dS ObS . 33 a4 0f1 . 34 OX d7 O X I2+ . 
35 Re1 TbB. 35 aS a5. 37 Od6 . 

1 - O 
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NOTICIARI 

GENSUNASUMUS ~NT~RNA(~ONAl de la F. I.D. E. 

S'ha celebrat el primer Se
minari Tècnic que organitza la 
FIDE d'acord amb el que es 
va estipular en el Congrés de 
1979 per a estimular la pro
moció dels escacs en els pai
sos en desenvolupament a fi 
de millorar l'organització i l 'ar
bitratge. 

Aquest Seminari ha tingut 
lloc a Manila del 18 al 21 de 
març amb la participació de 
53 representants de 10 fede
racions de les Zones 9 i 10. 
Els conferenciants fo ren: GMI 
Yuri Averbach (URSS), E. Ed
mondson (E.U.A.), Prof. Lim 
Kok Ann (Singapur), President 
de la Zona 10, el President Ad
junt Florencio Campomanes 
(Filipines), i la Secretària Ge
neral Ineke Bakker. 

Es va Iractar la problemàti 
ca dels escacs a l'Àsia i es 
pecialment la temàtica comu
na sobre: estructura de l'or· 
ganització, financiació, desen
volupament, publicitat, etc . 

Després d'aquest Seminari 
a l'Àsia està previst celebrar
ne dos mes amb data encara 
no determinada a Tunisia , per 
Africa, i Mèxic, per Amèrica. 

La F.I.D.E. ha establert un pro
grama general del desenvolu
pament dels escacs en el món 
segons el grau d'aquest en 
que es troba cada país. 

Les federacions afíliades a 
la F.I.D.E. s'han dividit en qua
tre grups diferents segons el 
nivell de desenvolupament, 
que s'estableíx com segueix: 

Primer nivell (principiznts) : fe 
deracions febles , pocs tor
neigs, cap experiència in 
ternacional, i poques publi 
cac ions. 

QUARTS DE FINAL DE LA FASE DE CANDIDATS MASCULINS 

Del 8 al 25 de març a Velden amb Wòrtersee (Àustria). Àrbítre: Harry 
Golombek (Anglaterra). 

Kòrxnoi 
Petrossian 

5 '12 punts 
3 '12 punts 

Del 29 de març al 4 de maig a Mèxic. Àrbitre : Cario s Topete (Mèxic) . 

Portisch 
Spasski 

l '12 '12 '12 '12 '12 '12 '12 O '12 '12 '12 '12 '12 
O '12 '12 '12 '12 '12 '12 '12 l '12 '12 112 '12 '12 

7 punts 
7 punts 

Es dóna guanyador a Porti sch per haver guanyat la primera partida amb 
les negres. 

Del 16 de març al 9 d'abril a Bad Lauterberg (R.F.A.). Àrbitre: H. Folkers 
(Holanda). 

Hübner '12 '12 1 '12 '12 1 O '12 1/2 '12 '12 5 '12 punts 
Adorjan '12 '12 O '12 '12 O 1 '12 '12 '12 '12 4 '12 punts 

Del 23 de març al 12 d'abril a Alma Ata (URSS). 

Polugajevski '12 '12 '12 112 '12 5 '12 punts 
Ta l O O '12 '12 '12 '12 O '12 2 '12 punts 

SEMIFINALS DE LA FASE DE CANDIDATS MASCULINS 

Kòrxnoi - Po lugajevski 
Portisch - Hubner 

QUARTS DE FINAL DE LA FASE DE CANDIDATS FEMENINS 

Eliminatòria prèvia 

Del 26 de març al 15 d'abril a Baden/Viena (Àustria). Àrbitre : Wilfred 
Dorazil (Àustria). 

litínskaia 
Fischdick 

Matxs titulars 

1 1 1 
O O O 

4 '12 punts 
3 '12 punts 

DelI al 25 de març a Tbil issi (URSS). Àrbitre : Lev Abramov (URSS). 

Gaprindashvil i l '12 O '12 1 O 1 1 6 punts 
Gurie li O O '12 l '12 O O O 3 punts 
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DelI al 25 de març a Kis lovosk (URSS). Arbitre: L. Vakhessaar (URSS) 

Alexandria l '12 O '12 lI '/' '12 '12 5 '12 punts 
Akmilovskaia O '12 l '12 O O '12 '12 '12 3 '12 punts 

A partir del primer de juny es jugarà el matx Lematxko-Litinskaia. 

DelI d'abril al 00 de a Donj i Milanovac (Iugos làvia). Arbi tre: Ti-
homir Acketa (Iugoslàvia). 

loseliani '12 '12 '12 '12 '12 
Veroc i '12 '12 '12 '12 '12 O 

3 '12 punts 
2 '12 punts 

V CAMPIONAT PANAMERICA JUVENIL 

Del 3 al 12 de desembre de 1979. Jugat a Mercedes (Uruguai). 

ler. i campió: Ivan Morovic (Xile) , 6 punts i mig; 20n. Juan Reyes (Pe
rú), 5 i mig; 3er. i 4rt., Angelo Stacchin i (Brasil) i Gerardo F. Barberà 
(Argentina), 5; Sé. , Yuan En Liao (República Dominicana), 4 i mig; 6é., 
Francisco Santa Cruz (Paraguai), 4; 7é., Danie l Izquierdo (Uruguai), 3; 
8é., Marcos A. Sànchez (Co lòmbia), 2; i 9é., Juan A. Fernàndez (Uru
guai) , mig punt. 

El President de la FIDE ha registrat el nou campió com a Mestre Interna
cional. 

III CAMPIONAT JUVENIL D'ASIA 

Del 16 al 29 de desembre de 1979. Jugat a Sivakassl (India). 

1 er. i campió, Won9 Meng Kong (Singapur), 8 punts; 20n., Krishan 
Jhunjhunwala (Hong Kong), 8; 3er. i 4rt., Andronico Yap (Filipines) i 
Dibiencki Barua (India), 6 i mig; 5é. a 7é., Ronny Gunawan (Indoné
sia), Stephen Kerr (Aust ràlia) i Mahadevan Ramesh (india), 6; Bé. 19é., 
Niaz Murshed (Bangla Desh) I D. H. C. Atu rupane (Sri Lanka), 5; 10é .. 
Eric Cheah (Malasia), 4 i mig; ll é., Davoud P,za (Iran), 3; i 12é., Grant 
Sidnam (Nova Zelanda), 1 punt i mig. 

El President de la FIDE ha registrat el nou campió com a Mestre Interna
cional. 

III CAMPIONAT D'ASIA PER EQUIPS 

Del 27 de novembre al 3 de desembre de 1979 a Singapur. 

Final A 
ler. Filipines, 22 punts; 20n. Xi na, 19 i mig; 3er. Indonésia, 18; 4rt. 
Austràlia, 14; Sé. Singapur, 11; 6é. Hong Kong, l e; 7e. Tailàndia, 9; 
i Bé. Sri Lanka, 6 punts i mig. 

Final B 
ler. Bangla Desh, 22 punts i mig; 20n. Siga pur .B-, Ig I mig; 3er. i 
4rt. Malàsia i Emirats Arabs Units, 18 i mig; Sé. Japó, 12; 6é. Brunei, 
11 i mig; 7é. Papuàs la, 8; i 8é. Kuwai t, 1 punt i mig. 

Calendari internacional oficial 

Campionat Juvenil d'Europa: Groninga (Holanda), del 18 de desembre 
de 1980 a 2 de gener de 198 1. 

Campionat Juveni l d'Africa: Lagos (Nigéria), del 25 de juliol al l O d'agost 
d·enguany. 

MAIG 

Segon nivel l : gairebé igual 
que l'anterior, però una mi
ca més organitzades les fe
deracions, amb alguna ex
periència internacional (de 
torneigs o de participació 
en Olimpiades). 

Te rce r nivell: nombre de ju
gadors afiliats ratllant el mi
ler o més , bona organitza
ció, experiència internacio
nal regular, i jugadors a ni 
vell de MI. 

Quart nivell : són totes les 
federacions completament 
desenvolupades. 

Incidentalment, i d'acord 
amb els grups establerts per 
la FIDE, veiem que Andorra, 
pais català per excel.léncia, 
està classificat en el segon 
nivell. 

L'acció de la FIDE per es 
timular el desenvolupament 
dels escacs en aquells paisos 
en què cal fer una acció s'ha 
establert el següent pla ge
neral: 
1. Elaborar recomanacions 

per a les federacions: a) 
com augmentar el nombre 
d'afiliats individuals; i b) 
com augmentar la força 
dels millors jugadors, 

2. Publicar sota els auspicis 
de la FIDE cert nombre de 
llibres per a debutants : a) 
manual d'iniciació; b) ma
nual per a infants; e) con 
trasteu la vostra força (au
totest); d) manual d'ober
tures; e) manual de mig 
joc; f) manual de finals. 
Tot al més baix preu pos
sible_ 

3. Establir centres d'entrena
ment: a) per Amèrica Lia 
tina (Méxic) ; b) per a Asi a 
(Filipines) ; e) per a Africa 
(Tunisia o Libia). 

4. Elaborar programes de 
treball. 

5. Reunir la literatura neces
sària per a desenvolupar 
aquest treball. 

6. Proporcionar els profes
sors, conferenciants i en
trenadors. 

7. Coordinar l'ajuda de les 
federacions desenvolupa 
des enviant-les-hi les re
comanacions apropiades. 

• 
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institut d'escacs 
de catalunya (i.e.c.) 

DomicilI: Ronda Sant Pere, 32, ler H Telf.: (93) 3C2 7169 - BARCELONA- lO 

MEMÒRIA presentada a l'Assemblea de 
Clubs de la F. C. d'E del 19 de març 1980 

En la darrera Memòria plante
Jàvem com a objectiu prioritari 
el rel lança ment de l'I .E.C. a par
tir d'un estatge social propi, de 
la posta en marxa de l'Escola 
d'Escacs i d'una campanya de 
captació de socis . Aquests ob
jectius han estat assolits a bas
tament, i l'Institut desenrotlla una 
gran dinàmica d'activitats. 

El 29 de maig de 1979 s'inau
gurà l'estatge social amb assis
tència del Secretari de la Con
selleria d'Ensenyament i Cultu
ra de la Generalitat de Catalu
nya, Sr. Joan Guitart, el Presi
dent de la FederacIó Catalana 
d'Escacs, Sr. Joan Segura, al
tres membres de la seva Junta 
Directiva, representants de clubs 

un bon nombre d'afeccionats 
i simpatitzants . 

El nou local ha suposat un bon 
impuls per a totes les activitats, 
especialment la impartició de 
cursos i el funcionament de la 
biblioteca, que aixi han tingut 
un lloc adient per aquesta me
na de tasques . El nou estatge 
també ha permès la reorganit-

zació dels serveis de secreta
ria, de forma que la seva poten
ciació ha obligat a incorporar re
centment una auxiliar per a mi
liar atendre els afeCCIOna ts que 
fan ús dels nostres serveis alho
ra que això permet d'absorbir 
treballs mecànics de la realitza
ció del -Butlleti d'Escacs- amb 
despeses compartides. 

També l'Escola d'Escacs s'ha 
posat en marxa amb notable èxit. 
Ja s'han celebrat vuit edicions 
del curs de Monitors , que s'han 
escampat per diferents comar
ques; s'han començat també cur
sos per a jugadors avançats, 
cursos per a jugadors de 2.° i 3.° 
categoria, i s'han convocat els 
cursos per correspondència, tot 
plegat constituint una important 
tasca, i també la ç¡ran necessi
tat que hi ha d'aquesta mena 
d'ensenyament. Aixi mateix hem 
estructurat eis treballs de l'Es
cola amb un equip de profes
sors i un coordinador-promotor 
de les seves activitats. 

Els resultats de la campanya 
de captació de socis han estat 

força positius, encara que es
tem lluny del nombre que cal
dria en funció del potencial es
caquista català. Per això hem 
d'insistir en la crida de nous ad
herents per a poder desenvolu
par totes les possibilitats de què 
és capaç l'Institut. De tota mane
ra podem estar satisfets de veu
re que en un any l'augment de 
socis ha estat del 50 % dels 
que hi havia després de tres anys 
de funcionament en precari, és 
a dir, s'ha passat de 75 alIO 
socis. Creiem que el fet de dis
posar d'un local per a satisfer 
la inquietud dels escaquistes 
més dinàmics permet millor la 
seva captació i així esperem se
guir avançant en el cami que 
hem emprès, a fi d'assegurar el 
creixement de la nostra entitat. 

Amb la consolidació d'aquests 
objectius assolits, hi ha activi
tats o serveis que s'han conver
tit en tradicionals com ara el 
càlcul de l'Avaluació Catalana 
per compte de la F.C .E .. l'orga
nització de l'Òscar Català i de 
l'acte dels escrutinis dels Òscars 

Feu-vas membre de l'INSTITUT D'ESCACS DE CATALUNYA 
LOCAL PROPI : Ronda Sant Pere, 32, ler. pis, lletra H - Telf. (93) 3027169 - BARCELONA-lO 

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

Cursets de formació de monitors oficials . - Cursets d'entrenament per correspondència 
I altres que es van anunciant. 

Quota : 3.000 ptes. a l'any (inclosa subscripció a BUTLLETí D'ESCACS). 
DEMANEU INFORMACIO DETALLADA A SECRETARIA 
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Mundial i Espanyol, el serve i de 
cooperativa de llibres i revistes , 
el creixement continuat del fons 
de revistes d'arreu, el fitxer de 
partides a l'abast, etc . 

També hi ha noves realitza
cions, a més dels cursos es
mentats i dels que regularment 
es ce lebren, com és la formació 
d'un equip d'informatics que tre
ballen en el càlcul de l'avalua
ció catalana per mitjà d'ordina
dor aixi com diversos estud is i 
projectes d'organització de fit
xers i d'informació escaquista. 

També hem rebut els primers 
fons de llibres donats per edi
torials, que van engruixint la nos
tra Biblioteca . 

Estem treball an t en el nostre 
projecte d'estatuts, pels quals 
s'haurà de regir l'I.E.C., i del 
qual ja tenim un primer esbor
rany, però que encara s'ha de 
revisar abans de donar-lo a co
nèixer públicament. 

L'Institut féu possible la vin
guda a Catalunya del sots-cam
pió del món Victor Kòrxnoi amb 
una sèrie d'exhibicions que van 
deixar un rastre d'entusiasme i, 
per tant, foren actes de propa
ganda dels escacs. També van 
visitar la seu de l'I.E.C. el Pre
sident de la F.I.D.E., Sr. Fridrik 
Olafsson, la campiona del món 
Maia Txiburdanidze i el seu en
trenador Eduard Gufeld. Tot ai
xò han estat fites importants que 
s'han reg istrat en el Llibre d'Or 
de l'Institut. Recordem també 
que l'I.E.C. patrocinà una sessió 
de partides simultànies de la 
campiona del món Maia Txibur
danidze contra les nostres do
nes escaquistes. 

Aixi mateix l'I.E.C. ha estat 
present a la ràdio catalana amb 
cinc programes d'informació i 
divulgació dels seus objectius i 
activitats. 

Una cosa que ja estem en con
dicions d'anunciar és la propera 
realització d'un torneig per a la 
promoció de jugadors a escala 
internacional un cop hem obtin
gut la subvenció sol.licitada a la 
F.E.D.A. per a l'organització d'un 
torneig d'aquesta men'1,. Estem 
fent els preparatius necessaris 
per a portar-lo a terme en el mo
ment més oportú dintre d'aquest 
any. 

La situació económica de l 'Ins
tit ut s'ha vist afectada enguany 
per la nova instal'lació i les des-

SIT UACiÓ FINANCERA DE L'I.E.C. 

Exerci ci 1979 

BALANÇ 
DEURE HAVER 

CAIXA 5.020,- PROVETDORS 

BANCA CATALANA 

MOBILIARI 

FINANCES 

DEUTORS 

Butlletí d'Escacs 

MERCADERIES 

Existencia llibres 

DEFICIT 

91.274,14 

256.255,-

10.000,-

78.129,-

9.394.-

7.210.94 

Impremta 112700.-

PRESTECS PERSONALS 

Enric Sànchez 150.000 

Jordi Puig 150.000 300000.-

PAGAMENTS PENOENTS 44583.08 

Sumes pessetes 457.283.08 Sumes pessetes 457283.08 

DETALL DE PÈRDUES I GUANYS 

INGRESSOS 

QUOTES 

INFORMADOR CATALA 

LLIBRES 

SERVEIS 

DEFICIT 

105.125.-

16.617,-

53.278,06 

153.868,-

7.210,94 

GENERALS 

Secretaria 

Material oficina 

Neteja despatx 

Segells correu 

Lloguers 

Inau9. I atenCions 

Propago .AVUI . 

Promoció SOCIS 

Telèfon 

Bancàries 

Petits diversos 

DESPESES 

108317 

24.233 

9.581 

6.720 

45000 

3.100 

9.730 

108.522 

12.206 

2.890 

5.794 

336.099,-

Sumes pessetes. . 336.099,- Sumes pessetes 336099,-

Signat : JORDI PUIG i LABORDA 

peses consegüents. Hem hagut 
de recórrer a un préstec perso
nal encara no amortitzat, però 
en canvi podem dir que el fun
cionament de l'I.E.C. s'autofinan
ça mitjançant les quotes i els 
serveis prestats, per la qual co
sa tenim confiança que amb el 
natural creixement que s'ha d'es
perar en el nombre de socis en 
1980 podrem estabilitzar la si
tuació econòmica externa. 

1979 ha estat l'any de conso
l,dac ió dels objectius principals 
de l'I.E.C. en la seva nova etapa 

Administrador 

de funcionament autònom. espe
cialment perquè els seus serveis 
han tingut una general accepta
ció . Seguirem treballant per la 
posta en marxa de totes les 
àrees previstes en el seu orga
nigrama sense abandonar les 
realitats que tenim. 

Donem les gràcies a tots els 
amics i simpatitzants per llur 
confiança i suport amb els quals 
ens veiem capaços de tirar en
davant els nostres propòsits . 

JAUME PALAU 
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Departament d'Activi tats Internacionals de J' I.E.C. 

NORMES DE PARTICIPACIÓ A TORNEIGS 
D'AVALUACIÓ INTERNACIONAL 

1) S'estableix una classificació dels jugadors de la F.C.E. 
d'acord amb els següents termes: 
A - Jugadors amb avaluació internacional, ordenats d'a

cord a les llistes vigents de la FIDE. 
a - Jugadors que han participat amb anterioritat en tor

neigs d'avaluació internacional, i han superat un mi
nim de puntuació equivalent a 2.200 punts. 
Aquests jugadors quedaran ordenats segons la llista 
d'avaluació vigent de la F.CE. 

C - Resta de jugadors que quedaran ordenats segons la 
llista d' avaluació vigent de la F.CE. 

2) La llista a mantindrà al començament de la temporada 
{ordenació assolida a la temporada anterior. Les noves 
incorporacions s'ordenaran, a continuació de la llista ja 
existent, per ordre d'avaluació vigent de la F.CE. 

3) Per a la confecció de la llista de participants en un tor
neig d'avaluació s'escollirà la meitat de jugadors corres
ponents a l'apartat A. La resta de places vacants, la mei
tat seran de la llista a i l'altra meitat de la llista C. 
(En determinats torneigs els organitzadors poden desig
nar un màxim de dos jugadcrs de ca tegoria preferent, in
vitats per altres raons, en el cas de torneigs de 12 parti
cipants, de 3 jugadors en el cas que fossin 14 partici
pants.) 

4) Les invitacions segons les presents normes es faran per 
ordre successiu pel que fa als jugadors de les llistes A ¡ 

C, i per ordre rotatiu pel que fa als jugadors de la llista a. 

A - AVALUATS B _ PROMOCIONATS 
I.NTERNACIONALMENT 

Miralles 2140 
O. Rodrlguez 2445 Pomés 2125 
Sellón 2430 Bordel l 2110 
Calvo 2420 Padrós 1960 
Castro 2420 
Ochoa 2410 C . NO PROMOCIONATS 
Pomar 2410 ENCARA 
J . L. Fernandez 2390 
Medina 2370 Serra 2195 
Martln 2365 Albareda 2185 
Gonzàlez Mestres 2360 Mateu 2145 
Sanz 2355 Ayza 2135 
Pablo 2345 
Gonzàtez Maza 2340 Niela 2130 

Borrell 2125 
Cordovil 2300 Nòria 2125 
Garcia Conesa 2300 Pujol 21 15 
Garriga 2300 Collada 2110 
Bartr ina 2280 Mora 21 10 
Parés 2280 Simon 21 10 
Palau 2270 Sirvent 2105 
Veh l 2240 Vi tageliu 2105 
Anguera 2230 Llaverias 2090 
Buxadé 2210 Prada 2090 

Lladó 2085 
etc. 
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REUNiÓ DE COL.LABORADORS 
DE L'INSTITUT 

El 27 de maig es celebrà una reun lC 
de tots els afeccionats que d'una ma· 
nera o altra col laboren regularment en 
fes tasques de t'I.E.C. 

Es tractava de tenir un canvi d'im
press ions sobre el seu desenvolupa
ment alhora que es celebrava el primer 
any de funCionament en l'actual estatge 
social. 

Des del seu començament !'I.E.C. 
preveient les tasques que es proposava 
desenvolupar, fou estructurat en tres 
branques pnnclpals , cadascuna de lef 
quals es subdividi en tres secretaries o 
arees de treball. 

A mesura que s'hi anaven incorpo
rant nous coUaboradors que es velen 
amb cor d'arrencar una secreatria, 
aquesta es posava en marxa. 

Aquesta estructura i la manera de 
col.laborar les persones -en actes de 
bona voluntat i esgarrapant el temps 
IIlure- haVia dut a una compartimen
tacló dels membres actius de l'Inst itut 
malgrat l'esperit d 'equip i d'unitat de 
concepció del que és i representa 
l'I.E.C. 

Per a ixò, aquesta primera trobada ha 
permès conè ixer I valorar miliar les tas
ques i func ions alienes, dins del propi 
Institut. També es féu coneixement de 
nous adeptes, la qual cosa permet va
lorar miliar la funció global i el futur 
de l'l .E.C. 

Com a cloenda s'oferi una copa de 
xampany brindant per la" consolidació 
de l'I EC. que es produeix a mesura 
que va cre ixent, i que les seves tas
Ques ¡ serveis van essent acceptats 
cada cop més. 

HA COMENÇAT A TREBALLAR 
LA COMISSiÓ ESPORTIVA 

DE LA F. C.E. 

La Comissió Esportl ..... a de la F.CE 
proposada per l'I .EC., i acceptada per 
l'Assemblea General en la sessIó del 
primer de maig ha començat els seus 
treballs mitjançant una primera reunió 
que tmgué lloc el 17 de Juny. 

Tal com es dóna a conèixer en aquesl 
mateix numero, la Comlssio s'ha es
tructurat en VUit zones geogràfiques 
que en el fons s6n encara les tradicio· 
nais de la diVisió • provinc ial . mentre 
la facultat que concedeix l'Estatut de la 
F.C.E. no determini una altra dis tribUCIÓ 

Aquesta primera reunió aplega les 
zones corresponents a la • provincia. 
de Barcelona que ha quedat convertida 
en Reg ió Escaquista, segons denomina
CiÓ i classificaCIÓ que estableixen elf 



REFLEXIONS - 5 
Dels tres camps d'actuació que vaig citar 

en l'article precedent, començaré per l'alimen· 
tació. Transcric d'una publicació recent: 

.Quina és l'alimentació adequada per a 
les persones que realitzen un treball intel.lec
tual? El primer que cal tenir en compte és 
qUIl1 moment. En quina part de la jornada es 
realitza el més fort de l trecal l? Generalment 
pels matins. Les persones que treball en en 
bancs, moltes ofici nes, els estudiants, etc. 
han de realitzar un esforç mental de quatre 
cinc i, fins i tot, sis hores seguides. 

• Doncs bé, si el nostre cervell necessita 
glucosa, protelnes, compostos rics en fòsfor, 
resulta clar que el desdejuni ha d'incloure 
aquests elements, més minerals i vitamines 
que permetran que el metabolisme del siste · 
ma nerviós transcorri d'una manera ràpida i 
eficaç. 

.Per tant , un desdejuni equilibrat ha d'es· 
tar constltujt, per exemple, per un ou, una 
llenca de pernil, una fru ita , dues llesques de 
pa integral i llet descremada. Quan passen 
més de tres o quatre hores entre el desdejuni 
I el dinar, cal fer una pausa en el treball a mig 
mati i prendre alguna cosa que pot ser for 
matge en porcions poc gras, pernil, nous, una 
mica de pa i un iogurt o llet descremats o 
bé una frUita o un suc de fruita.> 

Aquest és el criteri dietètic aparegu t ec 
un llibre molt divulgat actualment. Dues idees 
clares : alimentar·se adequadament pel matí i 
considerar una segona menjada al migdia. 

La realitat de la gran majoria d·escaquis· 
tes no s'hi assembla de res. Esmorzen molt 
poc. Després ens estimulem (?) prenent ca · 
fès i fumant, en general , abundosament. 

També es produe ix un fet il.lògic quan ju· 
guem havent dinat. El dinar pot haver estai 
copiós i menjar molt no és pas sinònim d'ali· 
mentar·se bé. Si la digestió es fa pesada la 
contradicció és òbvia. La sang s'està ocupant 
de l'aparell digestiu i l'afluència sanguínia en 
el cerve ll és dèbil. Hi ha una dificultat més 
gran per a concentrar-se que no afavoreix 
gens per a jugar. 

Veure . BUTLLETI D'ESCACS· numeros 7, 9, 10 i 21. 

La medicació és un recurs artificial per a 
nivellar el sistema nerviós. De les tres reco· 
manacions que proposo per a compensar l'es 
forç intel.lectual i el -stress-, aquesta és la 
més delicada i la més selectiva. En medicina 
esportiva tot tendeix a l'administració de subs· 
tàncies estimulants, quan ho permeten les cir· 
cumstàncies i les autoritats. 

Aquest tipus d'escaquista que jo em re· 
fereixo no necessita precisament estimulants. 
Quan una persona té una forta emotivi tat i 
nota com s'acosta l'hora decisiva de la par· 
tida , tensió que suporta des de fa 4 ó 5 hores, 
i com el cor se li accelera segons la jugada 
del contrincant, com passa en posicions suo 
periors, algunes vegades es queda hlpnotlt· 
zat davant la imminència dels fets, quan 
aquest desgavell emocional el so l porta r a 
jugar erròniament o a perdre per temps per· 
què espera posar en ordre les seves idees 
en aquest jugador crec que li pot convenir un 
medicament, un tranqu il.li zant : possiblement , 
5 mg. de diazepan. 

Consultem-ho al metge. Millor, però, si a 
més de metge és escaquista. 

En quant a l'exer.cici corporal, sembla in· 
necessari parlar dels seus avantatges. Te'l 
recomanen els metges, els parents, els amics 
Ja veieu alguns practicant el . footing> per 
parcs i per carrers atapejts de cotxes . Ara 
està de moda. Potser dintre uns anys dei 
xarà d'estar·ho. Però va i anirà bé sempre. I 
ha d'anar especialment bé per a l'escaquista, 
persona de per si refractària a l'exercici fisic 
i que sol fer un treball sedentari en la gran 
majoria de vegades. Quins esports? Els que 
tingui més a l'abast diàriament (natació, foo· 
ting, tenis) . 

En resum, en aquest article he volgut ex· 
pressar la meva inquietud referent al fet que 
determinades manifestacions nervioses de 
l'escaquista no són casuals, que els escacs 
són una pedra de toc, ja que si l'escaqu ista 
resisteix malament el món dels escacs (el 
món imaginari) és probable que també res is· 
te ixi malament el món real. 

DIONIS PRAT 

nous estatus de la F.C .E .. com a cos 
central que té efectes subsidiaris so· 
bre les altres zoncs. on aViat hi haure 
reunions particulars de zona per anar 
coordinant accions 

rans I ritmes de joc: l'organització del 
campionat femení, etc . 

connexió amb els serveiS tècnics de ta 
Federació Catalana d'Escacs, Ja Junle 
Directiva de la qual té rultlma paraulé' 
sobre les conclusions dels treballs pre
parats i realitzats per aquesta Coml5sIc 
Esportiva. Aquesta pnmera seSSió, doncs, mar· 

ca el calendari esportiu per a la pro 
pera temporada, alhora que posà sobre 
la taula altres problemes com són It 
pOSSible orgnnltzacló del campionat per 
equips dlstrlbUlt en comarques; els ho 

Per a elaborar propostes concrete E 

en les properes reunions, la pn mere 
de les quals està prevista per al 8 de 
Juliol, es formaren tres Ponencles de 
dlcades, respectivament. a Campionat 
per Equips. Campionats IndiViduals I 

Ordenació Geogràfica . 
Encara que coordinada per l'I.E.C 

aquesta ComiSSió EsportIva treballa en 

JOSEP GARCIA I RIERA 
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ASSEMBLEA DE CLUBS 
de la FEDERACiÓ CATALANA D'ESCACS 

Foment Martinenc, de Barcelona, 19 de març i 1.er de maig de 1980 

Assistents a la sessió del 19 de març 

FEDERATIUS: Senyors Segura (President), Casanovas (Compta
dor), Lega (Delegat a Lleida), Campos (Delegat a Tarragona), Mar
chador, Garcia Conesa, Garriga, Siñol, Ruiz, Llanes, Palau (Director 
General de /'I.E.C.), Puig (Director del . Butlletí d'Escacs.) i Torquet 
(Secretari General). 

CLUBS: Artesa de Segre, Ateneu Barcelonès, Ateneu Colom, Avi 
nyó, Barcinona, Bellpuig, C. E. Castelldefels , C. C. R. Castelldefels , 
Català, Catalònia , Centro Aragonés, Cerdanyola/Vallés, Club de 
7 a 9, La Colmena. Comtal, Congrés, Espanyol, Esplugues de llo
bregat, Foment Martinenc, Gavà, GEV A. C. E. Gràcia, Jake, Juneda, 
La Lira, Lleida, Lleidatà-Ruy López, Olot, Reus Deportiu, SAFA, Sa
lle/Horta, Sant Martí, SEAT, Sedeta, Societat Casino, Tarragona 
Te resianes, Tiana, Torà, Torelló, Tres Peons, u.G.A., Valls, Vila
seca, Vic i Vulcà. Total : 46 clubs. 

ORDRE DEL DIA 

1er. Lec tura de l'acla anterior 

Aquest punt fou alès en tercer lloc 
perquè es considerava no oferia ob· 
Jeccló deguI a haver·se enviat al seu 
dia una circular amb el seu con tingut. 
A requeriment del C. E. Vu lcà fou lle
gida l'ac ta i. després d'unes precisions 
del Sr. Angel Mart in, fou aprovada per 
unan imitat. 

2on. Memòria de la F. C. E. 

El President Sr. Joan Segura va do
nar la benvinguda als assistents i va 
llegir la Memòria de les activrtats de 
la F. C. E. corresponent al periade que 
va de l'anterior Assemblea del 28 de 
gener de 1979 fins avui. Manifesta que 
els objec tius previstos foren atesos , 
passant revista als fets i esdeveniments 
més sobresorlln ts de l'activitat es por· 
!iva. Amb aquest motiu felicita els 
clubs U.G.A . i Vulcà per haver-se pro· 
c lamat campió i sots-campió d 'Espa
nya, respectivament, aixi com Angel 
Marlín per haver·se proclamat so ts
campió d'Espanya. Es refereix al fel 
que durant 1979 es van celebrar a Ca
ta lunya els campionats d'Espanya te
meni (Vic) i juvenil (Malgrat). 

Va fer esment de la visita a Barcelo
na del President de la FIDE Sr. Fridrik 
Olafsson mercès a la col·laboració del 
Director del Departament Escolar, Sr. 
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Joaquim Creixell, a càrrec del qual 
anaren totes les despeses de la visita . 
Això va donar lloc a ,'organització del 
Torneig "Sistema Otafsson", promo
gut també pel Sr. Crei xell. 

El Sr. Segura va referir-se a haver
se rebut de la D iputació de Barcelona 
una comunicació conced int-nos una 
subvenc ió de 500.000 pessetes desti
nada a material didàctic per a ésser 
distribuït a les escoles. En canvi, ta 
saber que la subvenció per a la Festa 
Catalana ha estat reduida de 100.000 
a 36.000 pessetes. Anuncia que la d'en
guanyes ce lebrarà a Lleida el 13 de 
juliol. 

Finalitza el seu parlament llegint un 
comunicat rebut de la Conselleria de 
Cultura i Ensenyament, Departament 
de l'Esport, de la Generalila, de Ca· 
talunya, pel que s'aconsella no modi
ficar els estatuls federatius fins que la 
nova Conselleria d'Esports i el Parla· 
ment de Catalunya elaborin una Lle i 
de l'Esport. 

3er. Memòmia de !'I .E.C, 

El Sr. Jaume Palau llegeix aquest 
document , que es publ ica integre a 
la pàgina 62. 

4rt. Memòria del " Sullletí d 'Escacs" 

El Sr. Jordi Puig llegeix aquest do· 
cument, que es publica íntegre a la 
pàgina 4. 

Sé. Estats de comptes de l'Exercici 
1978 / 1979 

AI començament d e la sessió es 
lliurà a cada assembleista un estat de 
cobraments i pagaments del període 
del 1 er. de setembre de 1978 al 31 
d'agost de 1979. 

En el moment de passar a l'aprova
ció dels esmentats campies es van pro
duir diferents manifestacions en el sen
tit que aquests estais no reflectien prou 
la situació econòmica de Ja Federació 
i ca lia preparar un balanç en deguda 
forma. 

Alhora es manifestà el desig de ve
rificar els comptes federatius i es con
siderà convenient nomenar Ires cen
sors de comptes. Foren elegits per 
aquesta tasca els senyors Josep Arias 
(Ateneu Barcelonès), Màxim Borrell 
(Congrés) i Joan Masip (U.G.A.). ex
perts en aquesta matèria. 

6é. Activitat esportiva de la temporada 
1978/79 

El Sr. Joan Torquet, en nom del 
Departament Escolar per absència del 
seu Director Sr. Joaquim Creixell , va 
fer referència de l'activitat desenvolu
pada en l'esmentat període. Va fer 
saber que s'havien distribuit 700 jocs 
d'escacs a tes escoles més necessi
tades, tasca que no serà prou eficaç. 
va dir, mentre no es pugui aconseguir 
la in tervenció dels monitors per ense· 
nyar a jugar escacs. Amb aquest ma· 
tiu va llegir un escrit rebut el dia abans 
d'un grup de monitors de Barcelona 
i Girona, els quals demanen la forma
ció d 'un col-Iecllu que estimuli les 
tasques del Departament Escolar de 
la F. C. E., fenl-se càrrec d'aquest 
Manifesta que aquest escrit ha estat 
ben rebut pel Sr. Creixell, el qual creu 
que la tasca a reali tzar a les escoles 
s'ha de dur de comú acord, si bê 
desenvolupada en el si de la F. C. E. 
pe l propi Departament Escolar. 

Després d'una breu exposicIó refe
rent a la temporada esport iva, alguns 
assembleistes es queixen del desba· 
llestament que hi ha en la sincroni t
zació d'unes competicions amb les al 
tres, la qual cosa fa perdre temps. Es 
donen les explicacions pertinents per 



part del Sr. Torquet, però l'Assemblea 
demana la formació d'una Comissió 
Esportiva que estableixi un calendari 
esportiu racional i homologable pel 
Consell Directiu. Es proposa que de 
/a formació d'aquesta Comissió Espor
tiva s'encarregui l'Institut d'Escacs de 
Catalunya, designant les persones que 
conSideri convenients, les quals, junt 
amb els serveis tècnics de la F.C.E., 
establiran el calendari per a la tem· 
porada vinent. 

El representant de Tarragona es 
pronuncia per la possibilitat de parti
cipar en el Campionat d'Espanya de 
Seleccions Provincials. Des de la mesa 
se 11 fa saber que es tracta d'una com
petició que no ens afecta per quant 
la nostra és una Federació regional. 
segons denominaCIÓ de la FEDA. i. 
per tant, aplega uniformement tots els 
clubs de Cata lunya sense diferencia· 
ció El que ens correspon, en tot cas, 
és un campionat de Seleccions Regio
nals, com el que ja es va jugar en 
1958. 

7è. Informe Estaluls 

El Sr. Jordi Puig, com a President 
de la Comissió d'Estatuts, informa de 
Iol el procés seguit des de la forma
ció d'aquesta en data del 2 de desem
bre de 1978, repetint els conceptes 
principals exposats en la carta-circu
lar enviada a tots els clubs amb data 
del 5 de març. 

Denuncia l'aturada que havia sofert 
el Pla d'Actuació anunciat el 4 de no
vembre de 1979 després d 'haver-se 
acomplert totes les fites que aliï s'es
tablien a manca, només. de la cele
bració de l'Assemblea Extraordinària 
per a l'aprovació dels nous estai uts 
Aquesta aturada havia estat decidida 
pel Consell Directiu basant-se en una 
recomanació del Departament corres
ponent de la Generalitat de Catalunya. 

En ús de la facultat que li confereix 
el seu nomenament, el Sr. Puig apel-Ia 
a l'Assemblea d'anar a la immediata 
celebració de l'Assemblea Extraordi
nària per a tenir ja uns nous estatuts 
que siguin un instrument vàlid dels 
temps que vivim, especialment ara que 
ja tenim Par/ament i President electe 
de la Generalitat de Catalunya dintre 
d'uns dies, a fi de treballar rac ional
ment l'organització dels escacs cata
lans i empènyer el nostre Govern a 
establir les normes d'ordenació espor· 
tiva que li pertoquen, a les quals ens 
emmotllarem posteriorment, si cal. 

Alguns assembleistes es pronuncien 
per disposar d'un nou període de con
sulta per a la presentació d'esmenes 
i admissió de nous membres per a la 
Comissió d'Estaluts, així com es de
mana una prèvia reunió d'aquesta per 
a la discussió de l'avantprojecte i les 
esmenes recollides. S'accepta la pro
posta a fin de donar una última apar· 
tunitat a tots aquells que encara no 
ho han fet o no ho han fel en deguda 
forma. 

Amb aquest engaljament l'Assem
blea es pronuncia per a tirar endavant 
el procés que mena a l'aprovació d'uns 
nous estatuts per a la F. C. E., dema
nant que l'Assemblea Extraordinària 
es celebri no més tard del 15 de 
juny. 

Havent·se establert abans de co
mençar l'Assemblea que aquesta es 
suspendria a les 14 hores si no s'ha
via acabat abans, a 1/4 de 3 de la 
Iarda es decideix donar per acabada 
aquesta sessió i continuar l'Assem' 
blea el dia primer de maig, al mateix 
lloc i horari d'avui . amb la resla de 
l'Ordre del Dia i els punts dels quals 
s'han demanat més explicacions. 

Assistents a la sessió del 1 er. de maig 

FEDERAT/US: Srs. Segura (President), Casanovas (Comptador) 
Lega (Delegat a Lleida), Marchador, Garcia Conesa, Ruiz, Llanes, 
Garriga, Palau (Direc tor General de /'I.E.C.). Puig (Director del 
.Butlletí d'Escacs-) i Torquet (Secretari General). 

CLUBS: Ateneu Colom, Barcelona, Barcinona, Bellpuig, Català, Ca
talònia, Centelles, Comtal, Congrés, Espanyol, Esplugues de Llo
bregat, Foment Martinenc, Jake, La Lira, Lleida, Moià, Salle/Horta . 
Santa Perpètua, SEAT, Sedeta, Societat Casino, Torà, Torelló , Tres 
Peons, u.G.A. i Vulcà. Total : 26 clubs. 

Sè. Estats de comptes de l'Exercici 
1978179 

El Sr. Joan Masip, en nom de la 
Comissió de Censors de Comptes, in· 
forma a l'Assemblea de la gestió que 
s'ha dut a terme en aquest aspecte. 

Als assistents se'ls hi ha lliurat. el Ba
lanç tancat el 31 de març de 1980 i 
un estat de cobraments i pagaments 
del períOde del ler. de setembre de 
1979 al 31 de març de 1980. 

El treball de la Comissió, però, s'ha 
concrelat al període oficial de l'Exer-

cici de 1 er. de setembre de 1978 a 
31 d'agost del 1979. 

El Sr. Masip manifesta que, en ter
mes generals, els comptes presentats 
pel Consell Directiu en aquesta Assem
blea són satisfactoris, si bé recomana 
que en el futur s'ha de procurar que 
la comptabilitat sigui un més gran ex· 
ponent dels moviments d'ingressos ; 
sortides, 

A petició del Consell Directiu, l'As
semblea aprova que els Srs. Arias 
Borrell, .Masip ¡ Viladot, constitueixin 
una Comissió Permanent que ajudi 
Comptaduria amb la seva planificació . 

El Sr. Torquet fa saber que en el 
recompte d'existències, s'ha trobat a 
mancar 10 rellotges, dels quals el Con
sell Directiu se'n fa responsable. 

Pel que fa als retards de pagament 
dels clubs, l'Assemblea acorda que 
es doni un darrer lerme de tres mesos, 
que finirà el 31 de juliol. perqué tots 
els clubs es posin al corrent de paga
ment de les seves obligacions econò
miques, so pena de perdre els seus 
drels. 

6ê. Activitat esportiva de la 
temporada 1979 / 80 

Com a complement del que es va 
expressar el 19 de març, i fen I valer 
la prerrogativa concedida per l 'Assem
blea d'establir una Comissió Esporti
va per part de l'I.E.C. en suport de la 
F. C. E., per a preparar el calendari 
esportiu de la propera temporada, el 
Sr. Jaume Palau sotmet a l'Assemblea 
la designació dels membres de l'es
mentada Comissió. Aquesta s'ha sub· 
dividit en zones escaquistes d'acord 
amb la densitat i facilitats de comuni
cació de cada zona. 

Després d'un canvi d'impressions en 
el sentit que una part dels presents 
voldrien que en endavant aquestes de
signacions ho fossin per elecció, es 
dóna l'acord a la Comissió presentada 
per 17 vots favorables, un eo conlra 
i 8 abstencions. 

7è. Info.rme Estaluts 

Tambê complementàriament a la ses
sió del 19 de març, el Sr. Jordi Puig 
fa saber que, d'acord amb el que s'ha
via establert a la primera part d 'aques
ta Assemblea, el 26 de març es va 
enviar a tots els clubs una carta-circu
lar obrint un nou període de presen
tació d'esmenes, així com d'admissió 
de nous membres a la Comissió d'Es
tatuts, període que es clogué el 25 
d'abril. 

Per tant, i Iai com ja s'anunciava en 
aquella carta-circular, en una comuni
cació complementària del 30 d'abril, 
adreçada a tols els membres de la 
Comissió d'Estatuts , Consell Directiu 
de la F.C.E., ponents d'esmenes i mem
bres de la Comissió Redactora, es con-
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BALANÇ DE SITUACiÓ 
A 31 de març de 1980 

BALANÇ DE SITUACIÓ 
AC T I U 

DISPONIBLE 
Saldos bancaris i d'estalvi 
Efectiu a Caixa 

DEUTORS 
Quotes federatives clubs 
Ll icències federatives jugadors 
Inscripcions pendents a torneigs 
Inscripcions pendents Festa Catalana 
Sancions a jugadors i clubs 
Delegació de lleida 
Diputació de Barcelona (Subvenció 

pendent Festa Catalana 1979) 
Venda de rellotges 
Diversos 

FIANÇA ARRENDAMENT 
Estatge socia l 

MOBILIARI I INSTAL-LACIÓ 
Valor segons inventari 

MATERIAL DIVERS 
Paper. t intes i clixés 
Planelles de joc 

EXIST~NCIA MATERIAL ESPORTIU 
100 jocs d'escacs complets 
524 rellotges 

TOTAL ACTIU 

PASSIU 

FEDA 
Pagaments pendents del seu compte 

DELEGACIONS 
43.878,-

882.461,12 
30.719,-

92.925,-
129.985,-
385. 100,-

11.250,-
19.000,-
46.100,-

36,000,-
11 6.800,-

4.350,-

20.000,-

82.366,-

4.320,-
21.000,-

20,000,-
836.400,-

150.333,-

- Tarragona : temporada 1977/78 
temporada 1978/79 52.273,- 96.151 ,-

66.479,-- Girona: temporada 1977/78 
temporada 1978/79 73.788,- 140.267,-

CREDITORS 
Canvis de club 
Premis Campionat Obert 
Finals Regionals (equIps) 
Temporada 1978/79 (eqUIps) 
Temporada 1978/79 (canvIs) 
Viatges Campionat Espanya Fement 
Viatges Campionat Espanya Juveml 
Viatges Campionat Espanya Absolut 

TOTAL PASSIU 

Patrimoni social de la F C.E. 

Sumes de pessetes 

53.500,-
6.500,-

68.590,-
6.785,-

26.000,-
3.400,-
3.050,-

21.000,-

913.180,12 

841.510,-

20.000,-

82 .366,-

25.320,-

858 400,-

2.740776,12 

150.333,-

236~le,-

188.825,-

575.576,-

2.165.200,12 

2.740.776,12 

Vist-I -plau 
Joan Segurs Vils 

PresIdent 

Signat: Rsmon Casanovas Costa 
Comptador-Tresorer 
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creta que les reumons previstes per als 
dies 10 i 11 de maig tindran lloc al 
Casal de l'Esport , a la carretera d'Es
plugues, de Barcelona, on ja hi ha
gué la reun ió fundacional d 'aquesta 
Comissió. 

Bé. Nomenament del Comité de 
Competició per a la temporada 
1979/ 80 

Es considera convenient ampliar el 
nombre de membres d'aquest Comité. 
que havia quedat reduït a quatre. S'es· 
tlma que en el futur aquesta Comissió 
haurà de funcionar d'acord amb les 
noves disposicions estatutàries. Men
trestant s'elegeixen dos nous mem
bres amb la recomanació que per a la 
validesa dels acords hi ha d 'haver un 
mínim de quatre membres. 

Es ratifiquen en el càrrec els se 
nyors Bea (Centre Aragonès), Domin· 
guez (Jake), Paredes (Foment Marti
nenc) i Torquet (aquest com a Secre
tari, que ho és de la F.C.E.), i es no
menen els senyors Masgorel (La lira) 
i Sousa (Català) . 

ge. Propostes presentades per 
Iniciativa d els c lubs 

Només hi ha hagut una moció de 
censura presentada pels clubs U.G.A 
i Vulcà, que al seu dia fou replicada 
amb una carta-circular de la F.C.E. 

Precisament aquesta carta-c ircula r, 
que fou redactada en castellà, recolli 
la traducció de la moció de censura 
escrita originalment en català, la qual 
cosa és qualificada pel Vulcà com ¡n· 
necessària i. fins i tot, de tendencio
sa actitud . 

El Sr. Torquet manifesta que per man~ 

ca de pràctica d'escriure el català, li 
fou més fàcil la Iraducció per incor
porar-la a la carta-circular. Això dóna 
lloc a reclamar, un cop més, la cala
lanització progressiva i accelerada dels 
impresos i comunicats de la F.C.E., la 
qual cosa s'accepta per part de la 
mesa federativa a mesura del que si
gui possible. 

Tant el Sr. Jordi Vila , en represen· 
tació del C . E, Vulcà, com el Sr. Joan 
Masip, President de la U.G.A. , en sen· 
gles exposicions, fan saber que el mo
tiu d'haver presentat la moció de cen
sura era per a denunciar una sèrie 
de fels que el transcurs del temps 
entre les dues parts de l'Assemblea 
s'ha vist tenien el seu fonament per 
quan la F.C.E. havia atès algunes de 
les reclamacions exposades, posant en 
clar una colla de coses i esmerçant-se 
a corregir-ne d'altres. 

Això feia que. en Uni es generals la 
moció de censura no tingu i ja er 
aquesta segona sessió la mateixa sig· 
nificació, tot ¡ la utIlitat que s'ha de
most.rat ha l ingut la seva presentació 
Per aquest mot iu consideren Inneces· 
sari demanar el vot de censura que 



aleshores propugnaven; aixó si, fent 
uns quants advert iments per a Ja mI
llor gesti ó. 

10è. Precs l preguntes 

a) el Sr. Fernando Molina manifes· 
ta la seva disconformitat en la conli· 
nuacló en el seu càrrec de Vocal ele
git per l'Assemblea del Sr. Francesc 
Llanes, del Catalònia, de Manresa, do
nada la seva poca assistència a les 
reunions del Consell DIrectiu. 

b) el Sr. Josep M.a Vilageliu dóna 
a conèixer la tasca que està realitzant 
al front del Grup de Monitors de Bar
celona i proposa la celebració d'una 
assemblea de clubs per a tractar dels 
escacs escolars; 

e) el Sr. Sousa, del Català Es 
cacs Club, demana explicacions al 
CanseU per la forma de substitui r el 
Sr. Jordi Vila com a President de la 

Zona Demarcació territorial Clubs 

I Barcelonès 93 
Vallès Oriental 

11 Va llès Occidental 38 
Maresme 

BaiX llobregat 
III Garraf 20 

Alt Penedès 

IV AnOia - Bages 16 
Berguedà 

V Cerdanya ~ Osona 6 
Ripollès 

VI 
-Girona- 23 

·L1elda- 18 
VII 

.. Tarragona .. 27 
VIII 

Comissió d'Estatuts, pel Sr. Jordi Puig 
Se li ta saber que en ambdós casos la 
designació havia estat leta pet Con
sell Directiu i no per Assemblea de 
cap mena, El Sr. Vila retreu que quan 
va dimitir com a Vice-President del 
Consell Directiu de Ja F.C.E. pensava 
continuar com a President de la Co
missió d'Estatuts, però fou desp ro~ 
veit d 'aquest càrrec al mateix temps 
d'ésser-li acceptada la dimissió. De 
tota manera manifesta es tar completa
ment d'acord amb la tasca realitzada 
pel Sr. Puig. el qual havia col.laborat 
també amb ell , i demana el suport de 
l'Assemblea a l'avantprojecte preparat 
per la Comissió Redactora que presi
deix el Sr. Jordi Puig. 

d) el Sr. Josep Masgoret ofereix 
la sala d'ac tes de la Societat Coral 
La Lira, on està ¡ns!allat el club que 
parla aquest nom, per a la celebració 
de properes Assemblees. Se li agraeix 
l 'oferiment i es tindrà en compte quan 
es cregu i oportú. 

I s'arriba a les 14 hores quan es 
dóna per aixecada la sessió. 

COMISSiÓ ESPORTIVA 

Aepre- Absolut 
sentants 

L1uis Viladot (Barcinona) 
Angel Martin (Vul cà) 
Joan Masip (U.GA) 

4 Frederic Andreu (Congrés) 

Jaume Mora (Terrassa) 
2 Eduard Vi llar (Mataró) 

I Joan Marcè (El Prat) 

1 Francesc llanes (Catalònia) 

1 Joan Bautista (Vic) 

Ramon Vilaró (Delegat) 
Josep L1 uis Vàzquez (Girona) 

3 Jordi Cuadras (Figueres) 

Ricard Lega (Delegat) 
3 Ramon Padulles (Torà) 

Josep M.o Roselló (Bellpuig) 

Joan Albert Campos (Delegat) 
3 Xavie r Baixauli (Tarragona) 

Francesc Llorach (Reus) 

III FESTA CATALANA 
DELS ESCACS 

Lleida (Segrià), 13 juliol 1980 

Matx a 100 taulers entre una 
Selecció del Barcelonès 

contra la resta de Catalunya. 

Indret de joc i de l'àpat : 
Hotel lI erda 

Carretera de Barcelona. 
Km.467. 

Díets d'inscírpció: 250 ptcs. 

Insc ripció lliure a l'àpat : 
1.000 ptes . 

HONOREU ELS ESCACS 

CATALANS 

AMB LA VOSTR A 

PARTICIPACiÓ! 

Femen! 

Conxita Canela (Congrés) 
M." Ro sa Ribes (Centre Moral) 

Ca rme Palomo (Terrassa) 

Pepita Ferrer (MIF) 
Ana Mil lan (Valls) 
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ANEM A LES OLlMPIADES D'ESCACS 
L'INSTITUT D'ESCACS DE CATALUNYA i el . BUTLLETI D'ESCACS. amb la col.laboració 

professional de l'Agència de Viatges MAC ANOREWS TOURS, S. A., organitza un viatge col.lectiu 
a Malta per assistir a les Olimpiades Masculina i Femenina que es celebraran enguany a La Valetta 
del 20 de novembre al 8 de desembre. 

El viatge preveu presenciar les cinc darreres rondes. L'estada es faria en hotel de 1.0 categoria 
encara no determinat. 

Les dates del viatge són: del 3 al 8 de desembre de 1980. 
El preu per persona, pendent de confirmació , és aproximadament de Pies, 40.000,-, Aquest 

preu comprendria desplaçament en avió de linies regulars, trasllat de l'aeroport a l'hotel a destinació 
i viceversa, cambra de dormir i esmorzar. 

Aquest preu està calculat per a un minim de 15 persones i sortida des de Barcelona . 
La inscripció s'ha de fer abans del 10 de novembre, i en el moment de formalitzar-la s'ha d'abo

nar la quantitat de 10.000 pessetes com a paga i senyal. 
Les inscripcions s'han de fer a les oficines de MAC ANOREWS TOURS, S. A., Passeig de 

Colom, 21 - Telf. (93) 3Cl 8223 i 3173558, de Barcelona-2" 
Per anar a Malta només cal passaport. Es a dir, que no es necessita visat de cap mena. 
Alhora que es celebra la competició esportiva tindrà lloc també, precisament del 3 al 7 de 

desembre, les reunions de l'Assemblea General de la F.1.0.E. 
En el proper número donarem a conèixer els detalls complementaris que calguin. 

Avís ALS LECTORS NO SUBSC RIPTORS 
Com sia que es considera que el . BUTLLETI D'ESCACS· ha estat prou divulgat d'ençà que va 

aparèixer ara fa quatre anys, i degut a les despeses que porta el fet de tenir-lo distribuït per quioscos 
i llibreries quan la major part dels seus lectors s'han anat subscrivint, es decideix que aquest sigu I 
l'últim número que es posi a distribució general i quedarà reduït al servei d'uns pocs punts de venda. 

Per tant es prega els lectors que habitualment l'adquirien en el quiosc i similars , tinguin l'ama
bilitat de forma litzar la subscripció, si desitgen continuar tenint el ·BUTLLETI D 'ESCACS. d'ara enda
vant, per si el seu subministrador habitual deixa aquest servei. 

COMPETICIONS OFICIALS DE LA F. E. D. A. 

Dates 

26 juny - 10 juliol 

25 jul iol - 3 agost 

17 a 24 agost 

7 a 14 setembre 

21 a 29 setembre 

Localitat 

ALCOI 

BADALONA 

LLEIDA 

REUS 

SANTANDER 
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Competició 

Final Campionat Individual Absolut d'Espanya 

Campionat Juvenil d'Espanya 

Semifinal Campionat Individual Absolut d'Espanya 

Campionat Femeni d'Espanya 

Campionat d'Espanya per Equips de Club 



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 

27 març 1980 

Assistents: Srs. Segura, Pa/au, Puig, Ruiz, Garriga, 
Casanovas i Torquet. 

El Secretari llegeix l'avanç d'act~ referent a la 
primera sessió de l'Assemblea Ordinària 
celebrada el passat dia 19, que hagué d'ésser 
ajornada fins el primer de maig en no haver-se 
completat l'ordre del dia. 
S'acusa rebut d'un escrit presentat el dia 18 
per 33 monitors de Barcelona i Girona demanant 
fer-se cà rrec del Departament Escolar de la 
F.C.E. en règim de co l·lectiu per a organitzar els 
escacs escolars. Es fa saber que el Director del 
Departament Escolar, Sr. Creixell , i el Director 
General de l'I .E.C. , Sr. Palau, han tingut una 
entrevista per a endegar aquesta qüestió. Es 
convoquen els monitors per al dia 9 d'abril a fi de 
tenir una assentada conjunta. 
Es convoquen per al mateix dia els senyors Arias, 
Borrell i Masip, nomenats censors de comptes per 
l'Assemblea, i el comptable senyor Boada, que, 
junt amb els senyors Casa navas, comptador, i 
Torquet, Secretari General, establiran el pla a 
seguir per a preparar el balanç econòmic i les 
revisions comptables pertinen ts. 
Es concreten els darrers detalls de l'organització 
del Campionat Juvenil de Catalunya que es 
celebrarà a Platja d'Aro (Baix Empordà) del 30 de 
març al 6 d'abril. S'acorda donar entrada al 
jugador Jordi Isern, del C. E .Sant Jordi, de 
Figueres, que ccm a jugador de Preferent té dret 
de participació directa i no fou inscrit al seu dia. 
S'acusa rebut d'un escrit presentat per les 
jugadores de Barcelona en relació a la final del 
campionat femeni de Catalunya. El Consell 
Directiu es reafirma en el seu acord i estable ix 
que : a) el campionat ha de començar el 18 de 
maig ; b) si el nombre d'inscrites no sobrepassa 
I~s 12 jugadores es disputarà per sistema lliga, i 
d exced ir aquest nombre es faria per sistema suis; 
e) el lloc de joc de cada ronda es determinarà 
alternativament i proporcional en relació a les 
participants de Barcelona i Tarra~o na o Reus. 
El Sr. Puig, com a President de la Comissió 
d'Estatuts de la F.C.E., lliura als presents la 
carta-circu lar adreçada als clubs amb data del 

26 de març donant compliment a l'acord de la 
primera sessió de l'Assemblea del 19 de març 
conced int un nou període per admetre esmenes i 
membres a la Comissió d'Estatuts. Aques t periode 
es clourà el 25 d'abril . Alhora es convoca la 
Comiss ió d'Estatuts per als dies lai 11 de maig per 
a establi r el Projecte d'Estatuts que s'ha de portar 
a l'Assemblea Extraordinària per a l'aprovació dels 
estatuts definitius. 

10 abril 

Assistents: Srs. Gi/, Pa/au, Pu ig, Marchador, Ruiz, 
Garcia Conesa, Garriga i Torquet. 

El Sr. Palau informa de la reunió celebrada entre 
una representació dels monitors signants de la 
carta del dia 18 de març i el Departament 
Escolar. Aquesta reunió tingué caràcte r consultiu . 
Fa saber que es va prendre l'acord de celebrar un 
Congrés de Monitors de Catalunya a l'objecte de 
presentar ponències i discutir el futur dels escacs 
escolars catalans. Es va acord ar constituir 
Comissions d'Economia, d'Ensenyament i de 
Material Didàctic formades pels propis monitors. 
El s coordinadors d'aquestes comissions, junt amb 
els representants federatius nomenats pel 
Consell Directiu, constitui ran la Junta Directiva 
del Departament Escolar. 
Secretaria dóna a conèixer l'haver rebut un escrit 
de la Federació Alacantina com organitzadora del 
11 Torneig de Seleccions Provincials per Equips. 
Després de les corresponents deliberacions el 
Consell ratifica el seu acord del dia 10 de gener 
en el sentit de no prendre-hi part per no ten ir 
federac ions provincials. 

17 abril 

Assistents: Srs. Segura, Lega, Vi/aró, Campos, 
Pa/au, Casanovas, Garriga, Ruiz, Siño/ i Torquet. 

En aquesta reunió s'ha convocat expressament els 
Delegats de la F.C.E. per a fer-los saber els 
detalls de la decisió presa de no participar en el 
11 Torneig de Seleccions Provincials d'Espanya. 
Tot i existir un acord del Consell Directiu sobre 
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aquest tema, ratificat en la sessió anterior, tenint 
en compte que en ambdues ocasions no hi 
participà cap Delegat de la F.C.E., es torna a 
procedir a la votació per a determinar l'actitud 
definitiva a prendre. Per set vots a favor, dos en 
contra i una abstenció. es decideix de no 
participar en l'esmentada competició. 
No obstant aixó, el Sr. Campos no admet el 
resultat de la decisió i anuncia el seu interès de 
participar-hi malgrat tot. Finalment s'acorda 
permetre la participació de la selecció de 
Tarragona de la F. C . E. 
De cara l'any vinent s'estudiarà novament 
aquesta problematica per a prendre una decisió 
conjunta i definitiva . 
El Sr. Lega informa dels preparatius de la 
III Festa Catalana dels Escacs, que s'ha de 
celebra r a Lle ida el 13 de juliol. 

24 abril 

Assistents: Srs. Segura, Ruiz, Palau, Garcia 
Conesa, Siñol, Marchador, Casanovas i Torquet. 

Presidència informa de la celebració a Reus de la 
VII Olimpiada Escolar. S'anuncia que a la final 
assistiran els Srs. Creixell i Torquet. El 
Departament Escolar lliurarà a l'organització 
d'aquella manifestació dos trofeus, un per al 
guanyador i l'altre per al Reus Deportiu, en 
reconeixement de la tasca pro-escolar que duu a 
terme. 
S'informa al Consell dels pagaments pendents per 
part dels clubs que dificulta atendre les 
obligacions de la F.C.E. d'aci al mes de 
novembre vinent. 
S'acorda augmentar els premis de la fase final del 
campionat individual de Catalunya: 1 er. premi , 
35.000 pessetes; 20n., 25.000; 3er., 20.000; 4rt., 
15.000; i 5è., 10.000 pessetes. 
Es fixen les normes per a disputar la fase final de 
l'esmentat campionat, que començarà el 18 de 
maig. Es jugaran dues rondes setmanals, 
diumenges i dimecres, que podrien ésser tres si 
tots els participants així ho decidissin quan siguin 
convocats pel 12 de maig. 
Es confirma oficialment la concessió de la 
F.E.D.A. dels campionats juvenil i femeni 
d'Espanya per a Badalona i Reus. A proposta de 
la F.E.D.A. s'accepta fer gestions per a celebrar a 
Catalunya les fases prèvia i final del campionat 
absolut d'Espanya. 

30 abril 

Assistents: Srs. Segura, Ruiz, Casanovas, Puig, 
Garcia Conesa, Garriga i Torquet. 

El Sr. Torquet informa de la seva visita, junt amb 
el Sr. Creixell, a Reus, per a presenciar la final 
de la VII Olimpiada Escolar. Es destaca la gran 
tasca desenvolupada per la Delegació de 
Tarragona en aquest camp. 
Com sia que hi ha hagut poca inscripció en els 
campionats per equips juvenil i infantil , s'acorda 
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que aquestes proves es juguin per eliminatòries a 
doble volta. 
Comptaduria presenta el balanç que s'ha preparat 
per a ésser presentat a l'endemà en la segona part 
de l'Assemblea Ordinària començada el 19 de 
març. El Sr. Puig fa esment de la manca del detall 
del compte de Pèrdues i Guanys que s 'acostuma 
acompanyar per a la seva més fefaent explicació. 
A més, remarca que tal vegada seria convenient, 
tenint en compte les diferents finalitats de les dues 
comeses, l'establir balanços diferenciats per 
gestió institucional, d'una banda. i comercial 
o d'explotació, de l'altra. 
Assisteix el censor Sr. Joan Masip a fi d'aclarir el 
compte de l'explotació comercial inclòs en el 
balanç i estats d'entrades i sortides establerts al 
31 de març de 1980, car ha trobat diferències en 
relació a la xifra d'existències de rellotges. Es fa 
el recompte coresponent i, f inalment, s'arriba a 
establir una diferència en menys de deu unitats, 
sortida que no resulta justificada comptablement 
El Sr. Puig fa saber que, un cop clos el segon 
període de consultes el passat dia 25, s'han rebut 
dues propostes d'esmenes, que s'afegiran a les 
recollides en el primer període. Es manté la 
reunió dels dies 10 i 11 de maig per a la 
Comissió d'Estatuts, que tindrà lloc al Casal de 
l'Esport, a la carretera d'Esplugues de Llobregat. 

B de maig 

Assistents: Srs. Segura, Gil, Palau, Puig, Garriga , 
Garcia Conesa, Ruiz, Llanes, Casanovas i Torquet . 

El Secretari llegeix l'acta estesa de la segona part 
de l'Assemblea Ordinària celebrada el primer de 
maig, i és aprovada després d'introduir-hi afegits i 
rectificacions. 
D'acord amb allò que va establir l'Assemblea, 
s'han enviat als clubs morosos cartes reclamant 
es posin al corrent de pagament dels seus deutes 
abans del 31 de juliol. En cas contrari se'ls 
suspendrien els drets. 
Es fa saber que s'ha procedit a trametre les 
liquidacions dineràries de les Delegacions de 
Girona i Tarragona corresponents 
a les temporades 1977/78 i 1978/79. S'espera que 
la Delegació de Lleida faci tramesa de la seva 
liquidació donada la diferència de tractament de 
què gaudeix. 
S'acorda destinar la quantitat de 56 rellotges per a 
ésser llogats a qui els necessiti per la quantitat de 
100 pessetes per torneig, per contribuir a llur 
manteniment. 
Pel que fa a l'operació comercial dels rellotges 
d'escacs, la Junta Directiva es fa responsable de 
les possibles pèrdues que es puguin produir en la 
seva gestió. 
Es comenta la convocatòria de la Comiss ió 
d'Estatuts per als propers dies 10 i 11 a Esplugues 
de Llobregat. El Secretari creu que el lloc és 
desavinent per la distància, però el Sr. Puig, 
President de la Comissió , fa veure que els 
convocats són els mateixos que ja hi van acudir el 
2 de desembre de 1978 i que la van constituir. 



15 de maig 

Assistents: Srs. Segura. Ruiz. Siñol. Puig, Garriga 
i Torquet. 

Secretaria fa saber que s'ha rebut una comunicació 
de la Diputació de Barcelona en el sentit que, de 
la subvenció de 500.000 pessetes que se'ns va 
concedir, la F.C.E. n'haurà de lliurar 125.000 ptes. 
a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 
63.000 a l'Ajuntament de Badalona i 62.000 ptes. a 
l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat. 
Per haver quedat classificats ·ex-equo. els 
jugadors Canals i Tosan en el 4rt. grup de 
Semifinals, i Ferrer en el 7è. de Preferent, se'ls 
concedeix un dret preferent per a participar en les 
semifinals de l'any vinent per a cobrir les baixes 
que es produeixin en la invitació de jugadors 
segons l'avaluació catalana. 
El Sr. Puig dóna a conèixer el desenvolupament de 
les sessions del lO, 11 i 14 de l'actual de la 
Comissió d'Estatuts, a les quals hi van assisti r cinc 
membres del Consell Directiu, però es dol que no 
hi hagués major participació en general. 
Els presents corroboren que, en linies generals, 
el treball realitzat fou satisfactori perquè s'abocà a 
acords de conjunt. Com a conclusió d'aquestes 
sessions, i corroborant la decisió de l'Assemblea 
del 19 de març, el Sr. Puig, demana es convoqui 
Assemblea Extraordinària per allS de juny per 
a presentar el Projecte d'Estatuts que ha quedat 
elabora t i aprovar els estatuts definitius. 
S'acorda convocar l'Assemblea per a ésser 
realitzada en l'estatge social del Foment 
Martinenc a l'esmentada data. 

22 de maig 

Assistents: Srs. Segura, Gil, Casanovas, Ruiz, 
Garcia Conesa, Garriga, Marchador i Torquet. 

Es donen a conèixer les sancions que foren 
acordades pel Comité de Competició en la seva 
sessió del 20 de maig referents a retirades i 
eliminacions de jugadors produïdes en els 
campionats individuals de Catalunya. 
Com sia que hi ha inserida una Disposició 
transitòria en el Projecte d'Estatuts que afecta a 
l'actitud a prendre per la Junta Directiva un cop 
aprovats els nous estatuts, es convoca reunió 
extraordinària d'aquest Consell Directiu per al 
proper dia 28 a fi d'estudiar la problemàtica que 
això comporta en considerar que és matèria 
privativa d'aquest Consell la decisió a prendre en 
l'esmentada situació. 

28 de maig 

Asistents : Srs. Segura, Gil, Palau, Puig, 
Casanovas, Ruiz, Marchador, Garriga i Torquet 

Aquesta reunió té ca ràcter d'extraordinària per 
tractar de la Disposició transitòria que afecta a 
l'actitud a prendre per aquest Consell Directiu un 
cop aprovats els estatuts, i que ha estat inclosa 

en el Projecte d'Estatuts que s'ha de presentar a 
l'Assemblea Extraordinària. 
El Sr. Palau manifesta que, encara que la 
proposta fou presentada per ell, es va abstenir 
de defensar-la a la sessió del 14 de maig de la 
Comissió d'Estatuts, i fou aquesta qui la inclogué 
en el Projecte. 
El Sr. Torquet es dol que aquesta Disposició 
transitòria hagi estat inclosa en el Projecte 
sense haver estat considerada per endavant pel 
Consell Directiu. Es declara contrari a 
l'esmentada Disposició per considerar-la 
innecessària i inadaptable. 
El Sr. Gil creu que no es pot deixar d'acceptar 
encara que això significa que, en cas que també 
l'accepti l'Assemblea, representaria la dimissió 
de l'actual President i la convocatòria de noves 
eleccions. 
El Sr. Segura manifesta la seva total 
disconformitat i declara que, en cas que sigui 
acceptada per l'Assemblea, l'obligaria a presentar 
la dimissió i convocar noves eleccions, amb la 
qual cosa estan d'acord tots els membres del 
Consell Directiu. 

11 de juny 

Assistents: Srs. Puig, Siñol, Ruiz, Garriga, 
M archador i Torquet 

Per absència del President i dels dos 
Vice-Presidents, presideix aquesta reunió el 
Sr. Jordi Puig. 
Secretaria informa de la celebració de la fina l del 
campionat individual d'Espanya que es jugarà a 
Alcoi a partir del 26 del present. 
S'acusa rebut del llibre que recull la . Ley General 
de la Cultura Fisica y del Deporte •. 
Es dóna a conèixer que a la reunió de la F.E.DA 
del passat dia 6 hi van assistir, en representació 
d'aquesta F.C.E., els Srs. Segura, Ros i Torquet, i 
Na Pepita Ferrer. Entre els acords que ens afecten 
figura l'autorització al jugador Xavier Mateu de 
participar en el Campionat Juvenil d'Espanya , i la 
selecció dels jugadors Artur Pomar i Pepita Ferrer 
per a integrar els corresponents equips espanyols 
que jugaran l'Olimpiada de Malta del 20 de 
novembre al 8 de desembre. 
Es fa saber que els Srs. Segura, Creixell i Torquet 
han estat gestionant en la Conselleria corresponent 
de la Generalitat la possible subvenció per a 
celebrar a Barcelona un dels matxs de semifinal 
de candidats al campionat del món. 
S'acorda convocar la Comissió Esportiva de la 
demarcació de Barcelona per al proper dimarts 
dia 17 a l 'estatge de la F.C.E. 
S'acorda que en l'Assemblea Extraordinària del 
proper diumenge dia 15 per a l'aprovació dels 
estatuts, la mesa estarà composta del Sr. Joan 
Segura. com a President de la F.C.E.; Jordi Pu ig, 
com a President de la Comissió d'Estatuts; 
Jaume Palau, com a Moderador que ja fou de la 
Comissió d'Estatuts; Joan Torquet, Secretari 
General de la F.C.E.; i Josep Garcia i Riera , com a 
Secretari de l'Assemblea que ho és també de 
l'I.E.C. 
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ULTIMA HORA 
JA TEN IM ESTATUTS! 

En l'Assemblea Extraordinària de Clubs de la F.C.E. celebrada a l'estatge social del 
Foment Martinenc, de Barcelona, el 15 de juny, es van aprovar els nous es tatuts pels quals 
s'ha de regir d 'ara endavant la Federació Catalana d'Escacs. 

Un cop discutides les esmenes alternatives que presentava el Projecte d'Esta tuts ela
borat per la Comissió d'Estatuts , i refusada pel President la Disposició transitòria referent 
a la creació d 'una Comissió Gestora fin s a la celebració d'eleccions per a la presidència de 
la F.C.E. dintre d'un any, la Junta Directiva va posar els seus càrrecs a disposició de l'As
semblea. 

A partir d 'aquest moment es van establir dues proposicions: o bé al President actual 
Sr. Joan Segura se li concedia la facul tat d 'acabar el mandat de dos anys més per a comple
tar el periode per al qual fou elegi t en 1978, tot comprometent-se a posar en pràctica els 
nous estatuts, o bé s'obria un periode per a l'elecció de nou Pres ident en breu termini. 

S'arribà a la necessitat de procedir a la votació secreta, que va donar II vots favo
rables a la continuació del President Sr. Joan Segura, 10 en con tra i una abstenció. 
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