PUBlICACION INFORMATIVA DE LA FEDERACION CATALANA DE AJEDREZ (F.C.A.)

ANY I _N ° I
JUNY DEL 1976
100 Ptes.

Peces de porcellana
confeccionades cap el
1924 pel Professor Max
Esser, de Melss. n
(actualment Repúbhca
Democràtica Alemanya) I
pertanyenls a la col -leccl6
particular del Gran Mestre
Internacional lothar
$chmld. de 8 amberg
(República Federal
Alemanya ) . per COrlesla
del qual disposem
d'aquesta reproducció

iVERANOOO!
Toda la moda
sport para el hombre.
Safaris, eazadoras, blusones,
pantalones ...
Toda una extraordinaria eoleeeión
de prendas exclusivas, rcalizadas
en mezclas ligeras y suaves de
poliester lino y poliester algodón .
Si quiere vestir un vera no nuevo
y eó modo, venga a vern05.

Tallas de la 46 a la 70.

PLAZA DE CATALUÑA Y DIAGONAL

ANY I n :' 1
JU NY DEL 1976

100 pessetes (Especial)

SUMARI
4

Propósitos comunes .

5

Redreçament.

6

38

I Campionat Obert de Barcelona . Comentari,
resultats i partides .

Vocabulari castellà-català cels termes
escaquístics habituals.

40

XIV Campeonato Juvenil de Europa ,
Alejandro Pablo compartió el primer pues to.

per Joan Juli Colominas

45

II Torneig Escolar de la Ciutat de Corne ll à de
Llobregat .

46

L'I nstitut d'Escacs de Catalunya,

7

Avaluacions dels principals jugadors
espanyols i catalans .

8

Improvisació ,

per Jaume Palau

per Francesc Armengol

12

Normes per a l'ús de la notació algeb raica
abreujada .

13

,dntus legere». Mas alia de la materialidad,

48

III Torn eig Internaciona l d'Alacant. Pomar
guanyador.

50

La nostra Festa del Llibre,
per Jordi Puig

per Ramon Ibero

52

Karpov ganador del IX Oscar Mundial , 1975.

14

XXXIII Campionats de Catalunya per Equips .
L'equip de l'U .G.A . campió .

53

Díez del Corral se adjudicó el I Oscar
Español, 1975.

21

Selecció de partides del XXX III Campionat de
Catalunya per Equips .

54

El íminatò ries del VI Campionat d' Europa per
Eq uips Nacionals .

24

Resul t ats de les altres categories ultra la
Preferent .

55

El problema d'escacs a Catalunya : Josep Tolosa
i Carreras ,

26

Resultats dels ca mpionats provincials de
Gi ron a, Tarragona i Lleida .

28

Estudi del Sistema Cata là partint de
l'Obertu ra Catalana ,

per Antoni F. Argüelles

56

Vida federativa ,

per Francesc Ballbé

Distrobuc.o: L'ARC DE BERA

EDITOR:
FEDERA~N

CATALANA DE AJEDREZ

DIRECTOR:

Condesa de Sobradiel. 4 . Tels. (93)

BARCELONA.2

318 12 08
3 '8 .2 58

JORDI PUIG I LABORDA
Redacció i Administració : Tra'algar. 3 •

Tel. (93) 3166542 . BARCELONA·l0

PREU DE L'EXEMPLAR
N.· SOLT: 70 PI...
SUBSCRIPCIO ANYAL
(6 o"meros) : 350 PIes.

Impressió i Fotomecànica:

SELEGRAM . PaU.rs, 94·96 • Tel. (93) 309 34 06 •
BARCELONA·5

Dep. Legal B 25729 . 76

PROPOSITOS COMUI\ES
Presentamos este primer número como informativo de las actividades de los afilia dos a la Federación Catalana de Ajedrez con un prisma concreto que creemos correspon de a SU Idiosincrasla .
Como Boletín que es -publicación periódica destinada a tratar de asuntos proplos de una corporación-. creemos que la función que le corresponde es dar prioridad. sino exclusividad. a refie lar en
sus paginas la actividad de los mlembros -clubs Y Jugadores- que estan organizados baJo la tutela
de la Federación Catalana de Ajedrez.
Por extensión . y dada la identicad del habla propia . queremos tratar incidentalmente y de forma
concisa las activldades mas sobresalientes de las Federaciones incluidas en el area de los llama dos
Países Catalanes.
En su planteamiento creemos podremos servir a todos los que abarca la índole ce nuestra publicación . Esperamos sea una tarea útil. Una revista técnica . si. pero también periodística .
No sólo a efectos informativos conviene este enfoque tematico. sino que entra en la consideración general que nos hemos hecho de esta publicación . y de ah i que nos hayamos atrevldo a presentarnos públicamente a la pa lestra desafiando abiertamente el mercado comercial que pretende le acoJa para mayor eficacia de su función .

Quiere decirse que prec isa del soporte de to<'os . pero pnncipalmente de sus lectores . que es
luerza primordial que podemos exhibir. S, de verdad hay en Catalunya unos cuantos centenares de
miles de personas que saben Jugar al aJedrez -sin distlngUlr que sepan mas o menos . senclllamente que
son capaces de Jugar partldas tanto para su distracción como por superaclón- y que. por tanto. se
les de be y puede denom inar al lcionacos. no podemos dudar de que esta publicación tendra una lavorable acogida. y ésta se ha de refleJar de antemano en eJ número de suscnptores .
Son realmente éstos los que han de dar la respuesta positiva que necesitamos para prosegUlr
la tarea de divulgaclón ce nuestras actlvidades a fin de que quede constancia de elias y no calgan
en el olvido del tlempo . Son los lectores quienes han de considerar esta publicación como algo proplo
en tanto que ajecrecistas . Este es el verdadero apoyo que precisamos si de verdad hemos de representar algo positivo en el mundo en que nos movemos
Nosotros pondremos lo mejor de nuestra capacidad. pero los lectores tienen. en definitiva. la
última palabra.
Y juntos podremos sentirnos orgullosos de conseguir el objetivo que nos hemos propuesto para
la dignificación y expanslón del aJedrez en nuestro país .

Estem contents de tornar-nos a expressar en català i com a catalans, recuperant així la nostra
veritable identitat. és a dir, la nostra autèntica imatge . I complir també una responsabilitat cultural en vers el nostre poble .
Tractarem d'escacs, naturalment. Però d'escacs fets per a catalans i pels catalans, primordial ment. Creiem que aquesta és la funció que correspon a un Butlletí -bolletí, segons contrades- que
per definició ha de reflectir l'activitat dels membres de l'organisme que els aplega , en aquest cas la
Federació Catalana d' Escacs.
I dintre d'aquest context volem ésser generosos amb els nostres germans de parla . Així, a més,
podrem constituir-nos com a òrgan dels escacs dels Paisos Catalans .
~s probable que, malgrat que avui hi ha prou mitjans de difusió en català perquè no sorprengui
a ningú la nostra decisió d'afegir-nos-hi, encara no tothom tingui el costum de llegir-lo habitualment tot
i parlar-lo, i se li pugui fer una mica costa amunt de posar·s 'hi. Malauradament han estat massa anys
de desentrenament .
Recordem , si més no com homenatge, els onze anys de vida que tingué una revista com «Els
Escacs a Catalunya», de 1927 a 1938, sense deixar de banda les èpoques en què aquest mateix butlletí
---<!s a dir, el butlletí oficial de la Federació Catalana d'Escacs- també s'expressà en la seva llengua
pròpia.
Sobretot per qui el parla, encara que normalment no l'escrigui ni el llegeixi , no li ha d'ésser difícil
comprendre'l, encara que momentàniament li pugui costar un petit esforç. L'esforç que significa haver
guardat tot aquest temps els mots de viva veu i veure 'ls exposats de nou gràficament.
t:s evident, però, que avui menys que mai , no tots els habitants dels països catalans tenen el
català com a llengua normal d'expressió, per bé que la majoria l'entengui . I no podem oblidar tampoc
que formem part de l'Estat espanyo/.
Això vol dir que tindrem cura, segons la mena d'informacions , i fins i tot, segons el seu origen ,
o el seu destinatari , quin pot ésser el millor mitjà d'expressió en cada cas .
No es tracta pas de quedar reduïts a un «ghettQ» , sinó d'incorporar-hi tot aquell que estigui dis·
posat a treballar pels escacs i, per tant, cenyir· nos en el que càpiga a la seva capacitat d'expressió.
No podem oblidar tampoc que pel sol fet d'existir som ja un vehicle de la nostra cultura , l'escaquista i la catalana ensems, en tant que informem de les nostres coses .
Així és que tractarem de seguir més o menys rigorosament una norma concreta . Tota aquella informació destinada als catalans producte de l'activitat dels seus membres a Catalunya estricta preferentment i com extensió dels PaIsos Catalans, i també de la seva activitat produïda arreu, ho farem generalment en català, en català normatiu però admetent quan calgui les variants dialectals pròpies de cada
contrada, pel que fa a les informacions rebudes dels diferents corresponsals que esperem anar incorporant de mica en mica .
I tota aquella informació que es produeixi aquí amb abast espanyola internacional, o de representació espanyola a l'estranger per membres catalans, ho farem específicament en castellà .
Creiem que així servirem les diferents comunitats que conviuen en la mateixa activitat, segons
sigui el destinatari principal.
Volem suposar que farem una tasca útil. Una revista tècnica sí. però també periodística. A més,
aquest BUTLLETl D'ESCACS es presenta públicament a la palestra desafiant obertament el mercat comercial que vol que l'aculli per la major eficàcia de la seva funció . Vol dir que necessita el suport de
tots, però principalment dels seus lectors. Aquests , si realment han de donar una resposta positiva,
l'haurien de demostrar subscrivint-s'hi regularment i no refiant-se que ja el llegiran al club . El Butlletí
s'ha de constituir en una cosa pròpia , personal , si ha de sobreviure en aquestes condicions en què
l'hem emplaçat . I aquest és el principal recolzament que podem rebre si, veritablement, hem de representar alguna cosa en el món en què ens movem .
Nosaltres hi esmerçarem les millors forces, però els lectors tenen, en definitiva, l'última paraula.
I tots plegats podrem estar orgullosos d'assolir l'objectiu que ens hem proposat per a la dignificació i
expansió dels escacs al nostre país .

VOCABULARI
Castellà-Català dels termes escaquístics més corrents

VOCABULARIO CASTELLANO-CATALAN DE LOS TERMINOS AJEDRECISTlCOS HABITUALES
per JOAN JULI COLOMINAS

A¡edrez, 8¡edreclsla
Abandono
AbrevIatura
Acertar
Agulero
Ahogar
AlsJar
Alslado
Alf il
Amenaza
Anelllsls
Anolar
Anular, anulada
Apertura
Aplazar
Apoyar
Arbitro , arbltra¡e

Articulo
Asamblea
Ataque, atacar
Atrasado

Avance
Avenzar

Banda
Banda
Batir
Bellez8
Blancas
Bloqueo , bloquear
Borde
Bnllanlez

Cabella
Cahdac1
Calzanc.llos
Camblo
Campe6n .
campeonato
GasI lis
Celada
Centmela
Chance
Clave
Colganle (peón)
Componga
Cont raataque
Contragambllo
Contragolpe
ConlraJuego
Cruzado (¡aquej
Cuadro
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Escacs, escaquista
Abandó, abandonament
Abreviatura
Encertar

Foral
Ofegar
Aïllar, Isolar
Aïllat, Isolat

Alfil
Amenaça
AnaUsl
Anotar
Anul·lar, anul·la!.
Cbertura
Ajornar
Sostenir, recolzar, ler costat
Arbitre, arbitratge
Article
Assemblea
Atac, atacar
Endarrerit
Avanç, avançament.
avançada
Avançar

Banda
Bàndol
Batre
Bellesa
Blanques
Bloqueig, bloquejar
Vora
Brillantor
Cavall
Qualitat
Ulleres
Canvi

Cubm

Campi6, campionat
Casa , casella
Celada, parany
Sentinella
Possibilitat d 'èx it
Clau
Peó penjant, suspès
Composo , col·loco
Contraatac
Contragamblt
Contracop
Contrajoc
Xec encreuat
Ouadre
Cobrir

Dama
Oebiltd ad
Oemoler
Desalo)ar
Desamparar
Desarrollar
Oesarroll o

Dama
Debilitat, feblesa
Demolir, enderrocar
Desallotjar
Desemparar
Desenvolupar
Desenvolupament
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Desdoblar
Desempale
Desenrocar
Desmantelar
Desventa/B
Doblar
Dual

Eco
Empate
Enroque
Ensayo
Escape
Escaramuza
Esquina
Estabilizar
Expu lsar

Fa la
" Flanchett o "
Fila
Flanco
Fortalecer
Forzar
" Fou rchette "
Fuerza

Desdoblar
Desempat
Desenrocar
Desmantellar
Desaventatge
Doblar
Dual

Eco
Empat
Enroc
Assaig
Escapada , escapament.
fugida
Escaramussa
Cant6
Estabilitzar
Expulsar. toragUar

Faixa
" Fianchetto " (italià) ,
capelleta
Fila , filera
Flanc
Fortific ar, entortir
Forçar
Forquilla
Força

Gambllo
(aceptado,
rehusado)
Ganar
Golpe

Gambit
(acceptat, relusal)

Handicap
Hale

Desavantatge
Forat

Idea. Ideas
Imbalido
Incomparecencla
Inglesa

Idea, Idees
Imbatut
Incompareixença
Anglesa

Jaque
Juego
Juez
Jugada, Jugador
Juzgar

Lado
Lance
Lazo
Leader, lider
lIcencia
Unea
Lucha

Guanyar
Cop

Xec , escac

Joc
Jutge,
Jugada, jugador
Jutjar

Costat
Provatura, assaig.
Intent venturer
Llaç , trampa , parany
Capdavanter
llicència
Linla
LluUa

Maestro
Mano
Match
Mate
Medio juego

Mestre
Mà
(tenir la mà, ésser mà)
Matx, encontre
Mat, xec mat, escac mat
Mig joc

Negras
Notación
Nucleo, poslción
nucleal
Nulo, nula, nulldad

Negres
Notació
Nucli. posició nucleal

Obletivo
Open
Organizaclón

Objectiu
Obert
Organització

Peón
Perdar
Pieza, piezas
Plan
Planilla
Planteo
Posición
f abierta, cerrada)
Presión

Peó

Radio de acción
Ranking
Rechaza r
Red de mate
Reforza r
Refutar
Re~la

Nul, nul·la, nul·lllat

Perdre
Peça, peces
Pla
Planella. plana d' anolar
Planteig, plantejament
Posició (oberta , tancada)
Pressió

Radi d'acció
Avaluacl6
Rebutjar
Xarxa de mal
Reforçar
Refutar
Regla

Reloj-conlrol
Relrasar
Aey
Rezagado
Rincón
Ruptura

Rellotge de control
Retardar
Rel
Ressagat
Racó
Ruptura

Salida
Simultaneas
Sobre
Sorteo. sorlea r

Sortida
Simult ànies
Sobre
Sorteig, sortejar

Tabla
Tablas
Tablero
Tiempo
Titulo
Toma r
Torneo
Torre
Trebelos
Triangulo
Triunfo
Tnunfar. Iriunfador
Trofeo
Turno

Taula
Taules
Tauler, escaquer
Temps
Ti tol
Prendre
Torneig
Torre
Estri s
Triangle
Triomf
Triomfar, triomfador
Trofeu
Torn

Variante
Venlala
Vértice . vértices
Victor ia

Variant
Avantatge
Vèrtex , vèrtexs
Victòria

Zugzwang

Atzucac

AVALUACIONS DELS PRINCIPALS JUGADORS
ESPANYOLS I CATALANS

Classif. Avaluació
1
2
3
4
5
6
7-8
9
10
11
12-13
14
15
16
17-19

2490
2475
2445
2435
2430
2380
2360
2350
2345
2340
2335
2330
2315
2310
2285

20-22

2280

23
24
25-26

2265
2260
2215

Noms

Diez del Corral (GM)
Bellón (MI)
Toràn (MI)
Calvo (MI)
Pomar (GM)
Frag uela
Belancort, Menvlerre
Visi er
Sanz
R. Gonzjlez
Martl n, Medina (MI)
Palacios
Hernando
A. Fernandez
Dominguez, Lezcano ,
Pljuan
Bartrtna, Garcia,
Parés
Merino
Ruiz
Cabrera , Pujol

CATALANA

ESPANYOLA

INTERNACIONAL

Classlf. Avaluació
1
2
3
4
5
6
7
8-9
10-11
12
13-16
17
18
19-22

23-24

Noms

Pomar (GM)
Sanz
A. Pablo
Medina (MI)
Parés
Pom és
Martin
Pijuan , Garcia Orus
Bordell, Soria
Simón
Pujol. Garriga. Palau .
lIadó
2230 R. Gonzalez
2220 Mora
2215 Garcia Conesa (MR) ,
Nielo. Gonzalez Meslres.
Perdigó
2210 Serra, Ibero
2425
2360
2340
2335
2310
2300
2280
2260
2250
2245
2240

Classit.

Avaluació

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14· 18

2420
2305
2205
2200
2185
2160
2155
2145
2140
2135
2120
2110
2100
2090

19
20
21 -22
23
24
25

2075
2070
2065
2060
2055
2050

JUNY

Noms
Pomar (GMI)
Medina (MI)
Sanz. F. J . (MN)
Albareda (MN)
Martin (MN)
PUjol (MA)
Garcia Conesa
Mora (MA)
Serra (MR)
Garcia Drus ( MN )
lIadó (MN)
Puig (MN)
Nielo
Borrell (MR) , Parés
(MR) , Pérez (MN).
Pomés. Serrano (MA)
Simón (MR)
Bordell ( MN)
Boada. Soria (MAI
Garriga
Velasco
Pablo
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,

per FRANCESC ARMEN GOL
Pres,denl de la F.C.d·E , (1934·35)

Quan el publIcista Jordi PUIg va VISI l ar-me al meu despatx per a assabentar-me de la nova OrientacIÓ que agafava
el Butl letí de la FederacIó Catalana d'Escacs, lot recordant
que JO també n 'havia estat president. va consIdera r alhora
que era un deure sol-lIc itar la meva col·laboració. Valg ac cepta r el prec. No podia negar-me.
En primer lloc, perquè l'acredItada personalitat d'en PUIg
I l'ambaixada que portava no eren mereixedores de refuso
pe rqu è expressament venia a mform ar-me d'un fet que molIs
afeccIonats desitjaven i esperaven . I fmalment , perquè ta
seva Dresencla a casa meva sIgnificava una acció de co rlesia que ni en el terreny diplomàtic podIa desairar .
Com que d'ençà que conec els escacs els he considerat
sempre una matena pedagògica , valg agrair l'entrevista del
meu inesperat Interlocutor I 11 valg prometre la meva mo·
desta cooperació,
I encara que per a ml -ho repeteixo d'una altra ma,
nera- la Idea, i també la dèria dels escacs, m'ha dominat
en el curs de la meva Vida , m'extendré en aquesta Improv i
sació per tal de tracta r una vegada més de l'acllvitat dels
escacs que molta gent encara conceptua laberinllcs,
El te ma que seguram ent hauria d'esco metre és el fede,
ratiu , En ell hi ha un grapat de capitols per a estudiar en
un sentit o altre, peró no puc exerCir aquest dret perquè
fa mol ts anys que estic apartat del s seus afers, I això no
dlexa d'ésser un fre,
Sena una fiCCiÓ , per no dir hipocreSia, si m'excu sés de
di r qu e no conec referències que m'han con fiat a cor obert ,
a c au d'o rella i en veu baixa, i pretext és a l'ensems que no
ll egeiXO les naturals inquietu ds i de bona llei, I que els
periodistes autoritzats algunes vegades escriuen en els pa ,
pers que apareixen quotidianament.
Meditant p rofundament aquesta aprec i aclC~ que suara he
exposat , és pOSSible qu e s'arribé s a la conclUSIÓ que la
meva ploma s' hauria d'esberlar o emmudir.
Acceptant aq uest principi , no hi ha pas dubte que aquí
hauria d'acabar I fer punt final.
Tanmateix resultaria un impuls normal, Ja que explici ta,
ment decl aro la incapaci tat de no sabe r resoldre un tema ,
c i qual se ria l'adequat.
I ai xí no patir ien les quartilles blanques com la neu qu e
en aquesl s instants senten la calor de la meva mà, i el lector
no se li escaparia la riall a ni el vesper de l'enuig .
Com que no sóc partidari del confusioni sme, ni tampoc de
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l'amblgultat , pensant una vegada mes en aquest argument
fede ratiU , no puc evadlr·me de tractar·lo , ni claudicar davant
d'ell
Es cert que no se m'ha Imposa l cap lesi També és ve,
rllal oue se m'ha brindat ta tllberlat de tractar una .dta
qualsevulla Però també és de Justicla desenvolupar engru ·
nes fede ratives, lola vegada que aVUI , preCisament, aques t
butlleti s'est rena en llengua pròpia o SigUI la catalana ,
La meva conSCienCia escaquista m'ho dicta I no !tnc
mes remei que empa rar·me en l'òrbita d'aquesta traJectòria ,
D'aques ta manera faré honor a ta FederaCIÓ Ca talana d' Es·
cacs, la qual. amb l'aUXIli dels neguits culturals I regionals,
ha aconsegUit una dàdlva transcendental.
Per lant , no haig d'mventar·me un tema qualsevol. ni
caçar·lo a un racÓ de les mev es intuïCions, La dlsclplma
de la meva moral ha d'escorcollar sense Ittubelg, la meva
ImaginaCiÓ, I encara que la cronologia del temps m'hagi
desplaçat I posat també al marge de la polit lca federativa ,
defini tivament opino que haig d~ red reça r·me I l er veure
que sÓC un home expert.
Et meu propÒSit , Ja que he accedit a una benèvola mVlta
CIÓ, se rà el de pa rlar, preCIsamen t, de coses que la meva pel ,
sona va viure amb in fatigable in ten sitat, No estereotipades ,
que ets mancaria espe rit.
Les coses estereotipades o ànd es no convencen en un
moment com el d'ara, malgrat ésse r exemplar s, modèli ques
i indispensables,
Tenim per exemple el llibre de Josep Bru net I Bellet, In·
titulat " El AJedrez " ( Invesltgaclones sob re su o ng en), edllat
l'any 1890 pe r " L'Ave nç " , el qual hauna d'es tar a les mans
dels qui admi ren I estimen els escac s, De vegades em Ilguro
que ha estat poc IIegll.
Per tant , l'artdesa d'aquest Ihbre no és al ape lda per
l'extensió del seu hIstorial. !::s un llibre destinat al lector
en amorat de la blbhol iha, Consti que no em cansa ri a de re·
treure 'l perquè és una font de coneixements que aug·
menta I ennobleiX la cultu ra de l'estud iÓS que asptra a una
professiÓ, Per cert que els esc ac s avui ho só n , I com que
no men tei xo, sen tiri a haver arraconat aquest comentan,
El llibre enciclopèdI C d'en Brun et i Bellet. malgrat ésser
urla suma singular d'esdeveniments històn cs , no deixa d'és ·
se r una cosa àrida • monòtona de ca ra a tothom .
D.eixem ·la, doncs, per no entorpir la faCIlitat d'Id ees que
cerco, però sense deixar de reconèixer que és com una
peça de museu tancada en una vitrina, que qu an l'has
contemplada i te'n vas, observes que t'ha encomanat un
plaer de poesia o l'aroma d'una llor,

I ara em sembla que he captat el tema d 'u na naturalesa
més ardida i vivaç que en realitat és el que es mereix aquest
primer butlleU.

De no haver-se valoritzat , la fallida hauria sorgit d'una
manera imminent i el reviscolament hauria estat un enuig.
III
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Ara vé a tomb , doncs. de manifestar que em plau entretenir-me amb les disquisicions que promouen i comporten
aquest article.
No l'inspira cap pretensió ni cap versatilital. Solament
l'infon el miracle inesperat que màgicament obre les portes
gairebé difuses dels meus records.
Hi ha persones que no senten et pretèrit. Altres que no
filtren la claror del present. I les que venen després. no
coordinen l'esdevenidor, potse r perquè alenteixen la llunya nia d'un horitzó desconegut , com si es tractés d'un horòscop
misteriós.
Sense eufemismes jo admeto plenament la trinitat que
lormen aquests tres moments, instigats i colpits encara per
la porfidia.
I repeteixo que aquesta trinitat és natural.
~s natural. perquè els tres conceptes que enclou, van
encadenats.
Cadascun és fill de l'altre. preveient semp re que el fu tur esdevindrà passat.
Parteixo de la base que tot té un començament. I aquest
començament és una deu, que a mesura que aboca la seva
substància i transcorre, embolcalla els tres períodes de
l'ahir, el d'avui i el de demà, amb el convenciment qu~ el
periode que estalona o empeny, sempre és i serà el que va
davant.
Aquesta simple filosofia palesa, doncs, que la FederaCI Ó
Catalana d'Escacs no va néixer per atzar
Va néixer l'any 1925 impulsada per un s progenitors Intelligents i optimistes, i que també van concebre els ag ru paments socials que s'anaven 'constituint i que després va
representar l'esmentat organisme , per Iai de reglamentar
les seves activitats.
Aquesta nolicia no és inèdita. Hom l'ha divulgada fin s
l'infinit. Però ara m'interessa ratificar-la, puix Iotes les Juntes de Govern que ha tingut el nostre primer organisme sempre han triomfat en un fet que cal posar de relleu .
En cap moment de la seva existència ha deixat de tenir
un capdavanter de diàfana mentalitat per a no perdre el
ritme de la seva persuassiò.
Això és axiomàtic, perquè els vint capdavanters que fins
ara han guiat el nostre organisme federatiu , sempre comprengueren que s'haurien encallat si no haguessin valoritzat la virtut que enclou i unifica aquells tres espais de temps
que abans he exposat amb les denominacions d'ahir, avui i
demà, els quals no són allra cosa que preceptes profètics.

Quan el publicista Jordi Puig va demanar-me aquest tre ·
ball que sortosament em flueix del pensament , vaig expen mentar un espasme d'e moció i un simultani sadollament
d'aleg ria .
No pel fel de semblar una dignificació personal que hau ·
ria considerat impròpia, sinó pel fet que em brmdava la
mercè d'un somni. Visió inesperada que tenia la Influència
de fer retrocedir vertiginosament els meus anys i que em
traslladava a la trona de la meva efímera I allunyada presl '
dència. per continuar, sobretot, escrivint en el butlletí d'aquell
temps.
De ser certa aquesta aparença, m'hau ria faltat temps per
a informar ¡ comentar els llibres tècnics publicats per t'Edi torial Bruguera, S. A., d'autors de casa nostra que es diUEn
Llorenç Ponce, Pere Cherta j Màxim Borrell, i molt especialment de la producció del curiós i so rprenent llibre del gran
mestre internacional txecoslovac Ludêc Pachman, intitulat
"Ajed rez y C.omunismo", traduït meravellosament al castellà
per Mariana Orta, publicat l'any 1974 per Ediciones Mart ;nez Roca , S. A., de Barcelona.
Sospito que no se n' han fet comentaris públics. Almenys
les meves recerques no han tingut la percepció de l'èxit.
I això que es tracta d'un estudi fidel -no novel-Iesc ma lgrat tenir-ne el caire- i de tipus biogràfic, on totes les
vicisituts
-potser també calamitats- melangioses de la
politlca i dels excessos ancestrals qU "3 es consider&n pragmàtics en el seu territori.
I a l'entorn d'aquesta tesi tan esquemàtica que presento ,
i tan especificada i excel-Ientment ben escrita per l'autor.
hi ha en ella l'amor invulnerable, insistent i apassionat als
escacs, on hi campeJa de passada i d'una manera deliciosa
l'esperança d'un exili voluntari que Pachamn finalment aconsegueIx.
També hauria dedicat un elogi a aquest minuscul but lIet i de la Vocalia Postal de la Federación Española de Ajedrez, intitulat "Mate Postal" , el qual prodigiosament dirigeix I
administra Carles Ros Miró, des de la seva residència de
Santa Colo ma de Gramanet.
I no cal dubtar que també parlaria amb mots encomiàstiCS de t' ''lnstllut d' Escacs de Catalunya" governa I per Jaump.
Palau com a director general, i Jordi PUIg com a director
tècnic.
L'esmentat organisme que esdevmdrà filiat de la Federació Catalana d'Escacs. considero que es tra cta d'u na tro ·
balla que tanmateix haUria de prosperar I culminar fins a
l' lnlinit.

En Francesc Armengol espectador
a les Olimpiades de Niça, 1974_
AI centre, Monsleur Belbeder,
representant francès de l'organització.
A la seva dreta, Gaspadin Kotov.
àrbitre principal, gran mestre soviètic.
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Per cert que aquest avis, a mi m'evoca una Idea que
yalg projectar l'any 1930, la finalitat de la qual era la crea CiÓ del " Casal dels Escacs" . El seu dictamen prOYlslona l
Integrament es va publicar al dlan " EI Mati " d'aleshores.
En general. la societat escaquista d'aquell temps no el
ya entendre , ni ya assimilar-lo malgrat l'enquesta pública que
es ya desenyolupar.
Com tampoc estima el projecte d 'uns " Fonaments essen ·
clals de la unió de Competidors afeccionats ", el qual , el
cronista responsable del setmanari " La Rambla", doctor Ju·
hus Sunyer , Inseri en el fulletó número 12 d el 31 de març
del 1936.
Després dels anys que han succeit, aquest " Institut d'Es·
cacs de Cat alunya" em produeix l'efecte de la ressurreccl ó
d' un capteniment optimista , cu rull d'auguris inyencibles I
inviolables. Cal correspondre a la seva transcendènCia.
A yeure SI de cara al futur de la nostra cultura esca ·
qUlsta , aquesta nova In slltucló que han concebut els nous
eiements de la Federació Catalana d'Escacs promou , a l'en sems , el ressorgiment d'un penodlsme on a més d 'haver·h.
la tècnica -fita Indeclinable i indiscutible-, hi hagi la li,
teratura suggestlya de tot el que Inclou l'art del s esc ac s
per infimes que sigUin les Idees dels seus redactors.
Els manuals tan vells i per parodoxa tan moderns de
l'inSigne mestre I dldàcllc Josep Paluzie ¡ Lucena on tothom
hi aprèn i espigola, en donen la pauta , per exemple, Com
també la donaren a França amb la revista " Les Cahlers de
l'Echlquler Françals " .
I també deSCriuria una ImpreSSIÓ de les XXI Ollmplades
de Nlça del 1974, per tal d'explicar la seya magnitud ¡ l'ex·
perlèncla recollida.
Altrament. SI hagués de fer una apologia d'aquest certamen , repetiria la frase que un dia va esciure el noyel-lista
Alexandre Dumas: " No em demaneu nOmés que allò que
puc donar·vos I que sempre pugui donar·yos".
I finalment, perquè en escacs la meta mai arriba , m'en·
tretmdna en un esbós referent al "Torneig Zonal" del 1975
relacional amb el futur campionat del món i que també va
tenir lloc a Barcelona.
En una de les meyes assistències actuaya d'àrbitre el
mestre Internacional ae la F.I.O,E., Antoni Medina, Estaya 3
la taula presidencial I gairebé no se'l distingia a causa
de la semi obscuritat de la sala on se celebraya la competiCiÓ . Semblaya un magistrat d'aquells que en els Judicis es·
colten I no parlen . Quan va baixa r de Ja tarima per ai rejar el
seu ImmoYlhsme, ya enc3ixa r·me i obsequia r·me amb dos
programes, Despres repeti la lunció de gualla,
IV

Ab é! ndonant aquestes diyagacions, consti que en la meva
època de directIU I en altres que no Elm oertanylen , hi havia Insuperables personalismes ,
Producte, potser, del dlOamlsme herOIC que ens encastellava a tots ,
Aquest tema de la rlyalitat I adversitat que és 1111 directe
d'aquells personalismes I que tanmateix s6n eterns , no yal ·
drla la pena d 'evocar·lo.
~s una futilesa, però, pot ap rolitar-se , perquè en el fons I
a la superficie de la seva banalitat, hi ha amagat , tot soyint,
el prodigi de l'anecdotisme, el qual, rellecteix la pSicologia
d'un clima determlOat.
No cat entrar en detalls, ni personals ni col·lectlus , per
a dlbulxar·la amb la tlOta de la meY8 plomil ,
Les paraules rivalitat i adverSitat es defineixen per SI
mateixes, i només yull fer entend re que, encara que siguin
una interpretació del personalisme, malgrat semblar una
convulSIó senso rial. poden semblar també el nlyeU d'un
equilibrI.
La Incidència pitjor del pe rsonalisme , és quan aquesi
s'aixeca yeloçment i s'enfila com les vèrtebres d'una heura
formant una entèlequia que no té sentit.
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Plàcid Soler, campió
de Catalunya
1924 y 1931, un dels
homes clau dels
escacs catalans de

Iols els temps.

Aquest és el punt neuràlgic que en el meu temps es
presentaya , dilema que com he dit abans signllicaYé\ un
clima o un ambient, el qual. tantost exaltaya els ànims de
la le, com els afeblia.
AIXÒ és humà, pUIX cadascun dels elements que inter·
yenlen en un acte de personalisme semblava que prejUtlé s
en comptes de col-laborar, i al reyés ,
La puresa , doncs, d'aquesl problema , no és altra cosa
que un capitol de l'ètica, la qual no es palpa ni s'albira fin s
que la persona alectada no es troba lora del seu cercle.
O bé quan els seus cabells han esdevingut blancs, I la
Indllerència -SI és que n'hi ha- del pretènt apreua tran·
qUil-lament les coses ,
Per cert que, quan arriba aquest moment -el cor m 'ho
dlcta- el rumor del personalisme tant la riure com pene·
dir-se,
De totes maneres, no és per demés conSiderar alxó de
la rivalitat i adyersitat , com si es tractés dels mOYlmenls
d'una partida d'escacs. Ara es guanya : ara es perd o be
s'Imposa la nul-li tat.
I cal recordar sempre que el doctor Tartakower ya crear
l'obertu ra catalana, i no oblidar que era partidari del seny
V

Tornant al tema dels butlletins, ens hem de conyèncer
que s6n indispensables. Sobretot els lederatius, que recu·
lIen tota la producció tècOlca i d'expansIó mforma\lya dels
estaments que hi estan adherits. I com sempre I en primer
lloc, les noticies de l'organisme central.

N'Antoni
F. Argüelles,
a l 'època de la
fundació de
la SEPA.

En l'actualitat hi ha més fa cilitats que no hi havia
abans. El periodisme s' ha estés d'una manera ext raordinàna, i l'ajut als escacs de les corporacions oficials i entilats
econòmiques, ha estat decidit com una batuda de blat.
Abans , per obri r una columna d'escacs a un paper periodístic qualsevol, era com demanar caritat. Sempre hi ha
hagut excepcions, però ha cos lat una mica d'intensificar-Ies.
Sortosament això s'ha aconsegui t.
Ara caldria que les associacions federades s'il-Iusionessin
també en la publicació de butlletins particulars. Acoblarien
el seu historial per ínfim que fos, i a mesura que s'engrandís esdevindria un eco de consulta que no tindria preu.
En moltes ocasions s' ha intentat aquesta feina i en cada
circumstància ha fracassat. Potser per negligència dels beneficiariS que té molts aspectes: potser per manca de preparació o Intel-lectualitat. I qui sap si per no tenir l'economia del seu pressupost ben folrat o en es tat precari.
El cas és que aquests butlletins no prospe ren , i consti
que l'escaquista culte els desitjaria i espera.
Recordo que el mestre KoJtanowski. anys enre ra, quan es
trobava entre nosaltres i pretenia a més de radicar aquí.
desveUlar l'Interès dels pa pe rs escaquistlcs i públics. va
turmentar-se i engavanyar-se. En canvi. els nord-americans
se'l quedaren.
Sense l'assumpte dels butlletins, tenim la manca d'una
revi st a típica catalana per l'estil de la de "Els Escacs a Ca·
talunya " que va veure la llum l'any 1927 i es va estroncar
en el tercer trimestre del 1938.
Amb gOig recordo l'homenatge que vaig projectar l'any
1932 dedicat als seus honorables fundadors. Es tracta del
campió de Catalunya de 1924 Plàcid Soler, I el seu inseparable company Josep Albert, que Ja no poden llegir-nos.
La flor dels nostres escacs hi va concórrer unànimement.
~s una Joia la col-Iecció de la revista "Els Escacs a Ca·
talunya" .
Tanmateix. també la col-recció de la revis ta "PROBLEMAS", la qual enca ra no ha pe rdut l'alè d'ençà del 1935.
Com se sap. és el portaveu de la "Soc iedad Española
de Probl emlstas de AJedrez" (SEPA), i. que simultàniament.
dirigeix i presideix des de l'any 1958, el mestre Antoni F.
Argüelles,

COLECCION ESCAQUES
Errores
típicos
B. P('rsib

B. Voronko\

Errores tiplcos
Persits y Voronkov

En este l ibro dos experimentados entrenadores soviêticos ponen
al lec tor en guardia contra los errores que mas asiduamente se
presentan en la practica ajedreClstlca Esta obra se ptopone tambiên mostrar qué errores del advetsarlo pueden ayudarnos a llevat
a cabo clertos gol pes tacticos, pequenas combinaciones o ¡deas
posicional es e informamos de cuales son los errores de orden
pSicológico que se repiten con mas Irccuencla .
20 x 13 cm . rU$tica

II I)

~glna$

146 dUlgrama,

150 Ptu .

La defensa
AJekbine

VI

R.G. Eales

I ara prou opo rt unismes J efemèrides.
Només unes ratlles de tipus apoteòsic pe r exaltar la
figura de Joaquim Muntaner i Puig , eximi ex -p resident del
nostre primer organisme.
Durant una dècada d'anys i amb la unió dels seus companys adjunts -no menys prestigiosos, per ce rt- , ha desen·
volupat una obra que en el ter reny escaquista és magnàni ma.
Oralmen t i per escrit ja s'ha rema rcat.
Però. pel meu cantó, voldria remarcar-ho de cara a la
posteritat.
L'esmentada ob ra no mereix sola ment un aplaudiment.
Mereix una alt ra mena d·aprovació. Un homenatge, per exemple. No privat, que resultaria menut. Indiscullblement po·
pular, on hi hagués la presència física de totes les entitats
federades .
Amb aquest acte que proposo i que segu rament també
viu en la voluntat de tots els escaquistes, serviria pe r a
consolidar simbòlicament aquella trinitat que amb anteriori tat he discernit. Trinitat que duu els noms respecti us de
l'ahir, l'avui i el demà.
I descomposant aqu esta trinitat , no és alt ra cosa que
reivindicar el primer president que va tenir la Federació, o
sigui el doctor Esteve Puig i Puig , que ta nmateix es l'ahir.
Desp rés, i sense alterar ni menysprear els mèrits dels presi den ts successius, en Joaquim Muntaner i Pu ig que pot co n·
si derar-se l'avui , i a continuació l'actual president en Pere
Casajuana i Flguls, que sign ifica l'esperança de4 demà.

A.H. \\'i1liams

la defensa Alekhine
Eates y Wi1Iiams
Aunque jugada por primera vel en 1921. la defensa Al ekhine ha
logrado s610 recientemente una extensa popularidad . Este libro
l ncluye todas las nuevas ldeas surgidas nasta la feclla. aSI como
una revisión completa de las mas antlguas Ilneas de juego.
2O X l3 cm . ruUlca

160

p~glnas

129 diag,amas .

17S Pt. ..

edlclones martínez roca, s. a.
......tI.

Jo ....... "'OftlO. 774 . , ' 1I.~.IOft. ' 13
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NORMES PER A L'ÚS DE LA NOTACIO
ALGEBRAICA ABREUJADA
Segons les instruccions de la Comissió de les
Regles de Joc de la F.I.D.E per a fer-les
obligatòries a partir de 1980

Descrlpcl6
-

Cada peça s'ha d'esmentar per la
seva Inicial, en maJuscula.
Els Jugadors s6n lliures d'emprat
la inicial que siguI corrent en el
seu pais .
Als peons no se 'ls hi po sa iniCial '
se 'ls
reconeix
preci sament per
aquesta absència .
Les vuit columnes (d 'esquerra a
dreta per a les blanques ; de dreta
a ~squerra per a les negres) es
nomenen per les mmúscules a, b.
C, d . e, I , g. h.
Les VUIt Hnles (transversals) (per
2 les blanques de baiX a dalt, I per
a les negres de dall a baix) es
deSignen amb les xllres I , 2. 3, 4
5, 6, 7, 8.

NOTA A la pOSICiÓ mlcial les peces
els peons blancs es col ·loquen a la
1." I V ' Hnies, respectivament . j les
negres a la 8.¡' I 7.', alxi mateix res·
pectlvament .
Cada casell a esta , doncs. sempr e
deSignada per una lletra I una XI
fra .

al
b)

NEGRES

cI

aB b8 eB d8 eB f8 9B h8
a7 b7 e7 d7 e7 17 97 h7

a6 b6 e6 d6 e6 f6 96 h6
a5 b5 e5 d5 e5 15 95 h5

a4 b4 e4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 e3 d3 e3 13 93 h3

a2 b2 e2 d2 e2 f2 92 h2
al bl el dl el 11 91 hl
BLANQUES

NOTA" HI ha una vanant per a tran s·
Crlure una presa , Que s' em pra per alguns Jugadors amb el signe () en
lloc de (xl . A partIr del 1980 no s'au tOfltz arà aquesta vanant a l'objecte
d'uniformar I aclanr la notacIÓ actua l·
ment considerada com la millor,

-

la inicial de la peça ;
la xifra de la casella de
sortida, i
la casella d'arrtbada ,

Ouan hi ha presa s'ha de posar " x"
entre bl i cI .
Si dos peons poden prendre la ma teixa peça adversària (lIgura o peó )
el peó que Juga s' ha d 'indicar per
a) la lletra de la columna de sor·
tlda;
b I una "x", i
cI la casella d'ambada ,

Advertència : El Jugador que posa la
Jugada sota sobre a l'ajornament de la
partida , ha d'inscriure·la en notacI ó
completa,
Promoció d'un peó
Ouan un peó arnba a la 8 ' línia
(blanques) o a la prime ra (negres) .
s'ha de substituir immediatament per
una peça del mateix color, a eleCCIÓ
del jugador,
En aquest cas és necessari escriu re la jugada, segUida Immediatament
de la Inicial, en maJuscula. de la nova
peça .

Anotacl6 abreujada
Cada jugada s 'escriu amb :
al la inicial de la peça;
b) la casella d'arnbada .
No hi ha guió entre al i bl ·
Per a les jugades de peó només
s 'esmenta la casella d'artlbada.
Ouan hi ha una presa es posa " x'
entre la inicial i la casella d'arn ·
bada.
Ouan es pren de peó , s'esmenta la
columna de sortida seguida de "x "
i de la casella d'arribada.
12
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L'enroc curt (enroc de rei) i enroc
llarg (enroc de dama) es representen per 0-0 ¡ 0·0·0, respectivament.
Si dues peces iguals poden Jugar
sobre la mateixa casella , la peça
que juga s'ha de tranSCrture pe r:
1) Si les dues peces estan a la
mateixa línia:
al la inicial de la peça :
bl la columna de sortida , I
cI la casella d'arribada.
2) Si les dues peces estan a la
mateixa columna :

Abreviatures

o-o = enroc cun (Th 1 o Th81 .
0·0·0 = enroc llarg (Talo Ta8) .
x
= presa (captura) .
+ = xec .
+ + = mat,
a,p. = pren al pas ,
51mbols usuals
, = bona jugada.
1 = jugada dolenta.

NEIX UN CLUB
A SABADELL
A les zones perl fènques de Sab adell
eXIsteIxen, des de fa temps. nombrosos
focu s actius i mqUlets. en els que.
(nl re allres ac tivItats espo rt iu-cul tura ls,
s'hi practiquen els escacs .
Aquests focus els consti tuei xen prin cIpalme nt les Agrupacions de Vei ns,
on es la una tasca encoratjadora i
constructiva. Ja que els barris són avu i
una cèt·lula amb vida pròpia.
A més dels clubs de Santa Maria de
Barberà. Societat Coral Rec reativa El
Clerva. I Arrahona-Merlnales ( AVAM ) ,
Iols ells perifèrics respecte a la ciulat.
s'hi afegeix afa el de Les Termes. que
depèn de l'Agrupació de Veïns de la
barn ada homòOIma, I que acaba d'i nsCriu re el seu nom en el registre de la

Federació Catalana d'Escacs.

Pre.ldent N' Eduard Vllchez

POESIA
Tot just fa sis mesos que s'iniciaren
les gestions I la el Club d'Escacs Les
Termes té un estatge espaiós on s'hI
belluguen dIàriament un centenar de
vailets d'edats en tre els 8 i els 15 anys ,
dels qUI estan continuament pendents
un grapat d 'amants del s escacs
l,
també , de les coses del seu ba rri.
Formul em els millo rs augu ris en
aquest neixement. als qui haurien de
seguir-ne molts altres en totes les poblac ions de Catalunya que ja ténen el
seu embrió escaqulstic , i fem saber
que la Junta constituent està formada
pels
següents
senyors :
President ,
Eduard Vilchez ; Vice-president. Baltasa r Galin soga: Secreta ri , Antoni Oavison: Tresorer, Enric Pagan. i Voca ls.
Rafael Or tega . Jeroni Sa font , Fra ncesc
Granados, Rafael Calvet i Joan Garcia
La rs.
R. I.

CI "THE WASTE LAND " (J922), U. T/TOL
nIn vials of ivory "

T. S. Eliot

Moc l'alfil de marfil
i et faig escac
I mat en tres jugades. Ni a cavall
De ls teus peons, guiats cap als meus llavis,
Pots salvar l' imm inent atac de blanques .
LLUIS OR PIN ELL i JOVANI
(Del llibre " Exili forçós al Wal hall a")
amb autorització de l'autor
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XXXIII CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS
TEMPORADA 1975/ 76

L'EQUIP DE
L'UNIÓ GRACIENCA D'ESCACS
(U.G.AJ
MAXIM CAMPiÓ
DE CATALUNYA
EL TERRASSA. EMPATAT. SOTS-CAMPIÓ
Sant J osep. de Badalona. Sant Adrià i Canet de Mar. campions
de 1,". 2," i 3," categoria. respectivament

Aquesta edició s'ha Jugat des del
19 d'octubre fins al 18 de gene r, in·
cloenl totes les fases , àdhuc els desempats i finals regionals.
Hi han intervinguI 323 equips en
tOlal , que suposa un augment de 24
equips en comparació amb la tem·
porada anterior. Heus aci la distribució en les dues temporades :

1974/ 75
Barcelona
Tarragona

Lleida
Girona

233
20
21
25

1975176 Més

244
22
21
36

11
2
11

Si important és tol augment . hem de
remarcar l'obtingui per Girona, proporcionalment més important. Tot i

êrnb això s'ha de tenir en comple que
l'expansió que esta po rtant a cap el
Club d'Olot capitalitza et major dest::nvolupamenl gironi. el que vol dir que
no és homogeni en lot el territori , Cal.
doncs, ésser conscients d'aquesla !imitació, de la que encara en pateixen
lambé les alt res zones catalanes,
De tola manera sempre és satisfactori comprovar qualsevol progrés per
desigual que sigui, car vol dir que,
encara que a empenles i lomballons,
es va endavant i hi ha una lasca a fer;
només cal posar-hi ordre i tractar que
es vaoi incrementant no solament l'a fecció als escacs, sinó lambé la corpo-
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rativi tzació de Iols els nuclis ja existents. És evidentment, un valor proQressiu a considerar, ja que posa a léI
vISIa que els escacs van endavant, en cara que sigui poc a poc.
En termes generals, s'ha de fer constar que aquests campionats han estat
un gran èxit pels equips de la "pro·
vinci a" de Barcelona (ja que excep ·
ció feta de la U.G.A. , tots els titols regionals se'ls han endut aquests clubs
i fins el de Preferen l fou empatat per
un d'ells. Això posa de relleu que els
clubs de la "provincia" no solament
són més nombrosos que els de la ca ·
pilal -cosa lògica al cap i a la fisinó que ara prenen també la davantera en els èxilS esportius.
En canvi , les altres "p rovi ncies " ca·
talanes no han estat tan encertades
malgrat l'avantatge que els represen lava la disposició de la Federació Cafalana que es juguessin els primers
oartils d'aquesta fase a les respecti·
ves localitats.

CATEGORIA PREFERENT
Aquesta és, pe r ara, la categoria re ·
gional per antonomàsia fins que s'arnbi a l'estructuració defini tiva en dues

Divisions regiona ls mitjançant la integració dels campions, i pOlser SOlS·
campions "provincials", que es preveu porta r a terme la propera temporada..
Aquesla regionalitat l'ha defensada
enguany l'Olot gironí, car el Tarragona va abandonar la categoria l'any
passat, I val a dir que l'entrada de
l'Olot va ser contundent , col-lacant se al tercer lloc en la seva primera
intervenció, si bé tal vegada amb menys
fo rça de la que s'espe rava abans de
comença r.
Prime ramen t hem de fer referència
al moviment de jugadors que hi ha ha·
gut aquesta temporada , i que en deter·
minats casos ha estat espectacular , I
fins i tot ha afeclat de faiSÓ decisiva a
algus clubs,
El fet important fou la política del
Club Vulcano, de l ," B, de constituir
un equip amb els joves jugadors qu e
destacaven en els equips ba rce lonins
Així hi anaren a para r Martin , Ayza t
Vehi , del Congreso; Nieto i Pujol , de
t'Español; Pisa i Collada, del SEAT.
Això feu que els equips afectats ho
fossin pe r la part més esperonadora ,
el que causà el natural trauma l, al
capdavall. se 'n ressentiSSin en les seves actuacions.
Aixi veiem com l'Español. acostu mat aquests darrers anys als dos o
tres prime rs llocs, hagi baixat la seva
cotitzaCió ; també el SEAT ha tornat a
la seva posició de pa rten ça dins la
màxima categoria, com quan va en·
Irar-hi fa dos anys ; mentre el menys
afectat es pol dir que fou el Conqre·
so, que s'ha mantingut en una línta
Similar, encara que amb tendènCia a
la baixa. Esoerem, però , que tots ple·
gats se'n refaran ben aviat , i per allra
part d'aqui a dues temporades podrem veure veritablement què val l'e·
quip del Vulcano , després de la incor·
poració d'a quets nois, quan assoleixI
la màxima catego ria region al.
L'equip de la U.G ,A., l'antiga Pe ·
nya Gracienca primera campiona de
Cat alunya l'any 1927, ha mantingut la
revifalla d'aquests darrers anys , si ex ·
ceptuem la no molt lluïda posició del
campionat anterior, Amb un equip equi valent, on han ressortit aquesta ve·
gada Pomar i Serra, que finalilzaren
imbatuts, van fer un campionat amb
molta forca ,
Despr és de guanyar els tres primets
partits , cosa que igualment feu el Terrassa , ambdós perderen el quar!. la
U.G.A. amb el lIeidatà -Ruy López I
els terrassencs amb el Congreso , Amb
dós prosseguiren guanyant lots els
enconlres fins que s'hague ren d'en frontar enlre si tres rondes abans d'a·
cabar el campionat , cosa que donava
lot el caràcler d'ésser un pa rtit deCI siu de cara a nomenar el campiÓ d'en ·
guany. La victòria fou pels graciencs
per la mini ma diferènCia I això els

CATEG O RIA PREFERENT

Classificació fin al

ULTIMAS
PUBUCACIONES
1'ISTICOS
BAZONADOS

-•
FINALES
ARTISTICOS
RAZONADOS
por
JO SE MUGNOS
Ochenta y seis finales artisticos, prolundamente analizados, originales del acre ·
dltado autor argenti no.

P.V.P. 250,-

donava automàticament el titol només
que guanyessin un partit. Així fou , car
guanyaren a continuació al Comtal,
però tal vegada la distensió, i potse r
també la responsabilitat , va fer que
perdessin el darrer partit amb el Foment Martin enc. D'aquesta faisó van
empatar amb el Terrassa. però la viclòria particular els donà el titol.
El Terrassa demostrà una vegada
més la importància de la seva saga ,
Ja que s6n capaços de crear i ¡ncorpo-

rar jovenalla contfnuament, els darrers
integrats A. Pablo i Pomés . amb força
internacional demostrada. Precisament
Pomés, junt amb Antigua . van ésser
els qui obteingueren millors puntuacions. Tot i amb això deixaren de jugar Fa rré i Ridameya que, indubtablement. els hagués reforçat molt.
El lercer classificat fou l'Olot, que
s'havia refo rçat d 'a ntuvi amb la incorporació de jugadors tan coneguIs com
Medina i Co rdovil . així com recupe-

..l
I
•- • A!aques
scbre
el enroque

R. Crusi Moré

ATAQUES
SOBRE EL
ENROQUE
por
R. CRUSI MORE

PR IM ERA CATEGOR IA «A»

Classificació final

plas .

••
t t~

.,- -

105 partidas , 50 I¡nales. 155 posiciones de
ataque sobre el enroque en " Iianchetto".
P.V.P. 150.-

lcon.

,

C. P. SANT JOSEP (Badalona)

, "B.

2
l

I c. A. MATARO

4

IC. A.

5

Iu. G. A. "."

•
7

.n,

LA PRINCIPAL (Vilafranca)
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• ,
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pla s

Peselas
NIMZOWITCH, Mi Sistema
(5 ~ edición)

225 .-

AGUlLERA, El error en la apertur8
(3. :\ edición)

160,-

CAPABLANCA,
Lecciones elemenlales (8 ..1 ed .)

100.-

GANZO. Vademecum del 8Jedrez
(7 .~ edlción)

100.-

¿
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raren a un puixant Poyato. Tanma ·
teix la composició de l'equip er", descompensada, i aixi es demostrà aviat
un cop tingueren una pedra de toc
de la importància d'u n Terrassa . la
a la tercera ronda i Jugant a casa .
Van perdre aquest partit, si bé per
la mlnima, i dos després foren sorpre·
sos pel Fomant Martinenc, cosa que
els deixà sense esperances pel pn·
mer lloc.
Com que el Ple de la Federació
Espanyola, hagul A mIg campionat. s' ha·
via desdit d'homologar els resultats
de la 2,· DIVISIÓ NaCional Jugada el
luny passat a Barc elona I, per tant,
Ja no podIen comptar amt'l ta classifi·
cació directa que s'espe rava confirmés
la F,E.D.A., els olollns hagueren d'esforçar-se per obtenlr·la en aquest cam ·
planat. Encara en perderen dos més
de partits, un amb el futur campiÓ, i
l'altre a la darrera ronda. quan Ja s'ha·
vIen assegurat el lloc. amb el Saba·
deli, equip que nI amb aquest punt va
aconseguir salvar el descens.
l'Español començà molt afeclat per
la pèrdua de dos Jugadors·clau que
no consIderaven prou coberts pel re·
torn de Segura I Vllagehu . Aquest dar·
rer, tanmateiX , els Jugà moll poques
partides. A la 2 .~ ronda tingueren la
mIda de les seves possIbIlitats per·
dent amb la U.G.A. , encara que n'ana ren so rtInt ben parats a continuacIó
cedint només un empat amb el Jake.
A mig campIonat . en les rondes 7." I
8. '. perderen conseculivament amb
Olot i Terrassa, demostrant novament
les seves limItacions de cara a les
màXImes aspiraCIons. Acabaren el cam·
pionat una mica descompostos en perdre am b el Barcinona I empatar amb
el Congreso , i això va fer que hagues·
sin de compartir el quart lloc amb
SEAT i Foment Martinenc. Dels poquíssims empats que es donaren aquesta vegada . en tot el campionat. els
espanyolistes se n'adjudicaren dos.
El SEAT IIngué una trajectòria sem ·
blant acusant també les absències que
00 foren prou ben cobertes per la
nova saba que tractaren d'lntroduir·hl ,
SI bé fou sempre un adversa ri difícil
àdhuc pels prlmer~ classificats, els
quals trobaren en ells molta resistèn ·
cIa.
Els bons resultats del Foment Mar~tnenc guanyant a la U.G.A. i Olot no
foren aprofitats per causa d'haver perdut amo equips de la cua com Com·
tal I Sabadell. Aquesta Irregularitat no
els deixà su rar tot el que semblava
havien d'ésser capaços per la poten·
cialitat d'alguns dels seus Jugadors.
Havent guanyat a l'C>lot, tenien les
màximes pOSSibilitats de classificar-se
per a la 2." Divisió NaCional, amb qUI
rivalitzaven per obtenir-la, però mal versaren el seu esforç amb resultats
que s'han de considerar anormals, ate·
sos els millors obtinguts.
A pa rti r d'acr es forma un allre grup
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CU RIOS ITATS

Classificació puntuant tots els taulers
ler. U.G.A., 82; 20n. Terrassa, 81 1 2 ;
3er. SEAT, 75 1/2; 4rt. Olot, 73 1 2 ; Sé.
Español, 73; 6è. Foment, 69 1'2 ; 7è.
Barcinona, 69; 8é. Congreso. 65; 9é.
Jake, 52 \ó: 10è. Ruy López , 60: 11 è,
Ba rce lona, 56: 12è. Sabadell, 53: 13è.
Comtal, 51 i 14f>. Catalònia, 381~.
ClassUfcacl6 dels 4 primers segons els
seus resultats entre si
ler. U.G.A., 3; 20n. Terrassa, 2: 3er.
Olot, 1 i 4rt. Español. O.
Classificació dels 7 prim ers segon s els
seus resultats entre sl
1er. U.G.A, i Terrassét , 6; 3er. Olot
i Foment. 3; Sé. Español ¡ Seat, 2; 7è.
Ba rcinona, 1.
Nombre de j ugadors alineats
En el Campionat de Preferent hi
han participat un total de 244 Juga·
dors.
Desgl6s per c ategori es:
Gran Mestre Internacional
Mestre Internacional
Mestres Nacional s Espanyols
Mestres Regionals Catalans
Preferents
Pri meres
Segones
Te rceres

1
8
17
116
66
24
11

TOTAL

244

Nombre de jugadors alin ea ts per cada
cl ub
Ruy lópez, Terrassa I U.G A .. 16:
Congreso , Espariol i Jaj.-e, 15; Foment
16; Barcelona , 17; Comtat, Olot I S",·
badell , 19: Barclnona, 21 : SEAT, 22 I
Catalónia, 24. (A la ultima ronda .
Español i SEAT van Jugar amb l'eqUip
" B" . )

Jugadors Imbatuts (parti des jugades)
Cordovll (Olot), 13; Serra I Prat
(U .G.A.), 11 : Pomar (U .GA), 9: Ga·
val dà (U .G.A.) . 8; Alcañiz ( Barcelo·
na), 6: Balagué (U.G .A. ) i Viladol
(Barcinona), 4.

d'equips, distanciats de l'anterior per
un punt i mig, que basen la seva col ·
locaCió guanyant els darrers classificats
oer sob reposa r·s'hl, cosa que demost ra
una gradual supe riorita t sense cap
mèflt espeCial. En tot cas , dient que
el Barcinona guanyà a l'Español; el
Lleldatà·Ruy López a la U.G.A. I SEAT;
I el Congreso guanyant al Terrassa i
empatant amb l'Español. eslan dits tols
els mérits d'aquest grup, poc desta·
cat.
Et Barcinona baixà baslant de les
seves classificacions dels Ires darrers
anys ; el leidatà-Ruy López es mantin·
gué en el seu lloc de l'any anterior;
mentre Congreso I Jake tingueren Ien·
dèncla a baixar pOSicions, Sl bé no
passaren cao dlftcultat com demostra
la respectiva classificació.
A continuació , un grup de quatre
clubs, entre ells els dos més històncs,
Comtal i Barcelona fundadors dels escacs catalans. passaren més dificultats de les convenients, I si bé els pn mers se'n salvaren , no alxl el Barce·
lona que, Junt amb el Sabadell -un
altre veterà dels escacs catalans- i
el Jovmcell Catalònia. de Manresa.
aquest la més despenjat a la claSSifi caCIÓ, es veIeren obligats a baixar de
categona.
Salvat el ComtAl. encara que amb
massa dificultats, atesa la seva conSI deraCIó d'històric , és de doldre la no·
va pèrdua de categoria del club degà.
que no acaba de so rttr de la cns! que
l'a fecta des de fa un parell d'anys.
producte d'una polillca interna que
no anirem a escalir però que els ha
dut a aquesta difícil situaCIÓ esporlt·
va , de la que esperem en surtin en fortits aviat , car el club que porta el
nom de la capital catalana convé que
per això mateix sequeixi éssent cap ·
davanter i endegui els seus afers en ·
vers aquesta fita
Val a dir que el Barcelona presentà
forta lluita fins i tot amb els equips
més ben classificats , amb els qui per·
dé pe r la mini ma en la majoria de
casos. i lot i que va fer molts mérits
per a salvar·se no se'n va so rt ir En
canVI, perdé clarament amb el Ca ta·
lònla un partit que l'hagués pogut sal ·
var, Ja a les darreries del campionat.
El Sabadell sofrí també una forta
escissió a començaments de tempora ·
da i una colla dels seus Jugadors - Artigas. Grau, Ibero, Mampel I Mas·
qué- passaren en bloc al lIeldatàRuy López . No es pogué rec uperar
malgrat algun bon resullat , com les
victòries contra l'Olot I el Foment Mar·
tinenc , ja que no foren acompanyades
de resultats més d'acord amb les possibilitats que aquests demostraven.
El Catalònia. que Ja la temporada
antenor estrenava categoria s' hi aguan·
tà molt justament, aquesta vegada
s'ha esfondrat. L'excessiva duresa del
seu ma rcador, amb una sola victÒria
¡ moltes derrotes escandaloses , dónrt

CATE GO RIA PREFER ENT
MILLORS PERCENTATGES DE
PUNTUACIO
(Amb un mlnlm de 4 parttdes jugades)

Noms
Gavaldè (UGA)
Serra (UGA)
Coll (Barcinona)
Cordovil (0101)
Antigu8 (Terrassa)
Buxsdé (UGA)
Monrabà (Sabadell)
Poyato (0101)
Prada ( Espanol)
Prat (UGA)

Pomés (Terrassa)
Vilageliu (Espanol)
Fe rran (0101)
Viladot (Ba rcinona)
8alagué (UGA)
Garriga (Barclnona)
Dominguez (Jake)
Ramírez (Cong reso)
Sona (SEAT)
AbeJ6n (SEAT)
Galobart (Congreso
Medina (Olot)
Bauti sta (SEAT)
Mas (Congreso)
Ciu ró (UGA)

%
93,7
90,9
84 ,6
80 ,7
80,7
77.7
77 ,7
77 ,2
77 ,2
77,2
76,9
75
75
75
75
73
73
73
72 ,8
72,8
70 ,8
70,8
70,8
70 ,8
70,8

Partides
8
11
13
13
13
13
13
11
11
11
13

10
13
4
4
13
13
13
11

(Barcelona), 42 ,2; Llanes Catalònia) ,
41 ,6; Trias (Ruy López) , 34,6: i Ara
(Sabadell), 0.7. (S'esmenten els jugadors que van jugar un mínim de 4
partides com a primer tauler. )
Puntuació dels Mestres Nacionals
Cordov;l , 80.7: Lladó. 66 ,6; Garcia
Crus , 58.3: Pérez , 54,5: Bordell , 54 .1:
P. Puig , 45 ,8; Sanz (Olot), 44 ,4 i Ri·
bera (Foment), 16,8.
Puntuació dels Mestres Regionals
Serra, 90 ,9: Buxadé, 77,7; Soria, 72.8;
Tei era , 62 ,5; A. Pablo. 61.5 ; P. Ga r·
cia , 55 ; Canals , 54 ,1; Paredes, 53 ,8;
Mora, 53 ,8; García Conesa , 50; Borrell.
50; Che rla. 50; Simón, 45 ,8; Perdigó ,
45 ,8; Bellran , 42,2: Bravo, 37 ,S, i Bas ,
27.9
Millors percentatges de Preferents

11

12
12
12
12
12

Gavaldà, 93,7 ; Coll. 84 ,6: Antigua ,
80 ,7; Poyato , 77.2; Prada. 77.2; Pral .
77 ,2: Pomés. 76.9: Vilage liu , 75 ; Ferran , 76: Viladot. 75. i Balagué, 75.
Millors percentatges de Primeres

Percentatge dels jugadors que
defensaren prioritàriament el primer
tauler
Serra (UGA) , 90,9; Galobart (Con·
gresa) , 70 ,8; Medina (0101), 70.8; Lla·
dó (SEAT). 66,6; Pomar (UGA) , P. Gar.
cia (Comlal), 55; Bordell (Español) .
54,1; Paredes (Foment), 53,8; Garcia
Conesa (8arclnona), 50 ; Borrell (Jake)
50; Si món (Terrassa), 45.8; Bellran

prou a entendre que no hi tenia res a
fer en aquesta categoria.
S'en tén que els Ires darrers classificats baixen de categoria.
PRIMERA CATEGORIA · Grup A
Aqu esta vegada h. hagué una gran
lluita entre cinc aspirants als tres llocs
classificatoris, el de campió i sotscampió, que dónen l'ascens automàtic , i el de tercer classificat que permet disputar el torneig reg iona l per
a l'ascens.
El San t Josep, de Sadalon a. demos·
trà ésser el més fort. si bé va perdre
amb els do s que es classificaren a
continuació , cosa que li treu una mi·
ca de lluïssor al triomf. Emperò, s'ha
'iabut defensar bé en les eliminatòries
que porta jugades per a la classifica ció a la 2." Div isió Naci onal , i per

Monrabà (Sabadell) , 77,7; Cènovas
(Sabadell), 68 ,1; Delgada (Terrassa).
66 ,6: Navarro (Comtal) , 62,5; Fàbregas ( Foment) . 62 ,5; Sererols Vila (Com·
tal) , 55 ,5; López (Comtal). 55 ,5; i Pon·
ce (Jake) , 53,8.
Millors percentatges de Segones
Alcañiz (Barce lona) , 66.6: Xalabarder (Sarcelona), 60; i Monteagudo
(Jake) , 30.

lant està fent honor al titol conque·
rit. Aquest triomf li permet de rei nte·
grar-se a la màxima categoria. d 'o n
havia baixat la temporada 1972173.
El segon lloc fou renyit i hi em·
pataren tres equips . Un d'ells, el Congreso " B". filial prominent del club
de preferent, ha demostrat fa gran tas·
ca que duu a terme aquest clu b amb
la promoci Ó de nous Juga dors. Com
que la reg lamentaci ó del céimpionat no
permet que juguin a Preferent dos
equips del maleix club, el Congreso
" S" ha hagut de cedi r la placa al tercer classificat, encara que empatat
amb ells junt amb el Vilanova. que és
el Mataró.
La trajec tòri a duta per aquest equip
demostra que portaven un ritme sufi·
cient per assegurar l'ascens sense dl '
ficultats , i fins i tol algun a cosa més.
Però a la penúltima ronda van perd re

amb el Vilanova i es van classificar
justament per millor promig . Tant Sant
Josep com Mataró han estat conseqüents amb la seva campanya ante·
rior, on ja quedaren a les portes de
l'ascens, que han assolit ara . Ambdós
són antics pertanyents a la màxima
categoria. a la que retornen igualment
com el Vi lanova.
Perquè el Vilanova , que assoli la
plaça de promoció reg ional. la sabé
defensar bé davant del Girona. Torto·
sa i Vilanova de Bellpuig, i així ma·
teix recupe rarà la Preferent , abando ·
nada la temporada anterio r.
El segon equip de la U.G .A. va fer
el mateix paper que l'any abans tot
i conquerint un punt més i, si ta no
fa, també el Sarcinona "8" i el Manresa.
En canvi, l' Ateneo Hortense no es va
refer de la seva caiguda de categoria
i no va tenir esma de lluitar per recu perar l'antiga. Romangué a l ." cate·
goda per molt poc, com els qui l'a·
companyaren en puntuació .
El SEAT "S", que havia pujat en la
temporada anterior, no s'hi ha sabut
aguantar malg rat fer-hi un paper acceptable, ment re que els de Sitges
s'han enso rrat del tot aquesta vegada i han hagut d'acompanyar els "auto movilistes" cap a la categoria interior.
Cal dir que aquí en baixaven dos
d'equips.
SEGONA I TERCERA CATEGORIES
Les fases regiona ls de 2.· categoria .
que incloien representants de cada
Delegació catalana amb la participa_
ció dels campions dels sis grups de
Ba rcelona , van donar com a guanyador el club de Sant Adrià del Sesós .
Com a principal adversari va tenir el
Sa rcinona "C" en quarts de final. Des·
près, les victòries contra el Gavà i
La Lira, en semifinal i final , respecti ·
vament, el van confirmar com el millor
en aquesta categoria. El sots-campio·
nat fou per l'equip " A" de La Li ra. que
aixl posava un brillant final a la seva
magnífica temporada.
A 3." categoria la victòria fou pel
C. C. de Canet de Mar, que va gua·
nyar al Club de 7 a 9 en quarts de ti·
nal, el Cie rvo en semifinal , i 8 La Ura
" S" a la final. Tot i que La Lira no
ha collit més que dos sots-campionats.
cal remarcar el gran èxit que significa
per aquesta modesta entitat que demostra la bona tasca que s'està fent
en el seu si. També val a dir que l'actuació del Canet de Mar ha estat un
bon èxit, ca r l'ha obtingut en molt poc
temps d 'entrar en competicions, èxit
que és molt dif icil d'assolir perquè
hi ha un gran nombre de clubs i equips
!dlals de clubs forts que militen en
aquesta categoria.
JOAN TORQUET
I JORDI PUIG
JUNY
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XXXIII CAMPIONATS DE CATAWNYA PER EQU PS

ASSOCIACIO BARCINONA 39 / 69
Noms

PUNTUACiÓ DELS JUGADORS DE CADA
EQUIP OE CATEGORIA PREFERENT
S'ha considerat un mínim de 4 partides
Els jugadors han estat relacionats per l'ordre establert a les llistes
presentades per cada club abans de començar el campionat

Categ. Pa n .

Punts

°I"
50
73
45 .8
53.8
84 .6

M.R.
Garcia C.
P.
Garriga
P.
Batalla
P.
Hernandez
P.
Coll
P.
Morell
P.
Sanchez·C6zar
P.
J. Marees
P.
Pascual
P.
Viladot
P.
Tresents

13
13

6'"

12

5'"
7
11

CENTRE LLEIDATÀ

RUY LOPEZ

13
13
7
9

9',.

1 '"
5

11

4

9

6
3
3

4
6

21 .2

55.5
36.3
66 .6
75
50

Informació recollida per la Secreta ria de la Fede ració Cata lana
d' Escacs

UNIO GRACIENCA O' ESCACS (U.G.A. )

CLUB AJEOREZ ESPAÑOL

Noms

Categ. Part.

Punts

Noms

Pomar

G.M.I.

6
10
9
7

Serra

M.R.

Buxadé

M.A.
P
M.A.
P.
P.

Velasco
Canals
To
MonteU

Prat
Salvany

Ciuró
Gavaldà
Balagué

P.
P.
P.
P.
P.

9
11
13
11
12
12
11

%

66 .6
90.9
88.7
63.6

6'"

11
10
12

8
4

E. Pablo
Mass6
Delgada

M.A.
M.A.
M .R.

P.
P.
P.
P.

12

13
13
13
12

13
12

P.

5

P.
P.

11

1 .~

12

5

P. Puig

54 .1
6 112 54 .1

Vilage1iu
Prada

5'"
8'"
3
8'"
7',1,
3

Sanchez
Gràcia
Segu ra
Casellas
Werner

50
77.2
30
70 ,8
93.7
75

M.N.
M.N.
M.N.
M.N.
P.
P.
P.

12
12
11
12
10
11

P.

12
12

P.

P.
1."

Punts

%
54 ,1

58.3
54 .5
45 .8
75
77.2
62 .5
66 .6
58.3

8

51> 45 .8
7
8
10
7
10 ',I,
8
3
5 12
3
8

53.8
61 .5
76 ,9
58.3
80.7
66 .6

60
50

60
666.

Llad6
Soria
Tejera
Bautista
Colomer
Ab.jón
López
Quesada
Jiménez
Bascós
Franch
Motina

MN .

P.

12
11
12
12
11
11
11
12
10
10

P.
2."

4
4

M .R.

M.R.

P.
P.
P.

P.
P.

P.

Mampel

P.
P

13
13

P.

12
12
12

M .R.

P.
P.
P.
M.A.

P.
P.

34 .6
38.4
50
37 .5
54 .5

13
13
13
9
13

65 ,3
50
50
38.8
50

60

5
8

37.5

GRUP O'EMPRESA S.E.A.T.

CLUB O'ESCACS TERRASSA
Simón
Mora
A. Pablo
Pomés
Puig-Nadal
Antigua
AlIés
Francino

Bordell
Garcia Orus
E. Pérez

Caleg. Part.

Trias
Ibero
Masqué
Bravo
Grau
Artigas
Romero
CI"erta
Frontons

8
8
7',1,

66 .6
72.8
62 .5

8 112

70 ,8

6'1,
8
5

59
72 .8
31 ,8
41 ,6

6
6

60
60

3' ~

2t ~

62 .5

,2

12.5

CLUB AJEDREZ CONGRESO
Galobart
Bachinl
Boada
Gros

Jordà
Andreu
Ramírez

8ielsB
Mas
Calduch
Fernandez

P.
P
P.

P.
P.
P.
P.

P.
P.
P.
P.

12

BI :.!

70 .B

13
13

5
3

38.4
23

12
11

6 1 :.!

54 .1

2 1 .,
1 12

22.7
2 1.4

9 1 1!
6' ,
8 "2
3 1':.1
7

73
50
70,8
43.7
58 3

5
9
9 1':.1

50
69.2
73

7

13
13
12

8
12

AJEOREZ JAKE CLUB
( l 'Hospita let Llobregat )
U. A. FOMENT MARTINENC

CLUB D'ESCA CS OLO T
M .L

12

M.N.
Co rdov. 1
M.N.
Gonz alez Maza p ,

9
13

Medina

Sanz

Poyato
Cuadras
ReviUa
Jurada
Ferràn
Camps
Casacuberta

P.
P.
P.
P.
P.
P.
1 .~

Mi r

1:'

12
11
7
9
9
12
12
8
6
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8 12

708.

4

44 ,4

11'2 807
6 2 5 4.1
'
8 I !.!

77 ,2

4
4 12

57 .1
50

4 1'2

50

9

75
1

4 2
2 12

37,5
312

2 1"

41 .6

Paredes
Ribera
Palau
Padró
Colomlna s
Gomlta
Sato rra
Boada
Lazaro
Travesset

M .R.

M.N.

P.
P.
P.
P.

P.
P.
P.
P.

f a rn és

P.

fabregas

1.

13
6
13
13
11

13
6
12
10
13
10
4

7

53,8
16.6

7''/.

57, 6

7 1 '/.

57,6
6 ' 2 59
5\ 2 43

3

50
33.3
6 '2 65
8 ''2 65 ,3
6 1,"2 65
2 ' 2 62 .5

4

Borrell
Noria
Domínguez
Alfara
Marchad or
A. Vélaz
Daur aval

M.A.
P.

P.

10
13
13

P,

11

4 I :.!

40 .9

P.

13

46 .1

P.

12

6
6 12

P.

7

1 \ ·2

54 . 1
21.4

53.8
50

Ponce

1 .~

13

Bernal
Rosell
Conesa

1 .~

4

7
2

P.

9

3 1 4 3B 8

1 .~

10

GaJard

1. ~
2~

7
5

Monteagudo

3

30

3
42.8
l ' :.! 30

ESCACS COMTAL CLUB
Caleg. Part.

Noms

P. Garcia
Perdigó
Ser ra
Alvarez
Monereo
Martln
Bea
Miró
Sanchez
Sererols Vila
López
Navarro
Cirujeda
Cabello

CLUB

M.A.
M.A.

P.
P.
P.
P.

P.
P.
P.
1.'
1."

10
12
11
12
10
10
10
4
7
9

9

%
Somlllnlls

2'12 20,9
6
50

TORTOSA · VILANOVA i LA GEL TAU
VILANOVENC (Vilanova de Bellpu,g) . GIRONA

4
lfz
3'.
2
2
5
5

40
0.5
35
50
28.5
55.5
55,5

4
4

2 112 62 .5

1.'

5

1'"

lo "

M.A.
M.A.

P.

4

P.
P.

11
11

P.

5

P.
P.
P.

6
12
12
7
7
5

1."
1 .~

2.11
2.-

1

25
30

6

5'2 27 .9
3 1 2 27 .9
12

3 '1 ·6 ':
5 '1 . 4 I:

Flnll
7

VILANOVA · VILANOVENC

,~

. 2

'!

7 I .'
5 I!
. 5'
. 4 I.'

I.'

SEGONA CATEGORIA
Quarts de final

2
4
5
5

AMPOSTA· GAVA
BANYOLES · ATENEO COLON (Barcelona)
LES ESCALDES · LA LIRA (Barcelona)
SANT ADRIA BESOS . BARCINONA "C"

I.'

'1

.

.

Semifinals

BARCELONA

13
13

ASCENS A CATEGORIA PREFERENT

5 '.> 55
5'.> 45,8

lo"

D'ESCACS

Bellran
Bas
Cabré
Catalan
Temiflo
Ponca
Gil
Correa
Orlin
Nadal
Prats
Xalabardel
Alcafliz

FINALS REGIONALS
Punts

12.5

4
5
2
O
5 '"
8
3
3
3

36.3
45.4
40
0.0
45.8
66.6
42,8
42.8
60

4

66.6

4
5

GAVA . SANT ADRIA BESOS
ATENEO CO LON . LA LIRA

. 6
. 5'

Final

SANT ADRIA BESOS · LA LIRA
TERCERA CATEGORIA
Quarts de final

3

TARRAGONA "C" . EL CIERVO (Sabadell)
Dr. PASCUAL (Llagostera) . SANT ANDREU BARCA
CA NET DE MAR· CLU B 7 a 9 (Barcelona)
JAKE "C" (L' Hospi lalet Llobregal) . LA LIRA " B"

11

4'

•

4 '!

. 4

5

. 3

4

• 4'

6

. 2

Semifinals

EL CIERVO . CANET DE MAR
LA LIRA " B" . Dr. PASCUAL

CLUB D'ESCACS SABADELL

Ara
Espau
Ros
J. Parera
Martinez
Casas
PUJadas
Monrabk
HomeI
Canovas
Mlram6n

P.
P.
P.
1. A
1.'

13
13
6
10

1 .~

9
13

1 .A

10

1. ~

1 .,

13
12

L"

11

1."

7

1

0.7

7

53 ,8
16,6
45
44,4
38.4
10

77.7
50
68,1
50

CATALON IA ESCACS CLUB
Llanes
Armengo l
Bohlgas
Barrababé
Gamga
Lav!lla
Grècia
Esplnalt
Gonfaus
Téba.
Vidal
DebanI
Vazq uez

P.
P.
P.
P.
P.
P.
1."

12
13
8
12

7
6
5

1. ~

10

1.'
' :'
1."

9
11
5

1. ~

10

1. ~

5

5
3
4
2
2
2
2
4
3
5 12
Ih

2

41 ,6
23
50
16,6
28,5
33,3
40
40
33,3
50
0,5
20
20

Final
CANET DE MAR . LA LIRA " B"

CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS
MAXIMA CATEGORIA
CAMPIONS

Clubs
C, A. Barcelona
C. A. Ruy López
C. A. Espanol
U. G. A.
C. A. Terra ssa
C. A. Sabadell
C. A. Pal uzle

Anys

Tltols

8
7

6
5
5
1
1

1933
1930
1952
1928
1954
1948
1960

45
35
61
70
64

47
50
62
73
67

54 56 57 58 i 59
5363 65 i 66
68 71 i 75
74 i 76
69 i 72

1930
1947
1956
1928
1935
1963
1961
1914
1975

48 52 53 54 60 62 64 66 i 67
50 55 57 58 68 71 , 76
59 65 69 70 i 73
i 33
i 45
i 72

JUNY
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SOTS·CAMPIONS
C.
C.
C.
C.

A, Barcelona

A. Terrassa

A. EspaMI
A. Ruy López
E. Comtal Club
U. G. A.
C. A. Sanis
A. Barcinona
G. E. SEAT

10
8
6
2

2
2
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XXXIII CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS
Selecció de partides de categoria Preferent
N .... 1

TAlO. 18 D x D T x T +. 19 C x T P x D
F. J. SANZ (OIOI)
J. SERRA (U.G.A. )

a mb avantatge negre.
16... C5CR I 17 O x C...

Obertura anglesa

R 35/a

El blanc ha escollit una línia molt
agressiva, però in sufIcient.

1 P4AO P4R. 2 P3CR CR3A. 3 A2C
P3A.

17 ... A x O. 18 C x C A4AO. 19 C7R +
RH. 20 C(7R ) 50 04T. 21 A4A ...

Sistema Keres . que porta la Idea
d 'efecluar Immediatament P4D .

l 'única possibilitat del blanc és la
gran mobilitat de les seves peces menors I la defectuosa SI t u aCIÓ de la
dama negra.

4 C03A P40. 5 P x P P x P. 6 P40 ...

La continuacIó escollida pel blanc
no em sembla la mIllor.
6 ... P x P. 7 O x P C3A. 8 04TR C05C .

21... TOlA. 22 P3TO A3C. 23 P4TA
TR10. 24 P5T P3TR. 25 T4T A3R. 26
"SR ...
Joaquim Serra

El negre es decideix per una finia
bastant complica da. La oèrdu a de dos
tem ps (el cavaU ha de lornar a 3AD )
es co mpensa amb el desemac del
blanc .
9 R1A

( forçada)

N.U 2

POMAR ( U.G.A. )
GARCIA CONESA ( Barcinon.)

A2R.

Defensa siciliana

SI 9 . A3R . 10 ASC donaria avanlat ge deciSIU al blanc .

E 52 / b
1 e4 eS. 2 e3 ...

10 A5C 04T. 11 Tl0 A3R . 12 C3A 0·0.
13 C40 C3AI 14 C3C ...

Jugada predilecta del Gran Mestre
Pomar que eludeix els camins teòrics.

No 14 C x AP x C. 15 A3T PS D! (per

exemple, 16 A x P + AlT. 17 C1C C4D.

2 ... g6 .

18 A x A C6R + ) guanyant.
Altres possibilitats poden ésser d 5
, Cf6.

14 ... 03C. 15 A3R ...

3 d4 e x d4. 4 e x d4 dS. S e x dS ...
26 ... P3A !
Gregori Garcia Conesa
Obligant al blanc a jugar T4T. que
permet retorna r la dama mitjançant
una simplificació que és decisiva.
27 T4T A x C. 28 T x O A x A +. 29
R x A A x T. 20 T x T + ...
No 30 MD A xC. 31 P x A T x PA'

30 ... T x T. 31 A4A A x C. 32 P x A
T40 . 33 P4C T4C. 34 A60 T40 . 35
A4C ...
Si 35 M A T4AD. 36 A2 D T4 CD. elc .
35 ... P4T. 36 A7R R1C. 37 R3A R2A .
38 P4A T50.
15 ... P501 16 C x P? ..
0·1
Millor era 16 A x P C x A. 17 D x C

JOAQUfM SERRA
JUNY
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També

és

molt

Interessant:

5

e5

Cc6. 6 Cc3 Ag7 . 7 CI3 Ag4 .• mb igu.l·
tal, Bhend-Bllek, Kecskemet , 1964. la
continuacIó adoptada per Pomar és
molt més aclrva .

A2C . 4. A2C 0·0. 5 P4A P30. 6 C3A
C020. 7 0·0 P3A.
Fins aCI tOl està dinS els caminS de
la més estricta I convencional orto·
dÓxla.

5... C16. 6 AbS + Ad1?1
8 ASC P3TR.
la teoria recomana 6
Cbd7 enca·
ra que JO sóc partida ri de la textual.
car considero que l'AD s'ha de canviar per l'AD blanc o bé pel Cf3.

Les negres fu stiguen l'alhl blanc ,
obligant ·lo a prendre una deCISió.

9 A4A C4T. 10 A3R P4AR.
7 Ac4 Ag7. 8 Cc3 0·0. 9 CI3 a6 . 10
04 Ag4 . 11 h3 A x 13. 12 O x I3 ...

Pressionant sobre d4.

13 Od3 Ce8. 14 AgS I Cd6.
Naturalment.

no

és possible

Error de conceple Les negres, a
més d'afeblir prematurament el seu
enroc, donen facIlitat s a les blanques
perq uè aquestes
coHoquln conve·
nlentment els seus efectiUS.

26 P4CR P x P. 27 P x P TSC. 28 03A
C20. 29 P3T TIC. 30 C3A TSA. 31 C3C
02A. 32 T4R ...

12 T010 C(20)3A.

Error, fill del respecte, que ve a
alleugem la compromesa pOSICiÓ ne gra.

Si 15 Ae3 TcS! 16 b3 Db4 recupe·
rant el peó amb avantatge.

15 ... O x d4 . 16 O x d4 A x d4 . 17 Aa2
16. 18 AI4 A X c3. 19 b x c3 Cd7. 20
Tlel TteS. 21 A x d6 e x d6 . 22 Te6
T x e6. 23 d x e6 CcS . 24 Tdl RtB! 25
T X d6 Re7. 26 Td4 aS . 27 Th4.
I assolida la Iguallat de la POSICiÓ
s'aco rdaren les taules .

GREGORI GARCIA CONESA

MASQUE (Lle.d.tà·Ruy López)
A. PABLO (Terrassa)

76 / a

1 P40 C3AR. 2 C3AR P3CR. 3 P3CR
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35 ... P4R.
Davant la mdulgent passiVitat de les
blanques, les negres assoleixen , 'Inal ment , eliminar la seva feblesa central

36 P x P (a.p. ) A x P.
14 PSD P4A .
Malgrat les falles de procediment ,
les blanques han assolit un desenvolu pamen t orgànic, mentre el seu adversa n segueix cabut de portar a cap el
IOC tàctic , lot i no comptar amb una
contextu ra sullclentment sòlida .

les maniob res dels cavalls són mas·
sa artifiCIoses i, en aquests moments,
prematures, la que -devem insistirIa pOSició negra segueix presentant
zones sub·desenvolupades .

Defensa india de re i

o

El negre s'afanya a ellmmar la més
efectiva peça del seu adversari , I alxi
bona part de la superioritat estratègica
acumulada .

33 C x T CIA. 34 TI ROSA. 35 C3C ...
Si ens hem resistit de qualificar d'in co rrecta la maniobra dilatòria de l'alfil blanc ha estat perquè es tracta, en
realitat , d'un erro r reversible, rectifl'
cat amb el darrer moviment. A més,
s' ha provocat una sèrie d'e rrors Irreversibles en el bàndol contrari.

15 P3C CSC.
N.O 3

32 ... T x T.

13 AlA 02A.

gran avantatge del blanc .

15 0·0 ...

22 C2T 03C. 23 T01R TIC. 24 P4R
P x P. 25 C x P P4C.
Ara es fa eVident en tota la seva
patètica dimenSió ta feblesa del PA
negre.

14

0.3. 16 Txb7 amb

la dama negra ha Irobat. per li, el
pu nl just per augmentar la pressió
sob re l'enroc blanc .

11 02A P4CR.

El negre segueix sense trobar la li
nia Justa. Després de l'excel-Ient JU
gada blanca, sembla més adient 12
D2A, seguit de P4R en moment oportú, a f. I efecte de completar el desenvolupament

12 ... Ob61

Oxb2? 15 Tbl

les dues últimes Jugades de les
blanques, contrànes a un dels prinCI PiS més elementals I coneguts dels
escacs , donen a les negres l'oportuni tat, més aViat fal sa , de ler-se amb la
iniciativa, mercès a la pressió sobre
el flanc de rel enemiC Tanmateix, és
evident que hagués estat més correcte
prosseguir el desenvolupament.

16 CSC 010. 17 A2C P3T. 18 A x A
C x A. 19 C3A DIR. 20 P3TR C3A. 21
020 04T.

Un alld entra a escena amb sorpre·
nen t efectivitat. En poques jugades el
panorama ha canviat radicalment. Ara
s6n les negres fes que controlen el
cent re.

37 P4TR O x PA. 38 06A P x P.
Tota vegada que les negres comencen a acumula r avantatge materia l. les
blanques IOt en ten concentrar els seus
millors efectiUS a la zona del rei ene ·
mlC .

39 C x PT O x P. 40 O x P T6C .
la llUita ha entrat a la seva darrera
lase. Les negre!> es deCideixen a cau ·
r9 sobre el reducte blanc - lIegelxl 's
" bunker" .

41 C4R C2T. 42 C x PD T6T .
o

La idea de ... Cc7 és preparar ... b5
e6 (s 'a menaça 9 ... bS . la C x b 5

N. · S"

GALOBART • SIMON

CxbS. 11 A x bS C x e4) .
9 a4 ...

Defen sa Siciliana . variant Pilnik

Una altra possibilitat és 9 Del. que
té el doble avantatge d'oposar-se ~
9.. b5 (ara el peó de rei està defen·

s al) i a 9 .. e6 (10 d x e6 C X e6 . 11
15 Cd4. 13 Dh4 +; si 10 .. I xeS se·
gueix 11 eS + ).
9 ... 06.10 d x e6 I x e6.11 CbS!? ..
Segons els meu s coneixements, una
novetat teò rica. Aquí es ,ecomana la
Jugada simètrica 11 Cgs , que dóna al
blanc molt bones perspectives : 11 ... h6,
A simple vista se mblà. com si , després d'aquesta Jugada, Jes blanques
haguessin de tirar responia . però .

43 C ( 4T) SA...
Recurs de darrera hora que resulta
decisiu, de la is6 imprevista, quan més
preponderant semblava la pOSICiÓ negra.
43 ... A x C. 44 C x A e x c. 45 D x T ...
Més ràpid era 45 TaR + R2A , etc .

45 ... O X O. 46 A x O CSO.
1•O

MAsaUE I IBERO
N.!> 4

NORIA · MORA
(Jake - Terrassa)
Defensa Pirc , atac austríac

R 89/ e

(B 09)

1 e4 g6 . 2 d4 Ag7. 3 Ce3 dS. 4 14 CIS.
5 CI3 0·0. S Ad3 CaS. 7 0·0 ...
Una Hnia molt fo rla és 7 e5: per
exemple , 7
CeB. B 0·0 (també 8 Ae3

eS . 9 d X eS c )( eS . 10 A x eS d x eS
11 0·0 + 011 Ae4 + ) 8
eS . 9 Ae3
e x d4. tO A x d4 Cac7 . 11 Del Ag4 .
12 Tdl +. Però el blanc , que no ha
gastat massa temps per a 5 Cf3 i 6
Ad3 (en lloc de les agressives 5 e5 o
6 e5), se mbla que prefereix - pel momen tuna lIuila de caire posicional .

7 ... eS . 8 dS ...
No valen 8 eS? Cg4!'¡- ni 8 A x a6

e x d4! 9 C X d4 b x a6 . 10 Cb3 aS . 11
DI3 Ab7 i 12 . Db6 + .
8 ... Cc7 .
Cb4! i des·
Boleslavski recomana 8
prés de 9 Ac4 e6! la d x e6 A x e6 . 11
A x e6 f x e6 . 12 a3 Cc6 el negre està
un xic millor.

(Congreso - Terrassa)

12 CI3 ChS. 13 g3 eS. 14 15 ± o 11 ...
b6 . 12 Ad2 a6. 13 Oe2 , seguit de Tae1
I eS ±.
L'alternativa l l eS!? deixa la caseIta d5 als cavalts negres,

11 ... C x bS .
No 11.. a6 . 12 C x d6 D x d6 . 13
es± : ni 11 .. dS. 12 e5.z .

(B 33)

E 70/a

1 e4 eS . 2 CI3 CeS. 3 d4 e x d4 . 4
C x d4 CIS. 5 Ce3 eS. 6 CdbS dS. 7
AgS aS . 8 Ca3 Ae7?1
¡;s preferible 8..

Ae6 .

9 Ce4 Cd4. 10 A X l6 A x iS. 11 CdS bS.
12 Cee3 ( ;; ) ...
Boleslavsky dóna 12 Ccb6 Tb8 . 13
C x c8 T x c8. 14 c3 Cc6. lS a4 ±.

12... O-O. 13 e3 Ce6. ~4 Ae2 AgS .
Ag4 g6. 16 h41 ? A X h4 ? 17 A x
T X e8. 18 Og4 AgS . 19 Oh3 h6. 20
hS. 21 14 e X 14. 22 9 x 14 AlS.
0.0.0 ( + - ) Ag7. 24 Tdgl Cd4 .
Rb1 ...

12 a x b5 c4. 13 A x c4 C x e4. 14
Oe2 ( ± ) ...
Aquesta posició és la que Noria va
conside rar com a favorable pe r al blanc
quan va Jugar 11 CbS. Efect ivament. la
feblesa del peó e6 es deixarà sen tir
lot el llarg de la parlida.

14 ... dS. 15 Aa2 Ad7. 16 e41 Ob6 +.
17 Rht Tae8 . 18 Ae3 OaS. 19 Tldl ( ± )
Ob4? 20 CeSI A x eS . 21 I x eS b6 . 22
T17. 23 A x e4 d x e4 . 24
Ab1l
T X a7 ( + - ) Ae8.
La resta és qüestió de tècnica .

25 T x l7 R x 17. 2S 012 + Rg8. 27 Tll
T18. 28 O x 18 + O x 18. 29 T x 18 + R x l8
30 b4 Ad7. 31 A x b6 Re7. 32 Ae3 Rd8.
33 Rgl Re7. 34 RI2 Ae8. 35 AgS! RbS.
36 Re3 Ad7. 37 Ad8 + Rb7. 38 R x e4
Ae8. 39 AgS RbS . 40 Rd4 Ad7. 41
Ada + Rb7. 42 ReS I 1 . O unes quan·
tes jugades després .
MAXIM BORRELL

HUMOR

25 ... Oe8? 26 eSI d x eS. 27 O x hS!I
1·O

15
e8
g3
23
25

XXXIII CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS
Classificacions finals
PROViNCIA DE BARCELONA
P R IM E R AC A T E G O R I A
Grup l e r.

Grup 20n .

Grup 3er.
Punts

Punts
1."
2.',
3. "
4.....
5."
6 ."
7."
B."
9 ."
tO .. ·
11 .<'
12."

C. A. Vulcana
C. A. Granollers " A"
C. A. Oro Negra
C. A . Calaf
C. A. Vic
C. Turó de La Pe l ra
C. A. SIM-Sants
Català A. C.
C. A. Santpedor
A. Jake "S"
C. A. Granollers " S "
A. C. Catalònia " 6 '

11

9
7"

6 1/ 2
512
5
4
4
3 1/;.>

l ,U
2."
3."
4."
5."

6."

3 V2

7."
8,"
9 .°
10."
11,"

3

12."

3 1'1/

Amistat de Premià
9
de Badalona
Congreso "e"
La Colmena
Cornellà
C. C. lleidatà-A. López " S"
C. A. L' Hospitalet
C. P. Sant Josep " S"
Foment Molins de Re i
C. A. Masnou
C. A. Aurora
C. A. Prat
C.
C.
C.
S.
C.

A.
C.
A.
C.
A.

S E GO N A
Grup l er.

ler.
20n.
3er.

4r1.
5é.
6é.

7é.
Bé.

9é.
10é.

At. Colón
C. A. Ce rdanyola
C. A Sant Pere
C. A. Creu Barbera
C. R. Mollet
U.G.A. "C"
AVAM
Club Agut
Casa Sordomudos
C. A. Sabadell "C"

ler.
20n.
3er.
4rt.
5é.
6é.

7é.
Bé.

9é.
10é.

A. Súria

G. E. Hispano Olivetti
A A. IIdefonso Juyol
C. A. Catalunya " C"
C. A Manresa "8 "
Al. Barcelonès
Centro Aragonés

B
6
6

5'h
4 \i
3 '"
2' :/
1

O

ler.
20n.
3er.
4rt.
Sé.
6é.
7è,
Bé.
9é.
1 Dé.

Grup ler.

24

C. A El Ciervo "A"
C. Caldense
C. A. Sarcelona "e"
C. A Sant Pere " B"
C. A El Ciervo " 8 "
Caixa Pensions
C. A. Ideal d ' En Clavé " S"
Club Agut " S"
BUTLLETI O' ESCACS / JUNY

7é.
Bé.

9é.
10é.

ler.
20n.
3er.
4rt.
5é.

6é,
7é.
Sé.
9é.
10è.

3 1<.l
3 1f l
2'h:
2 1,'¿
O
1976

1 er.
20n.
3er.
4rt.
5è.

6e.
7e.
Bé.

8a rcinona " C"
Comtal "C"
A. Olesa
A. Padró Cornellà
A. Igualada " B"
A. Barceloneta
e. Sant Feliu " S"
C. A. Prat " 8"
C. A Esplugues
Tenis La Salut

C. A. Sant Adrià " A"
C. A. Amistat "8"
C. A. Malgrat
C. C. Arenys de Munt
U.G.A. "O"
LI. Am . Argentona
Tres Peons "S"
C. P. Sant Josep " C"
e. R. Pineda
C. A. Sant Adrià "8 "

CAT E GOR I A

Grup 20n .

7
5
4

A.
A.
C.
C.
C.
C.
U.

Grup 6è.

C. A. Catalunya " A"
U. C. Sant Feliu " A "
C. A. Ripoll
C. A. Vic " B"
ONCE
Català E. C. "S"
e. A. Santa Perpètua
C. A. Congreso "E"
C. A. Cardedeu
C. A. Be rguedà "S"

TE R CERA

1er.
20n.
3er.
4rt.
5è.
6è.
7è.
Bé.

1er.
20n.
3er.
4rt.
5é .
6é.

C. A. 8erguedà
C. A. Catalunya "C"

Grup 5è.

C. A. Gavà
Vilafranca "S "
C. A. Catalunya " S "
U. A. Foment " C"
C. A. Vendrell
AI. Santboià
C. A. Martorell
A . Barci nona " O"
Turó La Peira " S "

C. A. Igualada
C. A. Español " S"
C. A. Terrassa " B"
C. A. Sabadell " B"
C. A. . Coll blanc
Centre Moral de GràCia
A. A. Rubinenc
A. Comtal " 8 "
C. A. Tres Peones
C. A. Sarcelona " S"
C. A. Sant Cugat
C. A. Congreso " O"

Grup 3er.

S . C. La U ra

e,

1."
2."
3."
4."
5."
6. "
7."
8."
9."
10."
11 .'I
12.'

CATEGORIA

Grup 20n .

Grup 4rt .

1er.
20n.
3er.
4rt.
5é .
6é .
7é.
Bé.
9é.

«B»

e. C. Canet de Mar
C. A. Sant Pol
C. A . Masnou " B"
C. A. Malgrat "S "
C. A. Ideal d'En Clavé " A"
C. A Sant Gregori
C. A Amistat " C"
Ferrer Internacional

Grup 3er.

5 ' :/
4'2
4'2
4
4
4
1 ' :l

D

1er.
20n.
3er .
4rt.
5é.
Gé.
7é .
Bé.
9é.

e. A. Jake " C"
e. A. Salvat
e. A. L'Hospitalet

"S"
SIM·Sants " S"
C. A. Cornellà "S "
C. A. Coll blanc " B"
Casal Bellvitge
C. A. Aurora " S"
AI. Santboià " 8 "

Punt,
11
B
B
712
61~

5' ,
4
4
4

3 ' ~.
3

Grup 5è.

Grup 4rt.
1er.
20n.
3er .
4rt.

5è.
6è.
7è.
8é.
9è.

8

Club 7 a 9

G. E. SEAT "C"

5 1..

U. A. Foment "O"
Coop. La Famil ia r
S. C. La Colmena "S"
Coral Badalo nesa
C. C. Gràcia
C. A. Calaf "S"
Ca ta lòni a Manresa "O"

5
5

ler.
20n .
3er.

4rt.

4
4

5è.
6é.

2 12

7e.

2
O

8é.

Grup 6é.

S. C. La Lira "S"
C. A. Avinyó

6
5 1':./

5

Ciutat Merid ian a
C. A. Montcada
At. Hortense "S"
C. A. Castellar
C . P. Sant Josep "O"
Hispano Ol ivetti "S"

4
3 12

3

1 er.
20n.
3e r.
4ft.
5é.

6é.
7è.

1
O

Bé.
ge.

C. C.
C. A

Sant Andreu
Vilanova "S"
Vilafranca "C"
AI. Colón "S"
C. A. Setembre
C. A Torrenegra

C. Ruy López "C"
C. Moral Gràcia "S"
C. C. R. Aragonès

7
6
51::

5
4'.
3
2
1 1<2
1 1~

CLAS SIFICA CI6 A T ER CERA CAT EG O RIA

1er.
20 n.
3e r.
4rt.

5è.
6è.
7è .

8è.
9é.

Cassin o Te rrassa "A"

A. A.

Rubinense
8lM-Sants "C"
C . R. Mollet "8"
U. A. Foment M .
A. Comtal "E"
C . A. Sant Gugat
A. Co mt al "O"

"S"

7
5

"E"

3
3

41 ~

2 12

"S"

21fl

Club Agut "C"

Sé.
6è.
7è.
8é.
9é.
10è.

1er.
20n .
3er.
4rt.

5è.
6è.
7è.

1

Bé .

O

9é.

C. A. Gironella
A. A. Rubinense "C"
AVAM "S"
Sant Andreu "S"
Cassino Terrassa "S"
Ideal Clave "C"
Tres Peons "C"
C. A. Sabadell "O"
C. A. Manresa "O"

8
6
S',
4 1~

4 1,¿
3 1'2

3

1 '"
O

Vilafranca "O"
C. A. Espuela de Oro
M oto r·lbèrica M ontcada
C. A. Montcada "S"
At. Hortense " C"
C. A. Man resa "C"
Tu ró La Peira "C"
C. A. Olesa "8 "
C. 8ada lonesa "S"
BIM·Sants "O"

Grup
ler.
20n .
3er.
4rt.
Sé.

6è.
7è.
Sé.

9 è.

8',0

6'.
5
5

l e r.
20n .
3er.

4rt.

4',0
4

5è.
6è.

3 1"J
3

7è.

2 12
21 ~.l

8è.
9è.
10è.

Padró de Cornella "S"
Molins del Rei "S"
Joventut Molins del Rei
C. A. L' Hospitalet "C"
San liago Ap6stol "A"
C. A. M artorell "8 "
Santiago Ap6stol "S"
Sani Adrià "C"
Hispano O livett i "C"
Ruy López "O"

7è.
Canet de Mar "B "
Orfeó Badaloní
S. Marti Provençals
El Carmelo "A"
Coop . La Famil iar "S"
C. A. Centelles "S"
C. A. Collblanc "C"
La Colmena "C"
C. C. Gràcia " 8 "

l e r.
20n.
3er.
4rt.

5è.
6è.
7è.
8è.
9è.

C. A.
C. A.

Centelles
Santpedor "S"
C. A. Terrassa "C "
Creu Barberà "B"
El Ciervo "C"
C. A. Granollers "C"
El Carmelo "S'

AVAM "C"
C. A. Clos "S"

7',0

6
S',
5
5
3'~

2',
1
O

Grup 6è.

Grup Sè.

Grup 4rt.
ler.
20n .
3er.
4 rt.

Grup 3er.

Grup 20n .

Grup ler.

Bl '2

7 1/ 2
6 12
61 ~

6
3 '4
2
2
2

,,

1 er.
20n.
3er.
4ft.
Sè.
6é.
7e.

8è.
9é.

Gavà "S"
Vulcano "C"
Sitges "8 "
Vilanova "C"
La Sa lle - Horla
C. A. Vendrell "S"

C. A.
C. A.
P. S.

G. E. SEAT "O"
La Familiar "C"
Can Clos "A"
Coop.

Grup 8é.
6"2
6 1¡..l

6
6
5

1er.
20n.
3er.
4rt.

5e.
6è.
7è.

3
2
1 112

Bé.

',o

9è.

C. A. Calella
C. P. Arenys de Mar
C. A. Vulcano " 8 "
C. A. Besós
C. C. Canet de Mar "C"
C. A. Barceloneta "S"
C. A. Cornellà "C"
C. A. Setembre " 8"
C. A. Sant Gregori " 8 "

8
6 12

6 ',
5
3',0
2 12
2

ASCE N SOS

OESC EN SOS

A 1,1' categoria:
El 1er. i 20n . de cada grup de Segona Catego ria.

A 3." categoria :
El 9é. i lOé. de cada grup de Segona Categoria.

A 2.n calegorla:
El ler. , 20n . i 3er. de cada grup de Tercera Categor ia.

A classificació:
El Bé . 9è i 10é de cada grup de Tercera Catego ria .

A

categoria:
El ler.. 20n. i 3e r. de cada grup de cla ssi licació a

3 .~

3 .~.

JUNY 1976/ 8UTLLETI O'ESCACS
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XXXIII CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS
PR OVí N CIA D E GI RONA
TERCERA CATEGORIA ( Pri mer Grup )

PRIMERA CATEGORIA

Pu n ts

Punts
1er.
20n .

3er.
4 rt.
5é.
6é.
7é.

C.
C.
C.
O.
C.
C.
C.

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

GIRONA " A"
GUIXOLENC " A "
OLOT "B"
ROYAL de Figueres
PALAFRUGELL " A"
BLANES
LA CELLERA

11

ler.

11

20n.

7 1 :1.
5
3

2 12
2

3er.
4rt .
5é.
6é.

7e.
Bé.
9é.
lOé.
t,é.

C. A. DL D. PASCUAL. de llagost era
C. A. FARNES " A
de Sta. Coloma
C. A. SALT " B"
C. A. ROSES
C. A. BANYOLES " B"
C. A. PALAF RUGELL " B"
C. A. SALT " A"
C. A. C.E.A. " S", l 'Escala
C. A. SANT JORDI " B". de Figueres
C. A. FARN~S " B" . de Sta. Coloma F
C. A . SANT JORDI " A", de Figu eres

TERCERA CATEGORIA (Sego n Grup )

SEGONA CATEGORIA

Pu nts

Punts

ler.
20n.
3er.
4rt.
5é.
6é.
7é.
Bé.

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

12 1 2
9'.
9
B',
5',

BANYOLES " A"
OLOT " C"
GUIXOLENC " B"
CER. " A ". L 'Esc ala
OLOT " E"
MONTGRI. de Torroella
OLOT " D"
GIRONA " B"

5 12
3
21:¿

Par1 lcularitats
Per proclamar el campIÓ absolut de Girona es Juga un
partit de desempat entre el Girona L el GUlxolenc , que
guanyà el primer.
El Banyoles. campIó de 2.. ' categoria . passa a la
ca tegona superior.

1er.
20n .

3er.
4rt.
5é.
6é.

7e.
Bé.
9é.
'Oè.

C. A. OLOT
C. A. OLOT
C. A. OLOT
C. A. OLOT
C. A. OLOT
C. A. OLOT
C. A. OLOT
C. A. OLOT
C. A. OLOT
C. A. OLOT

" F"
" L"
" H"
"O"
" N"
" M"
'' l ''
"J"
"G"
" K"

Alxi malelx els clubs Dr. Dommgo Pascual. de llagos tera
Famés, de Santa Coloma . I 0101 " F ', " L", passen a 2
catego ria .
Per proclamar el campIÓ de 3.' categoria es Jugà un matx
entre eJs guanyadors de cada cJub I fou fav orable al s
Jugadors de Llagostera .

PRO VINCIA DE TA RR AGO NA
TERCERA CATEGORIA

PRIMERA CATEGORIA

Punts
Punts
, er.
20n.
3er.
4rl.
5è.
6é.
7é.
Bé.

C. A.
REUS
C. A.
C. A.
C. A.
C. E.
AEMI
C. E.

7

TORTOSA
ESPORTIU " A "
TARRAGONA " A"
VILASECA
TARRAGONA " B"
ESCACS REUS " A"
de VALLS "A"
CAMBRILS

5

4',
3' 2
3

2%

ler.
2on.
3er.
4rt.
5é .

6è.
7è.

C. A. TARRAGONA " C"
HIFRENSA " A"
C. S. CAMBRILS
HIFRENSA " B"
C. A. TARRAGONA " D"
C. A. VILABLANCA
C. A. VILASECA "C"

5'2
5' 2
5
3 12
3',

2 12
212

2
, 2

SEGONA CATEGORIA
Punts
ter.
20n.
3er.
4rl.
5é .
6è.
7é.
26

6

C. A. AMPOSTA
ORFE6 REUSENC
ESCACS REUS " B"
AEMI VALLS " B"
C. A. TORTOSA " B"
C. A. ULLDECONA
REUS ESPORTIU " B"
BUTLLETI D ESCACS / JUNY

4 1.2
4
(14 .5)
4
(12.25 )
4
(9.5 )

3 1/2
2
1976

Par tic ularitats
El C. E. Cambrils. de 1.' categoria . baixa a 2." catego ria
El substitueix l'Amposta. campió de 2.' categoria
El C. A. Tarragona " C" s'adjud icà el campionat de 3.'
ca tegoria per haver guanyat a l'HIFREN SA " AH

DOTZE HORES INTERNACIONALS
DE MASNOU

PROVINCIA
OE LLEIOA

V ' edició, el

Primera categoria

19

de setembre

Pun ts

l.r.
20n.
3ar.
4rt .

5.è
6.è
7è.

8..

VILANOVA " A"
BALAGUER
LLEIDA " A"
SEU D'URG ELL
ANGLESOLA
LLEIDA " B"
TÀRREGA
VILANOVA " B '

51.5
45
40.5
40
31
27
26
18

Segona categoria
Grup primer
Punts

1e r.
20n.
3er.
4r!.
5è
6.è
7.e

LES ESCALDES
TORNABOU S
TO RÀ
ANDORRA
CERVERA
LLEloA "C"
VILANOVA "C"

45
39
30
29
29
26
12

Grup segon
Punt ,

ler.
20n.
3er.
4r1.

5.è
6.è

LLEIDA " E"
LLEIDA " O"
JUNEDA
PUIGVERT
TO RRE FARRERA
VINAIXA

34.5
32.5
26,5
26
19,5
11

•

Aquesta és una competició molt
originat , probablement unlca al món ,
i que faria les delícies del gran mestre soviètic Sranstein . sempre preocupat per troba r fórmules estimuladores.
Un a de les seves propostes és precisament I¡:¡ de jugar pa rt ides de mit ja hora entre els dos bàndols, o sia
de 15 minuts per jugador, car les anomenades pa rtides ràpides . gene ral ment de 5 minuts quan no de tres i
tot , són massa arbitràries , mentre que
les de 15 mi nuts donen marge a la
creació .
El Club d' Escacs Masnou, sota la
batuta del seu presiden t, En Fran cesc Guardiola. porta endavant aquesta prova de la seva creació. ~s una
competició limitada a 60 Jugadors per
grup, havent-hi dos gru ps: un pe r a
Jugadors de categoria preferent endavant , i l'altre per a jugadors de pri mera i segona categories.
La competició funci ona de les 9 del
mati a les 9 del vesp re, amb una interrupció pe r a dinar de dos quarts
de tres fins a un quart de quatre. Hi
ha contínuament en joc 20 taulers per
grup, que vol dir 40 Jugadors, i els
altres 20 jugadors estan pendents de
les pa rtides que van acabant per a
substitui r els qui perden . Així es va
procedint a l'acumulació de punts se-

gons el nombre de partides Jugades
i de victòries hagudes. Es considera
eliminat el jugador que fa taules amb
blanques. encara que se li respecta la
puntuació .
L'èxit que està obtemnt aquesta com ·
petició fa que les InSCripCions si guin
cada vegada de més categoria . cosa
que ~a mbé impul sa la c reixent im portància del s premis. Per a la propera edició, cinquena , convocada Ja
pel propvinent dia 19 de setemb re , hi
ha 124.000 pessetes en premis a reparli r entre els 20 primers classificats ,
esent els premis d'honor de 25.000
20 .000 , 15.000 i 10.000 pessetes.
La inscrtpció, en el preu de la quaL
de 400 pesset~s , s'hi inclou el licket
pe r al dinar, s'ha d'enViar a l'entilat
organitzadora : Club d' Esc acs Masnou.
Casino de Masnou, carrer Barce lona, l , Masnou ( Barce lona) .
La IV edició disputada el 21 de sete mbre passat , don à la Victòria al mestre peruà Drestes Rodríguez , que arrep legà 26 punts, seguit de Kurz (A.
F.A. ) i Fernandez Garcia ( Peña Rey
Ard id , de Bilbao) , amb 25 i mig; BordeU i Haïk ( França) . 24 i mig; Ochoa ,
23 i mig; A. Mart in, 23; Tage r (R. F.
A.) , 22 i mig. i Eslon (Suècia). 22
punts , entre els més destacats .

•

PARTICIPE EN LOS
CAMPEONATOS DE ESPANA
DE AJEDREZ POSTAL

Inscripciones permanentes en todas las
categorias .

mate postal

Solicite inform ació n a la
VOCAUA POSTAL DE LA F .E. DA

Suscribase al Bolelín
bimensual de los Posta lis tas
Cuota anual : 200 ptas_

el

Santa Eulalia. 28

S ANTA COLOMA OE GRAMENET (Barcelona)

JUNY 1976/ BUTLLETI o ' ESCACS
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LES PARTIDES QUE DONAREN
NAIXENÇA A L'OBERTURA
CATALANA
N.O 6

1.- rondll

TARTAKOWER (França)
MONTlCELU (Itàlia)

o

70 / a

1 d4 CH; . 2 g3 g6. 3 e4 Ag7. 4 Ag2. 0·0.
5 04 d6. 6 Co2 eS. 7 eIS Cbd7. 8 Cbe3
aS. 9 h3 CeS. 10 A.3 Ce8. 11 Od2 15.
12 e x lS g X IS. 13 0.0 b6. 14 14 04. 15
Cd4 Ad7. 16 g4 Ixg4. 17 h x g4 Axg4 .
18 Cxo4 C X o4. 19 A x e4 CH; . 20 Ag2
De7. 21 15 Cd7. 22 Ce6 0.8. 23 Tael
ces. 24 Ad4 AXiS. 25 A x eS d x eS.
26 C x eS AxeS . 27 OgS+ Rh8. 28
T X IS Ad4+. 29 Rll Dd7. 30 To6 T xIS.
31 O x 15 Og7. 32 004 TI8 +. 33 Rel
AI2+ . 34 Rdl O x b2. 35 Te7 Oal+ .
36 Re2 O x a2+. 37 Re3 0., +. 38 Re2.

N.O 7

6." ronda
TARTAKOWER (França)
TORRES (Espanya)
R 74 / b
1 d4 C16 . 2 g3 g6. 3 e4 eS. 4 dS d6 . 5
Ce3 AlS. 6 Ag2 Ag7. 7 e4 Ag4. 8 13
Ae8. 9 Cge2 Cbd7. 10 0·0 hS. 11 h3 aS .
12 Ae3 Cb6. 13 b3 Ad7. 14 a4 Oe8. 15
Rh2 Ch7. 16 Od2 gS. 17 14 h4. 18 9 x h4 .
g4. 19 15 9 x h3. 20 A x h3 A16 . 21 AgS
C x gS. 22 h x gS AeS +. 23 Rg2 De7.
24 Cgl 0·0·0. 25 CI3 Ag7. 26 CbS
A x bS. 27 Bx bS A X al . 28 T x ., Tdg8 .
29 O x aS Rd7. 30 16 + T x h3. 31
R x h3 e x 16. 32 9 x 16 Dd8 . 33. Oe3
Re7. 34 Ch4 De8 + . 35 CIS Tg6 . 36
Tll Cd7. 37 OaS+ Cb6 . 38 eS Th6 +.
39 Rg2 Tg6+ . 40 Cg3 Od8. 41 b4 Rb8.
42 b x eS d x eS. 43 Tf3 Tg4 . 44 e6 Dd6 .
45 e7 Tg8. 46 Del Te8 . 47 CIS.
1•O

N.O 8
14.:t ronda

TARTAKOWER (França)
MARIN ( Espanya)

o 05/ a
1 d4 dS . 2 g3 AlS . 3 Ag2 06. 4 CI3 h6 .
5 0.0 C16 . 6 e4 e6. 7 Ce3 Cbd7. 8 b3
Ad6. 9 Ab2 0·0. 10 Tel Ce4. 11 Cd2
Cd16. 12 Cd x 04 C x .4. 13 C x e4
d x e4. 14 Od2 DgS . 15 O x gS h x gS .
16 13 e x l3. 17 A x l3 Ab4. 18 Tedl
Ac2. 19 Tdc1 Ag6 . 20 e4 15 . 21 e x 15
A x iS. 22 Ac3 A x e3. 23 T X e3 TadS .
24 Tdl g4 . 25 Ag2 T17. 26 dS Tld7. 27
Tf1

e x dS. 28 e X d5 06. 29 d x e6

A x 06. 30 Te3 AlS. 31 Ae4 T18. 32
A x fS g X f5. 33 TeS Tdf7 . 34 Tfe1 Rg7.

35 RI2 Rg6 . 36 T.7 T x e7. 37 T x e7
T17. 38 Te2 .
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Estudi del
SISTEMA CATALÀ
partint de l'Obertura Catalana
Molts saben -perquè com a mínim així ho diuen els tractats-, que
l 'Obertura Catalana fou creada per l'insigne Or, Savielly Tartakower,
que l'emprà per primera vegada al Torneig Internacional ce
Barcelona de l'any 1929.
Però el que no sap tothom és que el desig de batejar un planteig
amb la nostra referència catalana fou deguda a En Francesc
Armengol, que instaurà un premi en l'esmentat torneig per qui
presentés una innovació que pogués prendre aquesta denominació .
I fou el Dr. Tartakower, home culte i entès, el qu i s'hi preocupà i ens
llegà una bona deixa que no fa més que acréixer-se .
Per honorar ambdós creadors i alhora fer una contribució teòrica de
la posta al dia de l'Obertura Catala na, hem format un equip
encapçalat per Francesc Ballbé, el nostre prestigiós teòric, el qual
junt amb Màxim Borrell, Jaume Mora , Angel Martin i altres,
pretenen portar endavant aquesta tasca. que s'a nirà donant a
conèixer a les pàgines d'aquest BUTLLETI a mida que es vag in
produint els estudis i recopilacions .
Per endavant recordarem que, tal com declarava el Dr. Tartakow er
en un article escrit per ell a « La Stratégie», de París, octubre
de 1929, reflectit per Francesc Armengol a « Els Escac s a Catalunya»,
desembre del mateix any, la idea generatriu és la d'exercir el més
aviat possible una forta pressió sobre el punt estratègic de d5.
Això s'assoleix immediatament un cop jugat 1 d4 Cf6. 2 g3,
aquesta segona jugada constituint veritablement l'obertura
catalana.
Averba j fins i tot creu que el Or. Tartakower se li va ocórrer
aquest ordre de jugades per evitar la Defensa Nimzoindia, que en
aquella època era predominant.
Ara bé, aquesta prematura defin ició comporta una nova es tratègia
i per això s'ha d'estimar que constitueix més aviat un Sistema,
és a dir, doncs, el Sistema Català .
Ja hem vist en el curs d'aq uests quasi 50 anys de vica que té el
Sistema Cat alà que, comença t molt rud imentàriame nt, s'ha anat
desen volu pant tot a una teoria específica d'aquest sistema, i s' ha
acomplert la profecia d' En Tartakower que confiava que aquestes
dues jugades del blanc «ca pgirarien tota la teori ..>.
Poc a poc ha anat prenent volada, i jugadors de molt prestigi l'han
desenvolupat a fons , i avui dia està totalmen t integrat a la
pràctica en un ús cada vegaca més freqüent.
Abans d'entrar en la matèria actual donem les tres partides
bàsiques en què per primera vegada s'instaurà el sistema
català . Amb l'estudi que tot just comencem en aquest número hom
podrà veure les derivacions que ha tingut fins al punt que
aquestes primeres partides quasi no tenen res a veu re amb restat
actual que han generat.

ELS SISTEMES CATALANS
per FRANCESC BALLBt

(2) GAMBIT DAMA REFUSAT
TARRASCH

LíNIES PRINCIPALS
1 d2-<14
2 c2<4
3 g2-g3

CgB-16

1 d2-<14

CgB-16

e7~

2 c 2-c4

e7-e6

(2.4) 7 ... Altres

3 g2-g3 d7-<15
4 Afl -g2 cT-c5

S 0-0

3.. _ d7-d5

...

s... O-O

(1) 3 ... Altres .

5 c4 X d5

...

(2.5) 8 .. Altres

(2 .1) 5 CI3

4 AI1-g2

9 Acl -g5 ...
(2.6) 9 d X c5 d4
(2.7) 9 dxc5 A X c5
(2.8) 9 Altres

...
5 ...

e6 X d5

(2.25 .. CX d5

6 Cgl -13

4 ... d5

CbS-c6

x c4

(2) 4... e5 Gambit dama refusat ·
Tarrasch
t 3) 4... Altres.

9 ...

7 Cbl-c3

eS x d4

(2.9) 9 ... Allres

_..

10 Cf3 x d4

...

(2.3) 7 0·0

5 ...
( 4) 5 Da4 + Obert ura Catal an a
(5) 5 CI3 Gambit Català

10...
7 ...

AIS...7

_..

(2.0) 10
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(2.2) 7 Ca3 cd. 8 Ce4

, d4 Ct6. 2 c4 e6. 3 g3 dS. 4 Ag2 eS.
5 Cg1.f3

o"

(2.21) 8
oe7. 9 od4 AeS. 1014.141 AO-t
11 Ae7' AeS. 12 Tldl Cd5. 13 Ad6± ,Sn
bo-Rossello, Mar del PlaIa 1955.
(2.22) e
Cb6. 9 CbS 0b6 10 Cd" Ad 7
11 Cb3 Td8. 12 Ae3 oa6. 13 od4 b6 , •
.... 4 AbS. 15 De3 Te6. 16 Ae7 Ae7 17 Ae6 ·
R18. 18 Cd. Ae4. 19 Aes Ad5. 20 Tael Ce.
21 AbS Te3 22 A116 +. Tal-Chernikov, 3"
UASS 1966.
-

(2)
Gambit Dama
refusat Tarrasch

( 23) 7 oa4 &6 (7

ed. 8Cd.)8Ce3

(2.3.1 ) 8
TbS. 9 de AeS 10 Dc. bS. l1
Oh. Ab7. 12 14.05 O.() 13 Tadl oe7. \.
Tel DaS. 15 a3 b4. 16 ab OM 17 Ca4 Oh.
IS Ah4 Aal 19 Te7 TicS. 20 Tlel CdS.

Desenvolupament
de les variants de
la 2.1 a la 2.4

(2.3.2) S
Ae7. 9 de AeS 10 Dc" bS li
Oh.. Ab7. 12 Ag5.

5... c5Xd4
li} 5.•. 110.7.

(1) 7 CD d4 (7.. . .... e Cd4 Cc6. 9 ().() Ael.
10 Ce3!) . e ().() Cc6.

( 1.1) 9 b4 ... (9 .. Ab4. 10 ces: 9
M6
10 bS Ca7. 11 eS) . 10 Cg5 Ab4: 11 e ... Ce4
12 A.... Ah3. 13 Ag2 Ag2. 14 A02 o.()f . Ra
dulescu·Szabo, Bucafesl 1953.

( 1.2) 9 a3 Ae7. lO ed ed.
(1 .2.1) 11 a3 aS. 12 b3 ().(). 13 Ab2 Ac5
' " b4 ab. 15 ab Tal ' 16 Aa1. Cb4' 17 Ad"
b6. I!IYlslki-Keres, 16 URSS 19-tS.
(1 .2.2) 11 AI. 0.0. 12 Ces ces: 13 AeS
AeS. 14 Cd2 (lS Cb3) Cg4!. 15 el3 (15
AI" 051 16 Cb3 gl. 17 CeS lO 18 hO odS
19
0h6 ) d3. 16 h3 ces. 17 Ces d2. 16
CI30dS. 19 Cd2' og3 20 Ce4 oe7 (',- 112 ) .
Keres-Furman. 33 URSS 1965.

(2) 7 Ce2?! d".

(2.3.2.1) 12
b4 13 Ca" Ae7. U Tldl
DaS. 15 b3 Td8. 16 Cb2 Cb6 17 TdS +
Ad8 18 Cd3 ±. Fme·Oeyk. N_ York
1938.

(2.1) e '''?I cee. 9 Ac6 + (9 O.Q) be. 10 le
OaS+ . 11 od2 Des 12od" ohS. 13 AI .. AeS.
14 Cd2 AeS. 15 Oc3 0.0+, BondaresYkl..Qely,
laoingrad·Budapul. 1959.

(2322) 12
0.0 13 Tadl ( 13
ObS) oe7 (13
0b6 14 b4 ) 14
obS 15 b4 Ae7 16 Tldl Ae6 17
Ob7 . 18 Td7 Ad7 19 COS Ob8 20
OaS 21 Ch7 ±

(2.2) 80.0 Cc6.

Tldl
Tel
Ae3
A.S

(2.21) 9 "'1 AeS. 10 Cel aS 11 Cd3 odS
12 14 0.0. 13 t5 Cd7. 14 Tl2 16 15 Cd2
Cb4r 16 All a.. 17 g4 Cd3 18 Ad3 Ab-'
19 T02 Ad2 20 Ael2 CCS.f , Muhnng·o e
Grat". 12 Olimplada 1956
(2 22) 9 Cel2 14.04 10 CI3 aS (10
14.13
1114.13 e4. 12Ag2h6. 13 od7; I" . 0.() 0)
11 AgS AeS ( 11
Ae7. Sronstein ). 12
h6 13 14.16 016 14 Ccal DeS (l''
d3 )
15 Cd3 Ae7 +, Palfosian-Kafu Mah 1953

e"

(U) 6 cd _
(2.2) (2.0)
( 1.2) 8 ().(J 0-0. 7 De2 (7 cd; 7 de Ae5. 8 b3
dc. " De2) Cbd7. 8 cd CdS: " Cc3 (8 13) .

0.,.

(1.2.1) 9 ... be. 10 de CcS 11 CdS ed 12
Cd. Ab7. 13 Ae3 A16. 14 hel
15 Tldl
nlVllski-Makogonov, S.mlhnl t 17 URSS
1949.
(1.2.2) i . Cc3 10 be De7 (10
cd. 11
cd Cb6. 12 e4 AdJ. 13 14 Te8. 14 Db3) .
11 AI. (11 Od3) "d6. 12 /iodS 006 13
Tldlj; . IIlVIlski.oubin,n, 16 URSS 1948.

(1 .2.3) 9 . Cb4. lO Obi CeS (10
cd.
11 Cd.: Cf6.12 Tdl+l.ll oc CcS (11
AeS 12 C951 Q6. 13 Tdl ; 12 C16. 13 Ae6
be. ' 4 Cc&4 CM . 15 OM , K'f.S) . 12 Td1
0.5. 13 Ad2 (13 CdS) Cd7. ,. Ce4 015
(14 .. OaS. 15 e.,,5: 18 Ac3) 15 Ac3± .
Keres·levenfish, 15 URSS 1947
( 2) 5... Cbd7. 6 0.0 (6 dc) de

6Cf3 X d4 ...
(1) ,

G-(J

Ae7 7 Cd"

(I 1) 7
0.(1. 8 edl edS 9 Ob3 Ca6 lO Tdl
CeS. 11 Ot3 14.051 (11
Ad7 12 ... et6 13
Ce3+ . Tolush) . 12 C.3 Ael 13 Tel Oa7
,.. 64±. Tolush·Tlleloyer. leningrad. 1954

(1.2) 7
dc. S CbSI ObS (8
O.() 9 Ode
AdS 10Cl ·a3, e a6. 90dS + RdS 10Tdl +
Cbd7. 11 Có6+ : 8 . CdS. 9 e-4 a6. lO ed ab
11 de OdI ' 12 el+ A17 ' 13 Tdl +) . 9 a'"
Cbd7. 10 CI -a3 Aa3. 11 Ta3 0.0. 12-Ae3 DaS
13 Del CdS. 14 Ad2 ObS 15 e"±.

6 ... e6-e5

7 .. d5· d4
(1) 1". dc . 8 odS
Ad2 ± .

+

Ad8 9 CaS Ab-t +. 10

(2) 1." Ab4 + .

(211 S C3d21 O.() 9 O.() 11" 10 ob3 aS. 11
Tdl cee 12 a3 AeS 13 De2 Ag. 14 Ce4
C... 15Ae4 15 16 AdS + Ah8 +. Garber·l ll
Zlr ..... Ku!Y 1965
(22) 8 Acl2
(2.2.1) 8
Ad2 + 90d2 de (9
d• . 10
t. Cg. 11 O.(). 11 te ) 10 0ò8 + RdS. 11
CaS ±
(222) S de 9 Ab4 Odi +. 10 Rdl . eb
11 ab CcS (1 2 Ac3 A(7 ). 12 AeS + be
13 Cd2 AeS (U Ce4) . 14 13 Cd7 ( 14
CdS 15 AeS; IS Ce4) 15 Re2 eS IS Ae3
O.() (16
Ra7 ) 17 Cc" TlbS 16 Ta6! (19
Tnal , 20 T1I3 )±.
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(2.1) 7 De2 86. 8 l'' (8 Dc. b5 " De2 Ab1
10110.3 Te8. 11 de AeS 12 AeS Ces 13 Cbd2
O.()+) cd. 9 Cd" : AeS. 10 oe4 obO? (10

8 f2 -f4 ...

0.0, 10
bS? 11 oe2; 12 Ce6) . 11 Cb31 o b4
12 Ca31 Dc .. , 13 Ce4 Ab4 U Tdl ±. Rossolo·
mo·8isouiar, N_ Orleaos 1954,

(1) • •37 aS. 9 ed.4 10 CeS ed. 11 Cd3
Ae7. 12 0.0 O.() 13 AgS Ce6. u Tel AeS
15 Cd2 oaS +.
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7 Cd4-b3 ' ..

TODAS LAS PARTIDAS DE

FISCHER
y
TODAS LAS PARTIDAS DE

KARPOV

BRUGUERA-AJEDREZ
Con ocasión de la final del Campeonato del Mundo de 1972, que enfrentó a Spassky y Fischer, con
victo ri a de este último; publicamos el libro Todas
las partidas de Fischer, extraordina ria y comp letísima obra q ue a lcanzó g ran éx it o.
Finalizado en 1974 el Torneo de Candidatos con el
triunfo de Anatoli Karpov, este jovencisimo maestro se convirt ió en aspirante al título mundial y
próximo rival de Fischer. Se esperaba para junio
de 1975 la ce leb ración de la fina l Fischer-Karpov,
pero la renuncia de aquel ha dado el título a l maestro ruso. Sin embargo, se habla mucho ahora de
un a nueva "genialidad" de Fischer, que ret aní a
Karpov en singu lar match. Así, la afición mundial
no se vera privada del sensac ional encuentro entre
los dos colosos del tablero.
Coincid iendo con este acontecimiento, que ha despertado gran expectació n, presentamos entre nuestras novedades otro libro excepcional, Todas las
partidas de Karpov.

EDITORIAL BRUGUERA, S.A.
MORA LA NUEVA, 2 - BARCELONA
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-------------En la forma que se indica al pic, sírvanse rcmitir:
Titulo

Colccción

rUI S.

Forma de pago: (Póngase una crUl en el sistema elegido.)

D
D

Se adjunta talón bancario.
Con tra rembolso .

Nombre:
Direcció,,:
Població" :
Prol'¡ncia:

D

Envio giro pos tal n,O

dI;: rccha

D
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Ae6J1 19 Cb7 ( 19 Cd! Oe8 ) Td7 20 DeS
Tb8. 21 A.3 Aa2 t 22 T.l Tb-b7 23 Ta2
Ab81 ± , Aom.nl.l'lin·Gngon.n. "2 URSS 197.
(2)' M 17
(2. \) 9
CbS. 10 de (10 dSI ed. li ed Cb4.
12 C.l AI5-; 12 Ces Af6. 13 I.. ±) Odi : 11
Tdl Cd7. 12 Ae3 AeS 13 Cd" Cd" ,.. Ad"
aS. 15 T.el rb8. 16 All be, 11 C,";!; , Re.l'I·
ko-K.mln.ki. lenlnor.d 1969.
(2.2) 9 .. Ce3 lO be b611 ( 10
C.SI1; 10
cdl1 11 cd AI6; 11
b611) . 11 dSl (l'
Al'" cd. '2 cd AI6. 13 Tel Cb4. ". All Alt
15 All Te8. 16 Te2 le3 + , Perm.J Ca.S.

AI",

8 ......

8 Cb'-<3 ...

(I) • .~ et. 9 AI4 cee. 10 Ac6 + be 11 Dd"
Dd" 12 Cd" Ab7. 130-00-0.(1+ . Tfllunovic.
(21 • ... Ab4 ±. 9 Ml Cg" 10-0.0 Ad2 11
Od2: Ce3. 12 112 Co4: (12 ... Cg2 ; 12
Cee) . 13 0b4 Ce3. , .. Ab7. AD7 15 Db7

(1) • ck:1 AeS: (8 ..

Cdi=¡:.
(3) L AdI. li ,. "-5: 10 AI .. A14: 11 gf Cg~
12 Oò4 ' DIM+ (12 ... 004: 13 Có4: Cel. ¡ .
"aS) 13 Rtl Cee ( 13 ... 0-0. ' 4 1'13 Che) . , .
DeS Ce7 (14 .. Ad7. 15 /'13 b6. 18 Dg l : 11

0'2) . 15 1'13 Cf5. 16 h9

Co3~17

Rg1 Ce 2 +,

Nluehladl.

(2.1) • dcl AeS g De2

(2.1.1 ) 9 .. Abe l?
".11710 Tdl Cd? 11 Ce3 Ce3
(2.1.2) li

12 De3 aS? (12

AtS)

13 "'e3 TaS? ' "

Cd" Iol. 15 Tacl 0a57 18 DaS TaS 11
TeB! Tel 111 Ab7 (19 Cc6)± . Smislov

Oonner, la Havana 1965.

0-0119 De2 ). 9 Oe2

( U) 9
Abel1
(U) 9
A.711 10 Tdl 0-0. 11 -"' Cdb4. 12
0.2 Db6. 13 Ce3 0116. 1" 01&' C86 15 ..,..
CeS. 16 A48 Ade ' 17 Tc!6' (Srnlllov·Aronm.
MO$COU 196&) eSl ?

(2.2.1) 12
ed. 13 ad Af6 (13.,. Al6.
l'' Tel AtS. 15 CeS±) . , .. Od3 Ab7. 15
Tadl Oca. 16 Tlel i, Hort·Zweig. Ha na
1967.
2.2.2) 12 Od ad. 13 ad AI6. , .. Al .. 06·
15 radi A15. '6 Del Dd7. 17 nel (SIMIk.I.Parm~ . Ljubli.nalPol101'oz t973) T.eal'?,
P.rm• .

9.. , e6X d5

11 3) 9
Oa711 lO .31 + Ab6 (10
0-(11) .
11 Cbd21 Cf6 (Il. . .511 12 Cc" -", 1 13
O."±) . 12 ec.. Ael. U b4 ±. ~ IU9. l evskl·
Gnoorian, .. 1 UASS 1913.

(2.1 .3) 9 . 0.77! 10 .31j;, CeG. 11 b4 (11
&4 CtS. 12 b4 Ad". 13 Cd'" Cd.. : 1" Ob 2
.5. Aobleh.k·Genlingflf, 1938) Ad6 (11
Ab6) . 12 Ab2 Ad7. 13 Ce3i . Neushl.dl

(2.2)

(2.2) 8 -"'
(2.2.1) 8

Cc7. 9 Ce3 cd 10 Cd4 85. 11
13 CdS CdS t "
Ch6+ gh. 15 edi , Ale¡m - Mllne,. e.ny.
M.rg.'. 1938.

etS Cc:6. 12 .... 3 Ae6

1 d4 Cf6 . 2 c4 e6. 3 g3 dS. 4 Ag2 eS.
5cXd5 ...
5.. , Cf6 X d5

(2.2.2) 8
CtS. 9 Ce3 cd. 10 Cd": Ce6
( 10 ... • 5. 11 CdbS Cc6. 12 CdS) . II Cc6
be. 12 Oe2 AaS. 13 Tdl 0 .5. U Ad2 ± ,
A.gozin-Ehsk ••••. Mosc ou 1936.
Cb61 9 Ces (9 de Odi ' 10
(2.2.3) 8
Tdl AeS. S mi.lovAeshews kl , UAss-EE.UU
1954) cd. 10 Cd" AtS ( 10
Cc:6!1 11
Cc6' be. 12 0.2 85. 13 A.3 AelI. U Tldl
De7. 15 Tael Ob7l . 11 CdbS! Cc6. 12 Ae 3
CcA. 13 Ac5 ±. Fine·K•• hd.n. New Yo'"
1938.
(2.3) 8 Ce3
(2.3.1) 8

.960.

(1) ' ..

(I) ._ cd. 7 ().() AeS. li Cd". ().(I, 11 Cb3 Ab6
10 Ad2 Ce6. l' Ca3 _6 (11
011. 12 Cc",
Ad. 13 .. Cd~. ,. Oe2 ±) . 12 CC" AI 7
13 CelS CaS ,.. A1I5 ~ Oe7. 15 Tel Ad7. 16
e"'±. Slmonson·Flne, New Yorlo: '938.

(2) '-- A.7. 7 0-0 0-0.

(1) 1. Al3f1 cA' (10 . AM . 11 de Ab2' 12
Tbl ArO. 13 Celi) . l' Ceo5 (11 b311 bS, 12
CeS) tS! ( 1 I . CeS: 12 de AeS. 13 De2 Oc7
'" Ad .. 1.). '2 CCS be.

(I) . ... cd. 9 CdS:1 OdS lO Cd4 ±
( 2) • ._ Ce3: 9 be 0-<1.

Cc61

(2.3.2) 8
cd 9 CdS OdS 10 Cd": Dd7.
11 Aal eS. 12 Cb3 ObS. 13 .A 004. l A Ad2
0b6. 15 .S ±. Smi.lov·Pnn • . Olimpi.d.

61:9' ·13 ...

10 d4 Xc5 ...

8 ... 0-0

(2.3.3) 8
Ce3' 9 be cd (9
Cc6; 9
AtS) . 10 cd Ad7. 11 ceS Cc6. 12 Cd7' Dd7
13 .3 lld8. U lbl hc8. 15 Ad2 b6. 16
Ob31 ±. SI.l'llb.rg·K.rn. M.tx 1938.

70-0 ...

(2. 1 ) 10'" cd. 11 cd b6. '2 d5 C.S. 13 Od3
16 AI8 Ab2. 11
Ab" 06. 18 Cd4'± , O'KaUy-B"den, 1951 .
ed. U ad Af6. 15 Al3 All

cd II cd OaS. 12
(2.2) 10 Tb1 oaS (10
Ob3 016. 13 -"'I b6. 1.. T!d1 +, AaO<>ZIn-8uclo
1938) . 11 Ob3 Td8. 12 AI" cd 13 Cd" Cd"
,.. cd Td4 IS Abl Ab7 16 Ob7 T.8 (16
0<181 11 AbSI, Smi.lov-Tolu.ch, Mosco u
1961) 11 Aal Tdel8. 18 0.7 0.1 19 A. 7
Tel2. 20 ... Ta2 21 A.3 ! .

lO Cd2; 10 O(2) Cd,,· 10 CdS: C.2· + (10
ed_ 11 Od" : lO ... Cc6. 11 Ca7:) 11 0.2 a<l
12 Ob5+ t .

1" b3 e31 (15 ... Aa6) .

Ad6I) l'' AI .. Ade, IS
(1.2) 13 Oc2 as (13
Ad6: 0d6. UI ... tU5 b3 Aa61) Aes. 17 Tlel
Tab8 =. Bukie·Perm., lugoesl....I. 1975.
(1.3) 13 b3 Aa6, ,.. AI .. Od7. 15 Oel2 TleB.
16 Tlb1 AI8. 17 0.5 Oe6. 18 Ah3 01'13. 19
OaB Oc81 20 Oc8 T.e8 t 21 Tb2 Ab4. 22
Te2 cSl =, KOrel'lnol-Parma, 58r. J....O. 1969

10... Ae7 Xc5

9 Cc3X d5 ...

11 Ac1-g 5

111 I de Ce3 10 be AeS (10
Od I 11
t rl l AeS 12 COS: 13 C&4) . 1i Oe2 h6 l''
lbl 0.11' (12
Oe7. 13 Cd" Ad7 l'' A'.
e<' 15 Ce6 be ". ). 13 Cd21 + 15 ,.. 0.<1 . 5
I S Cb3 Ad616 Td ll Td8 l1-"'c6 1 be 18 C.!!

(1) 11 Dd3 1'18. 12.3 aS. 13 Ad2 b6
Pelro.l.n-K.r •• , S.n Anlonio 1972.

7 ... Af8...7
(I) 7._ cd. 8 Cd" : A.7. 9 Ce3 (9 Ce6. be

(1 .1) 13 O... 0b6 -

JUNY

(l ~ . I '21

(2) 11 Ck:2 Ab6 ' 2 Tdl h6, 13 b3 AO". I.
Ab2 Te8. 15 Od2 TeB. 16 e3 Del. 17 1'13 Ae6
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18 Tael Ted8. 19 Cd4 , Stein·Parma, URSS·
lugoesJavia 1971.
(3) 11 AI4 AlS. 12 Tel AbS . 13 CeS: CeS: 14
AeS: TeB. IS AI4 A84. 16 A84: Tc4' 17 Od3
Oe7. 18 Te2 DeS. 19 Ae7 hs , Taimanov·Albur1.
Zonal 1975.
(4) 11 Cg5I? (12 Ch7. )

(2) 7•.• c4. 8 b31 eb (8
bS. 9 84 Aa6. 10
ab AbS: 11 ca3 Aa3: 12 Al3: + 1. 9 ob3: Ae7.
10 Al3 ().(). 11 Ce3 AeS. 12 Ae7: Oe7: 13 e3
Tle8. 14 Ca 2 Te7. 15 CI4 OdS. 16 CgS Tae8.
17 ObI! (1 8 ChS!) h6. 18 ~e6 : le. 19 Ah3
Cd8. 20 DgS oe7. 21 13 0f7! 22 0 17: + R17:
23 e4 g5. 24 Cd3 Re7. 25 Tae l ±. Smislov·
lIsl tz;n, 22 URSS 1955.

(4.1) 11 ... h6. 12 Oe2 (12 Ch3) AJ2· + . 13
T12· hg. 14 Od2 Ae6. IS DgS : ObS, O·Kelly·
Portisch, L. Havana 1968.

(3) 7_ cd. 8 Cd4: Ac5 (8 ..

(4.2) 11
Ad 4! 12 Ob3 h6 . 13 CI3 (13 Cf7
Tl7. 14 AdS: 016 +) AbS. 14 Tdl Ae6. 15 e3
Te8 =. 16 Oa4 (17 e4 ) 016! ;" , Benko-Vaga·
nian , Hasllngs 1974175

ObS ). 9 Ce6:!
(9 Cb3; 9 Ae3 ObS. 10 Ce3 Ad4: 11 Ca4 Ae3:
12 Cb6: Ab6: 13 AdS: CdS: 14 odS: ().() =.
Grílnleld) be. 10 Oe21 + 0 b6 (10 .. oa n
11 b41±: 10 ... Oas1 "-b4I± : 10 ... Cd7. II
b4 + : 10 .. odS. 11 AI4 oa7. 12 b4+) . "
Ce3r AcU (11.. . AdS. 12 fI.4± ; " .. Ae7. 12
e4 + : 11.. . Cg4. 12 e4 +I . 12 Ca4 ObS. 13
Tdl AeS. 14 Aa3 ().(). ISTael Aa6. 16 CeS±,.
Rati-Spialmann, Viena 1923.

le. 17 Ab6: ab. 18 DbS. gS! (Johner -Euwe.
GotebufO 1920) , 19 Oe3!

9 ... 0-0
(1) t-. eM? 10 Cb3 (10 oa4 0.0. \I Cb3: 12
Tol ) Ab6. 11 0031 A86. 12 Tdl Ab3: 13 Ob3'
De1. 14 Ad2 0..0. 15 a41 Ce4. 16 Ael Tad8.
be. 19 Oa4 +) . 19
17 aS AeS. 18 a6 ba (18
Tael Tde8. 20 Ch41+ . Lasker-Tarrasch, Pe·
!. sburg 1914.

'0 Cd2-b3 ...
(1) 10 Cel Te8. "

12 b2-b3! ...
Cd3 Ab6. 12 CI4 d4. 13

Ce4~.

lO ... Ac5-b6

(1) 12 ~_3 ~07 . 13 Tel Te8. 14 Od3 1'16. 15
TIol (15 h3) Cg4 . 16 Ce8: be. 17 Ad4 (17
Ae5) e5. 18 h3 eo. 19 hg A04: 20 Cd4.
016+.

(2) 12 Ce2 A15. 13 e3 007. 14 b3 Tad8. IS
Ab2 CM. 16 Ce-d4 Ag4. 11 Ce6: be. 18 Dif
16. 19 Cd4 eS. 20 CI3 Ah3. 21 Tldl ~g2 : +.
Trilunovie·Slolz, Sallsjobaden 1948.

11 ..... .

(3) 12 T.11 Cg4! 13 e3 (13 A05 006. 14 h31
C12: IS R12: Cd4: 16 Cd4: oes+. langeweg.
Tritunovie, Amsterdam 1965) 016. 14 TlI Ce7.
IS A02 Ad1. 16 Ae3 0h6 +", Euwe-lunoin.
Gronlnoen 1946.

(1) 11 ... A_7.

(2) 11 ... Obi!? (Oa rga·Portiseh, BeverwlJk.
1964) . 12 Cel! (12 Od5: Ae6~ ) Ae7 (12
Ob2: 13 Cd3 0.3. 14 CCS' DeS IS Tel ,±)
13 Ae7: Ce7 ' 14 Cd3 AlS. IS CI4 Ae4 (15 .
Ob2. 16 CdS' Cc6! = ) . 16 Da4 Ag2 ' 17 Rg2
Tae8) . 18 Tael Tae8. 19 Te8
Tld8 (17
Te8 20 Te l l+ Varnusz-Oomotor, Hong";.:
1974.
(3) 11 ... fi . 12 Tel AbS ( 12
AI2 +. 13
T12· Ig. 14 CgS:!) . 13 Ad2 J? Ag4 ( 13 .. d4! 1) .
14 0b3 Rh8. IS e3 d4 . 16 ed All 17 013
Cd4: 18 Dh5 Cll (18
Q611 19 OdI : 18
Od7. 19 Teel l Tle8 --Portiseh·Keres. San An·
tonio 1972- 20 Ae3!). 19 AI3 Dd2' 20 TedI !
De2. 21 Td7 Tad8 22 Tb7 Td2. 23 Dg4
0g61=. Keres.

8 d4 X c5 ...
(1) •
(2) •
(3)'
(4) •

AI4 0.0. 9 Ce3 _(2.7)
Ag5 0.0. 9 Ce3 _ ( 2 .')
"-3
b3

8 ... Af8 X e5

" Cb3-d4 ...
(1) 11 A'4 Te8. 12 Cbd4: Cd4 : 13 Cd4'
14 h3

(1.1) 14 ..

A04:1 15 OCU:

~a2 :

~g4!

16 Tte1 1.

( 1.2) 14 .. Ad7. 15 Ag5 Te8. 16 .3 h6. 17
Af6: 016: t 8 od2 A04:= , Taimanov·Sp.ssl<i,
URSS 1961.

(2.3)

(1.3) 14 .. AhS. 15 Tel Te8. 18 04 Tel : 17
Ael : Ag6. 18 Ags h6. 19 ~h4 ~fI.4 . 20 13
Ac2! 21 0 02 C.... 22 le Dh4: 23 ed ~e4 : f. ,
TaJmanoY·ludovie, RSFSR 1960.

1 d4 Cf6. 2 e4 86. 3 g3 dS. 4 Ag2 eS.
ScXd5e X d56Cf3Cc6.

12 ..... .
(1) 12.- Agot. 13 Ab2 Ce4. 14 Dd3 (1 4
Taellj;) Od7 . 15 a3 h5. 16 a3 Ah3 = , Sp.ss·
ki-Aronin, 24 URSS 1957.

7 0-0 .. ,

(2) 12.•. CeM: 13 Cd4 '
(2.1) 13..

A05)

9 Cb1-d2

Ad4 : 14 004 ' Te2' 15 Ab2 (15

±. Neushtadt.

(22) 13 ... A07. ,,, Ab2 C84. IS e3 oe7. 16
Tel Tad8. 17 Oh5 CI6. 18 Oh4 Oe57 (18
Ce4. 19 Oe7 Te7' 20 Aa3 Te--e8. 21 A84: de.
22 Ae5 ;!;; ). 19 Te3 Te8. 20 Te8: TeS' 21 Ah3 ±.
Bondarevsk¡·lundm . SaltsJobaden 1948.

o ••

(1) • b3
(2) • Cel -

(2.7)
(3") • Cel 0.0. 10 Cd3 AbS. 11 CI4 d4. 12
C02 AI5. 13 Cc4 (SchaposehnikoY·luoovie.
RSFSR 1960) Te8 (13 .. Te8) =

(4) • •3 0.0. 10 b4 Ae7. 1 I Ab2

7 ..• Af8 ... 7
(1) 7 ... Obi

36

(4.1 ) 11 .. AeB. 12 Cbd2 Ce4. 13 e3 Cd6.
14 Oe2 Ce4 (1 4 .. b5) . 15 Ce4 : dc. 16 Tldl
0b6. 17 Tabl± , Smislov· Zit •. Moscou·Prao.
1948.
(4.2 ) 11.. CfI.4. 12 Cbd2 AI6. 13 AI6: 0 16'
14 Ce4: da. 15 C02 a31 16 Ce4 al+ . 17 T12:
Oa5. 18 Ce5 .51 19 C03 Oe3. 20 Del =, Splel·
mann-Miehal. Viena 1936.
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(2.4)

11 ... Tf8-e8
(1) 11 •.• Agot. 12 b3 (1 2 e3? C04:= ; 12 Ae3
Te8) Al3: 13 C13: d4.

(2) lL. CM. 12 Ael 016. 13 003 Ad1. 14
Tldl TacS. 15 Db3 A86 (15 .. Ca7) . 18 ceS

1
5

d4 Cf6. 2 e4 e6. 3 g3 dS. 4 Ag2 eS.
cX dS eXd5 6 Cfl Ce6. 7 Ce3 ..

7 ...

(3.3.3.2.1) 12 e3 Cc2+ (12 .. Cts? 13
Ab7: Tb8. I. Ac6+ ±: 12 ... Cc6. 13
Ac6: + be. , .. Dd8:+ Tel8: IS_ Tdl± l .
13 De2: Ae3: + . 14 Dc3: 0<15: +. Jas,n·
RavinSki. Moscou 1960.
(3.3.3.2.2) 12 De. + b51? (12 .. Dd71?
13 Al7:; 12 ... At8. 13 ()..O; 13 "'b7:
Tb8 =. Schlechter·Vidmar. Viena 1916)
13 CbS: 0.0. 14 ""8: Oa8: 15 (){)·O
Cb5: 16 Ob5: Tb81 17 Od3 Tb2: 18 e4
Db8. 19 eS (19 Td2 c.l) Tl2: 20 Td2
A05. 21 Thdl 06+ . Gutman·KafaSeV.
36 URSS 1968.

8 Cf3Xd4 ...
9 CcM·b3!
, 11 9 Ae3 Db6! 10 O{) (10 Ca 4? Ob" +)
Ad" II Ca4 .....3 · 12 CbS "'b6 13 "'dS. CdS'
14 Dd5: O{) = . Gr¡¡nlald.

(3.2.1) 8 .. e419Ce5±

7 .. c5Xd4
(l) 7•.. 1..7. 8 O.(J _

(2.S) . (2.0)

(2) 7.•. A". 8 O.(J h6. 9 AI4 Ae7. lO CbS 0·0.
1I Ce7 Te8. 12 ceS: le. 13 Ah3 Od7. 14 de
AeS: 15 Tel "dS. 16 Ael Dl7. 17 Da4 Ce4.
18 a3 86. 19 Rg2 Tee8. 20 b" . Chayes.p8rlis.
Carlsbad 1911.
(3) 7 ... Agot.

(3.2.2) 8. cd. 9 Cd<4 : Ab4. '00·0 ()..Q . 11
Tel (lI h3 AeS) TeS. 12 Ceb51 Ad7. 13
Ce6: be. 14 Cd4 Te8 (14 .. eS? 15 Cc2+) .
IS Cb3±. Talmanov·Baumbach. Kapten.
bero 19i[

(21 • Cd: be. 10 (){) (){) {lO
Db67+ I
11 Ca.. (11 Oc2; 1I Ag5 ? Tb8. 12 Tcl h6- •.
GfÜnfeld-5pielman, Mih rich..()strau 1923) AbS
(11.. . ....71 12 ....:I±) 12 De2 Tea? (12
"'d7. Keres) . 13 Cb6: (13 Qc6' ? Ad7. 14 Dc2
Tc8. 15 Ddl ...."': 16 Da.: Te2:;' ) ObS: I.
"'el Cb5 (Smislov-Kaf8S. "'msterdam 1956)
15 M l Da6. 16 TIcl ±.

(3.2.3) 8 . A13: 9 A13: Dd7 (9
cd. 10
Ad'" Cd-4 : 11 Dd4: + j . lO ()..Q (10 de ? dA.
II Ac6 Oc6:) Tad8.(3.2.3.1) 11 Tel Ae7. 12 Ca " c " 13 Cc3
a6. 1. AOS ()..{lI 15 e3! (15 AI6 Af6 16
CdS' Ad" 17 Te'" Ab2 ~ . 16 Ad':" Ad. '
17 Ac4. CeSI 18 Ad3 Dh3 + I 086 =. Ca rIs
Post Oeynhaussen 1922.

(3.1) 8 CeS

"'e7.
(3.2.3.2) 11 Oa4 (12 dc) e. (11
12 de d• . 13 Tldl AeS: t. "'05 0&6. IS
Af6 ' i : U . "'e7. 15 Cb5±.) . 12 AO S!
(12 Tdl h61 13 AI4 Ab41) Cd.: (12
Ae7? 13 e31 DeS. 14 "'16: Af6 ' 15 ObS±. )
13 Oa7: CI3: + (13 .. Ce6. 14 093 ++)
14 el Ae7 ( 14 .. d • . 15 Af6: Ol. 16 TI.1+
Ae7. 17 Tadl ()..{I. 18 Te.+ ). 15 Tadl
Oe6. 16 AI6 ' ""6: 17 niï + Rf8. 18
Oa3 +1 R08. 19 CdS:'±.

8 ... Af8-c5
(1) . ... Ae7. 9 0-0 0-0. 10 AOS _

(2.9 )

( 2) • ... Ab4. 9 O{) 0-0 (9
Ae3 10 be O{).
II "'OS±J. 10 Cc6: be. 11 Ca4 ±.
(3) .... Obi.

9 .. , AcS-b6

(3.3) 8 "'OS!

(1) 9... AM. l O O{) "'c3: 1I be O{).
( 1.1) 12 Ag5 A96. 13 Ce5 Oe7. 1. ceS: 'e. 15
e41 dc. 16 "'c6: be. 17 Dd-4 Od8. 18 Af6. TI6
19 OC4· ±. Rubínslein-Marsnall. Breslau 1921 .
(1.2) 12 Cd4 ceS. 13 "'05 ...eS. l'' Db3 DaS.
tS Àf6 : gl. 16 . . de. 17 Ce6: le. 18096: +
Rh8. 19 AeA ' Tae8. 20 DIS T17. 21 Tldl
Prochoro'lltseh-R8vinski. Mo.cou 1957.

±.

(3.1.1) 8, .
(3.1.2) 8 ,
Ab7: ±'
(3.1.3) 8 ,
110.(J ±
(3.1.4) 8

A'S
CeS:? • d.

",

10 el dc. II

C d4. 9 Cg4: Cg4' 10 e31 016.

,d
(3.1) 9 Cb3 Ab4':;:.

(3.1.4.1) 9 Cg4 dc (9
Cg4' lO CdS:;1 1
10 CfG' + 016 11 be (11 Ob3J Cd" . 12
Ob7 cb 13 Ab2 Ab4 + ,,, RII +) Oc3' +
(11
AM. 12 O.(J Ac3: 13 Tbi). 12 Ad2
016 . 13 O-O ± . Euwe-Sl0lz. Haslíngs 1931.
(3.1.4.2) 9 Ce6 be. 10 Od4 Ae7. 11 Q..O
12 b3 {12 h3 Ae6. 13 Tdl Dd7. ,,,
Rh2 ~1 Od7. 13 Ab2 "'h3. '" Ca4 Tle8.
15 Tael Ag2 ' 16 Rg2 A18. 17 Te2 TeS.
18 Dd3 Ta88 =. Forínlos-Trilunovíe. Sa·
rajevo 1965.
()..Q.

(3.1 .5) 8 ... ...&61 9 Ce6: (9 ()..Q Cd4: 10
Da4+) be. 10 O{) (10 e4 cd. 11 ed cd. 12
Dd4 Ae7 =. Brinekman·Wagner. Hamburg
1921) cd (lO. Aa 7? 11 de AeS ' 12 Ca"±)
11 Od4 "'e7. 12 e4' O{) ( 12 .. de ? 13
DM: !"). 13 ed CdS. 14 CdS:
(3.1.5.1)'4
AdS;? 15 ... dS: OdS. 16
Od5 cd. 17 Tdl Td8. 18 Ae3 AI5. 19
Ad4 Ad4 ' 20 Td4 +. Kroglus· N,kolaie\l$·
ki. 34 URSS 1966 (3.1.5.21 14
cd. 15 AI4 0511 ( IS
AI6. 16 Ae5 Ae5: 17 DeS: 0b61= 18_ "'dS ?
OcS: 18 b3 Tac8. 19 AdS:?? TcSI +). 16
Ae31 AI6. 17 Dd2 d4 . 18 ...a8: de (18
Oa8: 19 A05; M3. 20 13 ± ) . 19 Dd8: 81 +
20 R021 Td8 21 Tl2'
(3.2) 8 Ae3

(3.3.11 8
016 lO
cd ? 9 Af6:1 Ol (9
CdS) . 10 Cd.
Marshal1·Treyba !. Bres·
!au 1912.

±,

(33.2) 8 . Ae7.
(3.3.2.1) 9 (){) A13: 10 A13: Cd4' 11 AI6
CI3: + (11
Af6 ' 12 Ad5· +) . 12 el AI6 '
13 Tel + R18. ,. CdS: Ad¡ 15 Ob3 ±..
(3.3.22) 9 dc d • . 10 Af6 (10 Ca. !?
AcS? 11 Cc5: DaS + . 12 Dd2 OcS: 13
AIS ' ±) Af6. 11 C&4 Ae 7. 12 O{) Q..O
(12
AlS? 13 Ced2 Ac5 ' 14 TCI Ae7
IS Da. ±) . 13 Db3 ± . Gr¡¡nleld-Wagner.
Fra nkfurt 1923.

(3.2) 9 CdbS "'eS. 10 AI4 ()..Q II Ac7 Da6
12 ()..Q d• . 13 Da4 de '" DaS be 15 AeS
eb. 18 Tabl "'h3. 11 Aa8 Ta8 18 Ad8 AH
19 "'eS: TeS. 20 Cd6 =. Slrom-Miken as.
Asehehabad 1957.
AcS?
(3.3 ) 9 Cc&.t be. 10 O..Q Ae7 (10
11 Dc2!±1
(3.3.1 ) 11 Ca41 Ob5. 12 Ae3 0·0 13 Tcl

"o". I. t3 AeS. 15 AeS,t . Rub,nsle,n-Sal·
we, Lodz 1908.
(3.3.2) 11 e4 de.
(3.3.2.11 12 Ce4 O{). 13 Ae3 Ob2' 1.
"'d" DbS. 15 Cf6 + Af6 16 Ats gl (Gli.
goric·Keres. Moscou 1967). 17 Tbl !
(3.3.2.21 12 "'e31 Ob2 13 ea.. ().(). , ..
"'d. Da3. 15 Aif) ' Ats 16 Cf6 + ot. 17
Dh5 !" Bolesla'iSki,SIOlz. Bucl fest. 1953,

(2) 101).01
(2.1) 10 ... d. ? 11 Ca4 A.e6. 12 Cac5+ M 5.
13 Cb7: De7. 14 Ad5: CdS' 15 CaS± .KoSl'C'
M6l1er. GOleburg 1920.
(2.2) 10 .

(3.3.3) II b3,;t
(3.3.3) 8

10 .. , ",
¡ l i lO CdS:7 CdS. II OdS III Aó5? Cb41 +)
Ae6 (11. Dd5: 12 Ad5: Cb.' ; 11
016) . 12
Dd8. + Td8: 13 Ad2 Ab3:! 14 ab ""2: +"+

AeS. II ""05

A13:

(3.3.31) 9 A16.! 0f6: 10 AI3 Od" II
Ad5 ' Ddl : + 12 Tdl : Tc8. 13 ()() Ae7. 14
Td2 O{) 15 Ae6 ' Tc6' 16 Td7 "'f6. 17
Cd5,j;" Golzov..()oI)rOlvorsk i. correspon.
dencia 196• .
(3.3.3.2) 9 "'13: Cd.: 10 AdS: Ae7. II
Af6: ...16:

(3.3_3.11 11
Ae6. 12 Ab2 0-0 13 Tcl
Tac8. 14 e4 de. 15 Ce4 Tld8. 18 Oe2
CdS. 17 DhS h6. 18 085+ . KOfchnol'
Bronsle,n. LeOlngrad 1959. -

(2.2.1) 11. he? 12 ... ts: 016. 13 CdS "dS'
14 DdS: 0-0 11 . ... Db2: 15 Dd6J± ) . 15
Tabl Tad8. 16 DI3 ±. Rubinstein-Spielmann. Car lsbad 1923.

(3.3.3.2) 11
()..Q. 12 "'b2 Te8. 13 De2
Aa6. 14 Tldl CO • . 15 e3 OcS. 16 Tael
Od6. 17 Td. hS. 18 Ta4 "'c8. 19 ....3 +,
Furman·M,kenas. Tallin 1966.
-

(2.2.2) 11 .. 0-0. 12 Ca.' he. 13 CbS: ab.
14 Ae3 CaS. 15 Cd. {IS Ad.J Cc• . 16
Cd2±1 Cc.±. ' TakacI·Spíelmann, Merano
192..
-
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I CAMPIONAT OBERT DE
BARCELONA
TEMPORADA 1975/76

.JIMENEZ (SEAT), BAeHS (RUY LÓPEZ),
BRUSI i DE LA PLAZA (U.G.A.)

guanyadors a les respectives categories

Per prtmera vegada s'ha Instaurat
aquest tipUS de torneig per part de
la Federació Catalana d'Escacs, que
gaudeix de les particularitats de dues
menes de competicions: la d 'em prar
el sistema suis, propi dels to rn eigs
obe rts, i la de consideracIó d'oficial
atorgant drets d'ascens de catego ri a.
propi dels autèntics campionats.
SI bé que refent a la ciulat. i a Iol
estirar a la comarca de Barcelona .
aquest torneig eslava obert a tols els
Juga dors que fossin membres de la
Fede ració Catalana . i venia a ésser un
altre campionat de Ca talunya. la CH
cu mslància que 11 marcava la princl
pal particularitat era la d'ésser lugal
ent re setmana, concretament els dt vend res al vespre , cosa que satisfeia
aquells que no volen o no pOden de·
dlca r el diumenge als escacs , dia ~n
què fins ara s'havien disputat semp re
les co mpelt cions oficia ls.
L'èxi t d 'aquesta primera convocatòria va se r conSide r ab le i es pot preveu re que enca ra ani rà a més. S'ha de
tenir en compte que aquest torneig ve
a omplt r un buit que ha deixat la dis·
minució de campionats socials d els
c lub s, que troben dificultats per a orga ·
nltzar-Io,;. A mes, en esse r un tOfllt!lg
consecu tiu amb el campionat Indlvl·
dual de Catalunya, que ve a continua
ció, la c lassi ficació obtinguda en aq lJest
torneig pot ésse r immediatament con -
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trastada , cosa especlalmente mteressant pe r ap rofita r els salts optatius de
catego ri a que concedeix el torneig
I mesu rar la força real en un determinat momen!.
A més, està demostrat que el Jugador actiu vol competicions serioses I
que tingutn l'allClent de la varieta t I
l'estimul de la igualtat de condicions .
Els clubs no poden Ja assegurar la
delimitacIÓ de les seves competicions
en categories tancades , I per alt ra
part no són prou atractives en general. mentre que un torneig obe rt d'aques tes dimenSions permet assegu rar
una competició al mateix OIvell.
La dlstnbucló de categories l ou com
segueix .
Preferents
Primeres
Segones
Terceres

38
105
111

139

En total eren 393 lugado rs que re
presentaven a 64 clubs . 28 dels qual s
eren de fora de Barcelona-clutal. Pro ·
va fefaent que palesa l'lOterès dels
" provtnclans" per aquesta nova com
petició.
Els clubs de majo r partiCipació fo·
ren ' U.G.A. amb 38 Jugadors: Congreso, 35; Comtal, 20: Ba rcelona . 18: llei
datà-Ruy López . 15, I BarClnona I la
Pel fe, 14.

El torneig 10:.1 Jugal del 14 de no
vembre al 16 de gener per Sistem a
<; uis a 8 rondes . Tot s els que oble
ili en un minlm de 6 pun l s -5 I mig ?
Pre l eren leren promoguts a la ca·
tego rl a supe ri or amb efectes Imme diats, com hem deIxat esmentat.
Ot/gut al mOllu que no es Iol?> ler
distincIó entre els pertanyents a les
catego ries Preferent I Preterent Espe ciaL aquests darrers es van p ràcti cament inhibi r. car només en Jugaren
dos. Probablement "IIXÒ obligUI a mantenir la diVISiÓ de competicions entre
si I estudiar ~I sistema de ¡OC segons
SigUI el nombre r1'tnscnlS e,l p r oper~s
ediCion s
S'ha de tenir tambe en compte que
aquest torneig fou Jugal al mateix
temps que el campionat de Catalunya
pe r equips I no es pot dir pas que
es destorbeSSin dmbues com¡:)eItClons .
itn~ al contrari. Ja que per a molIS
ju gado rs va suposa r un fort ent rena ·
ment.
S'ha d'ag rair als clubs Barce lona.
Barclnona. Comtal. Cong reso, Español.
Hortense. la Lira , Lleldatà-Ruy López .
Sant Andreu , U.G.A. i Vulcano la ces·
sió dels seus estatges perquè s'hi
disputessin diferent s rondes.

JOAN T OROUET
I JORDI PUIG

CLASSI FICACI ONS FINALS

N.O 10

SEGURA ( Es po no l )

CATEGORIA PREFERENT

CORREA (Barce lona)
Ciu.

NOM

CLUB

,

2

3

Defen sa sicil i ana

Tol.1

De_plte
Buchol.z

•
•
•
•

SEAT

o

1

1/2

1

1

1

1

t' 2

2

F. CORREA

Barcelona

1

1

1

1

O

l i2

1

",

3

J. SEGURA

Español

",

1

1

1

1

"

O

1

•

D. VELASCO

U G A

'1,

1

",

1

1

1

"

5

MAS

Congreso

1'2

",

1

1

'I,

'"
O

1

1

5 1/ 2

30

•

GAVALDA

U G A

1

1

O

1

",

1

O

1

5'/)

29

7

SALVANY

U G A

',

"

O

1

1

1

1

5 ,

29

8

BECHINI

Congreso

1

"

O

O

1

1

•1

1

5 -,

2'

9

PARERA

Vulcano

O • O

1

1

O

1

1

1

5

-

10

FERNANOEZ

Con9 re so

",

1/ 2

", ,

1 , O

' /2

4 "1

-

11

ORT IN

Barcelona

O

"2

O

1

1

1 , O

1.

4 '/)

-

JIMENEZ (S EAT )
VELASCO ( U.G .A.)

12

PERRAUT

Barcmona

1

",

i

O

'I,

1

1

O

4 '.',

-

Def ensa Plrc

13

,.

RELAfilO

U G A.

O

",

1

1

1

O

1

O

4 1'2

-

SANCHEZ-C6ZAR

Barcinona

1

1

O

O

O

1

1

"

4 1"2

-

15

TRESENTS

Barcinona

O

1

1

1

1

112

O

O

4 "1

-

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 e X d4. 4 C x d'
8 De2 a6 . 9 0-0-0 De7. l O Ab3 0·0. 11
g4 Cd7. 12 CIS CeS. 13 C x e7+ C X.7.
14 14 bS . lS 15 b4 . 16 Ca4 C X e4 . 17
Cb6 Tbl . 18 C X e8 TI X e 8. 19 l x e6
dS . 20 e X 17 + Rh8. 21 Thll De6. 22
Ag5 De6. 23 A x e7 D x e7. 24 T X d5
aS . 25 Te1 a4. 26 A x a4 Da7. 27 Ab 3

C16. 28 gS Cd7. 29 De7.
1-O

N." 11

A 871 b
1 e4 d6 ; 2 d4 C16; 3 Ce3 g6 ; 4 Ae2
Ag7; S AgS eS; 6 d x e DaS; 7 Ad2

O X eS; 8 CI3 a6 ; 9 0·0 bS; l O Ae3 De7;
11 Ad4 eS; 12 Ae3 Ab7; 13 A X b +
Re8; 18 C X e.

12
TRESENTS ( Ba re lnon a )
VELASCO ( U.G .A. )

•

1

•

'

2

32.5
30

29.5

28

a 20è.

ESPAU (Sabadell), G1L (Barcmona) , MASIP (U.G A) , PEREZ
(U.G.A.). SATORRA ( Fomen!) , 4.

21é. a 25è.

ARIAS (roment), BIELSA (Congreso). FLORES (7 a 9) , GON·
ZALEZ (Sant Cugat); OUESADA (SEAT) , 3 I mig.

26é. a 30è.

CASELLAS (Español). GARCERAN (Hortense) , PINEDA
lada), SANCHEZ (Comlal) I VAllS (Rubmenc). 3.
SERRA (Comtal) , 2.

32è.

MARTINEZ (Español) , 1 I mig.

l Sé.

a x b; 14 c x b Oe6 ; 15 C X d Re7 ; 16

C X b D x b; 17 AeS +

(Igua

PRIMERA CATEGORIA

Defensa Fr ancesa

E 02l b
1 e4 06; 2 d4 dS ; 3 Cd2 C16; 4 eS CI·d 7;
5 Ad3 eS ; 6 e3 Ce6; 7 Ce2 16; 8 • x I
D X I; 9 CI3 Ad6; lO AgS 017; 11 0·0
0.0; 12 Ae3 h6; 13 .3 eS; 14 d X e
Cd x e ; lS C X e C X. ; 16 Ae4 Cg4; 17
A x d A X h +; 18 Rh1 A.3 ; 19 e4 Ta ·d8;
20 Ce3 T X d ; 21 C X d DhS; 22 Te8
Ab3 + ; 23 Rgl Dh7.

Campió

SebastIà BACHS (Ru')' LÓpez), 7 punls.

Sots·campló

Salvador MARTlNEZ (Sabadell), 6 I mig.

Tercer
4rt. a 14è.

Jord i VALL ( Oro Neg ro), 6 I mig.
BOSOM (U.GA) , CONESA (Jake). CORTI NA (Espaflol), FER·
NANDEZ (Hort ense). GQNZALEZ (Congreso). GONZALEZ (Cor
nellà). JUlIA (Foment), MARCO (Congreso). MARCOS (Barcl
nona) , MEDRANO (Prat) I TAlENS (U.G.A), 6 .

l Sé. a 20è

CODERCH (CoU·Blanc), NADAL (Barcelona) . OLIVER (Congreso)
PLANELL (Iguatada). J. PUIG (U.G A I I SOLA (Español). 5.

2'è.
22é.

SER IOL (Sant Josep), 3 I mig.
COMES (Masnou), 3.

O• 1

SEGONA CATEGORIA

N.-· 13
GAVALDA ( U.G.A.)
SANCHEZ COZAR (Bare inona )

CampiÓ
2n. a ,Sè.

Rlcart L. BRUS I (U.GA) , 6 I mig.
AZUA (U.GA,) , BASAS (Martorell) CASALS (U_G A ). INGLES
(Congreso) . PALMER (U.G.A.), R PASARELl (Sant Andreu )
RIVERA ( BarCelona) . RIZO (ColI·Blanc). RODRtGUEZ (Vulcano)
RUIZ (TorrenegraJ, SANAHUJA (Sant Per e), SORROCHE ( Men·
diana ). VAL lOS (Pel ra) I XALABARDER (Barcelona) , 6.

'6è.

8ARCELO (Comtal) . S I mig.
Fins a 30 Jugadors classi ficats.

Defen sa Bogoin dia

1 e4 Cffi; 2 d4 06; 3 CI3 Ab. +; 4 Ad2
A X d2+ ; 5 Cb X d2 0·0; 6 De2 d6 ; 7 .4
CeS; 8 .3 eS; 9 dS Ce7; 10 Ad3 ChS;
11 g3 g6; 12 Ch4 15; 13 e x l g X I; ,.
13 e6; lS d X e b x e ; 16 0-0-0 dS; 17

TERCERA CATEGORIA

Th41 e4; 18 f X e f x e; 19 C x e d X e:

20 A X . De7;
T X .7 + D X .7;
D xh5 D X h7;
D X h7+ R X h7;
Cd7.
1 •O

•

A . JIMENEZ

Cf6. 5 Cc3 Cc6 . 6 Ac4 e6. 7 Ae3 Ae7 .

o 31 / b

7

1

E 72 / b

N.-·

• • •

21
23
25
27

AXh+
Dg6 +
Cg6+
e x l+

Rg7 ;
Rhe ;
Rg8:
Rg7;

22
24
26
28

l

CampiÓ

Jordi de la PLAZA (U G A ) . 7 I mig.

Sots-c:ampló
4rt a 18é

(ex aequo ) LOPEZ (Sant Josep), VECI A NA (Comtal) , 7.
F. COLL (Ideal Clavé). ELIAS (Juyol) , esPAR (Ruy López)
GALLEGO ( Ideal Clavé) , GARRIGA ( Auro ra). GUAROIA ( Llra/ ,
MAC lA (Fomen t), PUG ES (U.GA). RISE (Sant Andreu) , SAN·
CHEZ (U ra), SANTAMAR IA (Ruy López ). SAN Z (Cong reso) .
SERRA (Catalònia) , TRE PAT (Juyol) i TRIQUEU (Coml al) , 6.
ESTRAGUES (C. Moral ). 5 I mig.
Fins a 30 Juga dors claSSi ficats.

19é.
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XIV CAMPEONATO JUVENIL DE EUROPA
Graninga (Holanda). 19 diciembre 1975 - 6 enera 1976

El campe6n español, el egarense
ALEJANDRO PABLO, empat6 el
primer puesto con KOCHIEV e INKIOV
Que le superaran por mejar pramedia de desempate

Esta competición , conoclda hasta ta última edición como et Icrnea
" Niemeyer", debe su continuidad a
la Firma GASUNtE , que se ha he·

che carga de la misma en esta oca·
sión y asegura su f¡naociación .
El ac to del sorteo tUVQ una significación especial por cuanlo los
jugadores debian obtener el número de salida escogiendo una cala
de cerillas llustrada con motivos
Bjedreclsticos en el interior de la
cual estaba el número atribuido. A
cada jugador se le enlregó un Jue·
go completo de estas cerillas, que
ceneeen muy bien los españoles
r.or estar fabricadas por FosforerA
del Pirineo, S. A.

-

El local de juego lo fue uno de los confortables salones
de que consta el complejo deportivo de Martinihal. Desde
luego, todas las partidas se reflejaban en los respectivos ta ·
bleros murales. En aira sala alejada de la de juego, con una
capacidad aproximada para 60 personas , se habia habilitada
el comentari o de las 4 Ó 5 partidas mas ¡nleresanles de la
jornada a cargo de destacados jugadores que admitian la
réplica de los espectadores.
Alejandro Pablo acudió a competir acompañado de su
padre, don Enrique Pablo , en calidad de entrenador y cuida·
dor, reconocidos los méritos que en esta faceta ha venido
descoliando en la preparación de su hijo. Esta decisión se
reveló ac erta da, no sólo a la vista del excelente resultado
final.

La competlclón
Los participantes acudieron er. numero de 32 represen·
tanda a 30 paises. Los holandeses tenian dos participant es
por se r el pa ís organizador . y pa ra fac ilitar el emparejamien·
to al ser numero impar los reunidos, se admitió la participa·
ción de un segundo inglés, por haber sida el país vencedor
en la edición anlerior.
La primera fase se disput6 por torneo suizo a 7 ronda s,
clasificandose los 10 primeros para una final sistema liga ,
denominada " A ", para dilucidar el campe6n : del 11 al 20
formaban la final " B"; del 21 al 26 la final " C"; y del 27 al
32 la final " O".
No sólo era necesari o clasificarse entre los 10 primeros
en la fase previa, sina que convenia obtener la mejor clasi.
ficación posi ble por cuanto la reglamentación preveia que.
en caso de empate en la final, se daria como vencedor al
major clasilicado en esta primera la se.
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Fa,e previ.
Pablo inició excelentemente la
pru eba al vencer a Bernstein y
Olalsson , ambos asimismo con pas.
terior entrada en la fina l. Esta era
un buen augurio , pero se interpuso
a continuación el favorita holandés
van Sterren -tercero el pasado
año- que ganó a Pablo. aunque
est uva generalmente en posición
inferior.
En la cuarta jornada. contra Si t
berring , la partida tuvo diversas al·
ternativas y una vez aplazada fue
acordada el empale sin reanudarse .
una vez analizada .
A nuestro juvenil le alectó la derrota con van Sterren.
Su juego continuaba si en do segura , pera habla perdido alga
de confianza en sl mi smo. As! es que sólo sacó tablas de
Trolldalen y Muir, est e ultimo el mas flojo que le tocó en
suerte.
Tres puntos y media a falta de la ultima partida, en la
que luvo una comprometida confrontación con su amigo
Trabattonl, que se encontraba en la misma situación. La
lucha fratricida se resolvió a favor de nueslro representante
a pesar de que tras las primeras horas de juego el italiana
llegó a ten er una posición muy superior. Pero arriesgó mucho
para forzar la partida y Pablo pudo aprovechar las oportuni ·
dades que ella comportó.
La gran sorpresa de esta primera parte del campeonato
la constiluyó la clasificación para la final " C" de Harry
Schussler, de Suecia, que meses alras habia quedado 5.° en
el mundial juvenil.
CLASIFICACION DE LOS 10 MEJORES DE LA FASE PREVIA
Cla,I'

1."
2."
3"
4,"
5,"
6. '
7,"
8."
9 ,'
10....

Nombre
A. Kochiev
P, Van der Slerren
V, Inkiov
M, Trolidalen
A, Pablo
P. Littlewood
J. Speelman
D, Bernstein
P. Popovic
H. Olafsson

Pals
U.R.S.S,
Holanda
Bulgaria
Noruega
España
Inglaterra
Israel
Yugoslavia
Islandia

Puntos

Bucholz

5 1J2
5
5
5
4 1J2
4 1/2
4 1/2
4 1/2

30
29
28,5
27 ,5
29 ,5
28
28
28
27
26 ,5

4'h
4 112

Pablo en una de

comprometldas

SUS

confrontaciones con el holandés
van Slerren.

El podlum de honor: Kochiev, en el centro, flanqueado a su derecha por
Inklov, y a su Izquierda por Pablo.

La final principal

Partlcularldades

Se había conseguido el objetívo principal a partir de lo
cual el ;uego de Pablo se seren6 , ya que ai verse entre los
diez mejores fue un acicate para su actuaci6n.
Comenzó con una vicIaria sobre Popovic , seguida de unas
tablas con Lilllewood, y venci6 luego a Trolldaien tras dos
aplazamientos y nueve horas de juego.
Seguidamente entabló con Kochiev, pues aún contando
con calidad de mas y mejor posición, ofreció tablas por estar
apurado de reloi, tablas que el soviético -y tuturo cam·
peón- se aprestó a aceptar gustosamente.
En dura partia consiguió consecuetivamente tablas con
Olalsson, Inkiov, van Sterren -el gafe, pues tuvo posición
su ficIent e para ganarle-, y Bernstein. En la úllima ronda
ganó a Speelman.
En la última ronda Kochiev venci ó a Bernstein, pero
¡nkiov habia iniciado su juego con Trolldalen con medio pun·
to de ventaja El búlgara combinó para ganar la dama de su
contrario y cuando la conquist6 quedó perdido , escapandosele asi el campeonato.

El sistema de desem ;:>ate habitual en la tina I hubiera dado
vencedor a Pablo , pero ai haberse determinada que se tomaria el meJor promedio de Ja fase previa este sistema le
releg6 al tercer puesto.
En cualquier caso AleJandro Pablo ha sido una magnifica
revelación,
No convenCIó Kochiev y sí en cambio Inkiov, que fue el ga·
nador moral de la prueba. La revel ación del torneo , ademas
de la que pueda signi ficar también la de Pablo , fue el chico
de 15 años Trofldalen , que puede dar mucho que hablar por
su gran esplrilu combativa. Popovic fue tambíén olro jugador
positivo, aunque su bi soñ ez -16 años- le privó de un
mej or pueslo. Decepcionó van Sterren , en quien confiaban
mucho los holandeses, que esperaban verle disputar el primer puesto. Los ingleses , que acudían con aires de suparioridad , tuvieron que contentarse con los últimos puestos
aunque hay que considerar un éxito el que ambos alcanzaran
la final principal. Bernstein es un jugador con técnica pero
adolece de falta de combatividad .

E, Y A, PABLO
Y JORDI PUIG

CLASIFICACION DE LA FINAL PRINCIPAL

...

NOM8RE

PAlS

1

KOCHIEV

URSS

2

INKIOV

8ulg3na

3

PABlO

EsP3ñ3

•

TROUOALEN

NOrveg3

5

van STERREN

•

OLAFSSON

, , , • • • , •

•'. •
•
'I,

•

"

,.eh.

,....

•
•
•

1/8•

"""~

'I,

1

'h

1

'h

1

'I,

, o

"I,

1

1

1

1

'h

1

'h

'h

1
'I, ",
o 'I, o 1

1

5

1

'h

4 '1:

'h

4 V,

19,25

1

"I,

'h

'"

'I,

1

o

HoI,nd3

O

'/,

'I,

Islendl'

",

O

'I,

••
•
1

O
1

O

1

1

23-3 · 56

25

24,25

9·5·56

25,25

5·4 ·57

-

27·' ·60

18.50

17·J·56

O

1

1

'h

'h

1

'h

'h

3"

11 ,75

14· 2· 59

'"

'I,

3'/,

16.25

18·1·56

3

11 ,75

••
••

7

POPOVIC

Yugoslevl3

O

O

O

'h

1

O

8

UnLEWOOO

Ingl'lerr'

'h

O

",

1

O

'I,

9

BERNSTEIN

l$f8el

O

O

"I,

O

O

'"

10

SPEELMAN

Ingl8le,1'8

",

'h

O

O

'h

'I, 'h

O

'h

1

'h

V,

O

3

,.

JUNY

19· 3 ·57
2·10·56
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XIV CAMPEONATO JUVENIL DE EUROPA
SELECCION DE PARTIDAS

N.O 14

N.O 13

E

POPOVIC (Yugoslavia)
A. PABlO (España)

VAN OER STERREN (Holanda)
A. PABlO (E'spaña)

Defensa siciliana

Defensa sIciliana
(830)

60/a

Apu ros de He mpo. Seguramente s~
ganaba con 37 O x c2 .
38 O X e4 Dd4 . 39 O x d4 e X d4. 40
g3 h x g3 +. 41 R X g3.

(892)

E 92 / b

1 g3 g6. 2 Ag2 Ag7. 3 e4 eS. 4 CI3
Ce6 . 5 0·0 eS . 6 d3 Cge7. 7 Ae3 d6.
8 e3 0·0. 9 Od2 15. 10 Ah6 14. 11
A X g7 R x g7. 12 h3 h6. 13 d4 gS. 14
g X I4 g X 14. 15 b4 e x b4. 16 e X b4
Cg6 . 17 d X es Ce X es. 18 Od4 Rh7 .
19 Cbd2 Tg8. 20 Rhl Oe7. 21 Tgl AeS.
22 Tael Tg7. 23 C X eS C X eS. 24 CI3
T x g2. 25 T X g2 C X I3. 26 Odl Ch4 .
27 Tgl A17. 28 13 Ahs . 29 Te3 Te8. 30
Ods Od7. 31 Rh2 C X I3 +. 32 T x I 3
A X 13. 33 Od3 Ahs . 34 eS + Rh8. 35
e X d6 Tg8. 36 Od4 + Rh7. 37 Oe4 +
Ag6 . 38 O X 14 0e6 . 39 Tg2 DIS. 40
Od4 Ae8. 41 Te2 Tg7.

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 e X d4. 4 C X d4
C16 . 5 Ce3 a6. 6 Ae2 eS . 7 Cb3 Ae7. 8
0·0 0·0. 9 a4 Ae6. 10 14 Oe7. 11 Rhl
Cbd7. 12 Ae3 Tle8. 13 aS Ae4. 14 A X e4
O X e4. 15 T.4 Oe6. 16 Od3 Ad8. 17 15
b5 . 18 a X b6 a.p . A x b6 . 19 Ca5 Oe7.
20 Te4 Oa7 . 21 A X b6 O X b6 . 22 Cb3
T X e4. 23 O X e4 a5 . 24 h3 h5. 25 Tal
012. 26 Od3 h4. 27 TI1 Ob6. 28 Oe2 a4 .
29 Tal Ob7. 30 T x a4 T x a4 . 31 C X .4
C X e4 . 32 Rh2 Cd16 . 33 Cd2 Cg3. 34
013 Ob4 . 35 Ce3 O x b2 .

0· 1

36 Cce4

35 ... dS dejaba al blanco practica mente " zugzwang ".

et x e4.

37

e x e4 e x e411

N.O 15
A. PABlO (España)
KOCHIEV (U .RS.S.)
Defensa siciliana

E 811a

( 854)

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 e x d4. 4 C x d4
Cc6 . 5 c4 Ct6 . 6 Cc3 e6 . 7 Cc2 Ae7 .
8 Ae2 O-O. 9 0·0 b6 . 10 b3 a6 . 11 Ab 2
Tb8. 12 Tel Ad7. 13 Ce3 Tb7 . 14 Rh l
Ob8. 15 14 b5 . 16 AI3 Ta7. 17 Od2 TdB.
18 Tldl b4 . 19 Ce2 AeB . 20 g4 Cd7 . 21
gS aS. 22 Tgl AlB. 23 Tg3 a4 . 24 Teg l
a x b3 . 25 a x b3 Ta2 . 26 Cc 1 T x b2.
27 D X b2 Ob6. 28 Cg4 Od4 . 29 Og2
Ce7. 30 Ce2 Ob2. 31 Th3 g6. 32 Og3
Ag7. 33 Oh4 R18. 34 Og3 Rg8 .

CAMPEONATO JUVENIL DE EUROPA
HISTORIAL
N.O 16
Vencedores

11

1963
1964

111

1965

IV

1966

V
VI
VII

1967
1968
1969

I

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
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1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Titulo

Ela

actual

actual

MI
MI

2445
2365
2380
2585
2420
2420
2370
2320
2695

Zuidema (Holanda)
Hartoch ( Holanda) y
Slolh (Dinama rca)
Hübner (RFA) y
Ree (Holanda)
Ree ( Holanda) y
Whiteley (Inglaterra)
Steinberg (URSS)
Ka rpov ( URSS)
Maeder (RFA) .
Ribli ( Hungria) y
Vaganian (URSS)
Adorjan (Hungria)
Ribli (Hungria)
Sax (Hungría)
Romanis hin (URSS)
Makarichev (URSS)
Nunn ( Ingraterra)
I: Jhiev (URSS) .
Inkiov ( Bulgaria) y
PablO ( Esp aña)
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GM
MI
MI

GM
GM
GM
GM
GM
GM
MI
MI
MI
MI

2575
2550
2510
2575
2530
2560
2495
2435
2460
2330

Representanle espaiíol

Nombre

Clasit.

TRABA TTONI ( ltalia)
SllBERRING (Suiza)
Ape rtu ra española
1 e4 e5. 2 CI3 Ce6. 3 Ab5 a6. 4 Aa4
Cf6. 5 O-O Ae7. 6 Tel b5 . 7 Ab3 d6. 8
e3 O-O. 9 h3 Cd7 .
Con idea de transfe ri r el caballo a
b6 y libe rar la casi lla f6 para el alfil.

Hostalel
Sellón

6 .°18.'
19."

Sellón
Bellón
PU jo l
Martin
Pa rés
Fraguela

11 ."
17.

A. Pab lo

3."

6 ."
12."
7."

8:·

10 d4 Cb6. 11 Cbd2 A16. 12 CIl Te8.
13 Clh2 ...
Mas usual es Cg3. pero conside ran·
d o que el negro liene la man iobra g7·
g6-Ag7. la idea Ch2·g4 me parec e mas
activa.
De consi derar es l ambién Ac2 .
13 ... Ca5. 14 Ae2 eS.
e x d4. 15
Mucho mejor es 14..
cx d4 eS . 16 Cg4 A X g4. 17 h x g4
(Spassky·Gelle r. encuentro 1965) . con
la posibi1idad de 17 .. g6 o 17 .. CeG .

Ijcio en h con Ot5, el blanco continua-

15 eIS c4?1
Asf el negra tiene posibilidad de
reacción en el flanco de dama.

ria con 28 gS! l x gS . 29 Og6 (17) . 30
T x h6 O X g6. 31 T x g6 . etc .
28 T x h611 g x h6. 29 T x h6 DeS.

16 Cg4 A x g4. 17 h X g4 h6.

Oh61. ..
Ahora la dama se desplaza al flanca de dama, con efectos desastrosos
para el negro. la partIda esta decI dida.

A 29 ... DfS sigue 30 OhS Y en Iodes

las varientes el blanco gana la dama
contra la torre, con evidente venlaJa.

A considerar era 17 ... g6.

18 g3 Cd7. 19 Rg2 C18. la Thl Ch7.
21 A.3 Ag5.
Tentativa de b loQ~e ar el ataque. Posiblemente es prematuro.

22 C x g5 C x g5. 23 AXg5 O X g5. 24
Th5 0.7. 25 013...
Si 25 gS 51Que 25 ..

30 O X I6 Tg7. 31 Oh4 R17. 32 Oh5+
Re7.
También se gana con 32
Th8+ Tg8. 34 Oh6. etc.

33 Te6+

35 ... TSe7. 36 Oe3 Cb7. 37 007 ReS.
38 OoS + Rc7. 39 O x 06 TgS. 40 O x bS
Th7. 41 O x c4+

El negro
después.

aba ndonó

unas Ju gada s

Afe . 33

1•O

FRANCO TRABA HONI

Rd7. 34 T Xe8 T x e8. 35

g6. 26 T x h6

O X g5 Y el blanco no liene nada. Con
la jugada del taxlo se prepara el doblaje de torres en la columna "h" .

FINAL " Bn
25 ... Hi . 26 0151 017.
Si 26... Rf7 , es posible lanto 27 g5
como 27 TehH

1."

2.'
3."

27 Tlh1 Te7.
Si 27 ... g6, sigue 28 T x h6! g X f5 .

29 Th8 + Rg7 . 30 Tl h7 + Rg6 . 31
e x 15 + RgS . 32 ThS + O x hS . 33
T X h5+ R x g4 . 34 Adl mate!!!

4.'
5."
6.... y 7....
8." y 9.°
10.°

Foisar (Rumania), 7 puntos_
Ftacnic (Checoslovaquia), 6 y medlo_
Carlier ( Holanda) , 5 'I media,
8inham (Finlandia) , 5.
Trabattoni (Ilalia) , 4 y medio.
Silberring (Suiza) y Krrstensen (Dinamarca) . 4_
Oney (Turquia) y Muir (Escocla) , 3_
Twardon (Polonia), 2 y media.

Si el negre intenta impedir el sac ri -

La mayor EXPOSICION·VENTA de I¡bros de ajedrez

e•

LIBRERIA CATALAN

~-

UL TlMAS NOVEOAOES

APERTURA INGLESA. Dr. Euwe
CELADAS EN AJEDREZ . Sokolsky
DEFENSAS INDIAS. Dr. Euwe
CUADERNOS TECNICOS DE APERTURAS del n." 1 al 22
GUIA PARA FINALES DE AJEDREZ. Hooper
NUEVAS IDEAS EN EL AJEDREZ. Love
FISCHER · SPASSKY 1972. Alexander
PARTIDAS POR LOS PRODIGIOS DEL AJEDREZ Reinkel
250 TRAMPAS Y COMBINACIONES . Neustadt

200 ptas .
140 »
»
425
200
» cada uno
550
»
625
»
625
»
550
»
450 »

SOLI CITE CATALOGO GRATUITO
Conde Borrell, 100

Tel. (93) 2549940

BARCELONA·1S
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CLASSIFICACIONS FINALS
Classificacions per equips
BENJAMINS
Campió
Sots·campió
3er.

11 TORNEIG ESCOLAR
CIUTAT DE CORNELLA
Desp rés

de

la

satisfactòria

4rt.

Sé. a 7é.
Bé. a 10è.

expe·

rtèncla de la primera edició d'aquesta
prova celebrada l'any passat , els ànims
han estat ben disposats per part de
1015 el Que la feren possible . i això ha
permès de convocar ¡ celebrar la se·
gona edició. que ha lingul lloc del 27
de febrer al 9 d'abr il.

Els patrocinadors d'aquesta competició destinada a la divulg ació i promoció dels escacs entre la Jovenalla
de les escoles de Cornellà de Llobre·
gat, han estaI igualment l'Excelenlíssim
Ajuntament de la vila i la Caixa de
Pen sions per a la Vellesa i d'Estalvi.
L'organi tzació ha estaI a càrrec del
Grup de Monitors d'Escacs de Barce·
lona dirigit pet Sr. Josep M .~ Vilagehu ,
amb la col.laboració de la FederaCIÓ
Catalana d'Escacs.
Les partides foren jugades al Col.le ·
gi Nacional Sant Ildefons. de Cornellà.
La inscripció fou superior a la de la
primera vegada i esdevé ja una com ·
petició imprescindible i digne de tenir
imitadors arreu . A més de promoure
els escacs , que és la lila esportiva.
es produeix un contacte entre escolars
del que sempre se'n treu un benefici
social i educatiu.

11è. i 12è.
13è. I 14è.
15è.
16è.

M. J. VERDAGUER. 5 % punts.
ABAD OLIVA. 5 punts.
SAN T MIQUEL. 4% punts.
A. CLAV~, 4 punts.
C, EUROPA. A. GAUDI i ROGER DE LLÚRIA. 3% punt• .
DOLORS ALMEDA. S. ILDEFONS i VERGE DE MONTSERRAT. 3
punts.
NUMANTI i SANTA EULALlA. 2';' punts.
ROGER DE FLOR i S. ILDEFONS (P riva t ) , 2 punts.
PIUS XII . 1 % punts.
N. S. PILAR. 1 punt.

CADELLS
Campió
Sots-campió
3er.
4rt.

Sè a lDè.
11 è .

a 14é.

15è. i 16è.

He.
1Bé. a 21è.
22 • .

VERGE MONTSERRAT. 5% punts.
ADAB OLIVA, 5 punts.
M. J. VERDAGUER. 4 1/, punts.
ROGER DE LLÚRIA. 4 punts.
A. CLAV~ . A. GAUDI , PIUS XII. ROGER DE FLOR , S. ILDEFONS
(Privat) i TORRAS I BAGES, 3 % punts.
DOLORS ALMEDA, C. EUROPA. JAUME I I LA MORENETA. 3
punls.
SAGRADA FAMILIA i S. ILDEFON3 (Nacional) , 2'.', punts.
C. CLARET. 2 punts.
NUMANTI. l. ORTEGA, N. S. PILAR i SANTA EULALlA. 1 % punts .
C.BETANIA. 1 punt.

INFANTILS
Campió
Sots-campió
3er. I 4rt.

5è.

Sè.

I

7é. a 12è.
13é. i 14e.

I Sè.

He.

I

1Sé.

SANT MIQUEL. 6 punts.
ABAD OLIVA. 5 punts.
S. ILDEFONS (Privat) i M. J. VERDAGUER. 4 punts.
LA MORENETA i ROGER DE FLOR. 3'1, punts.
DOLQRS ALMEDA. JAUME I, l. ORTEGA. ROGER DE LLÚRIA .
S. ILDEFONS (Nacional) i VERGE DE MONTSERRAT, 3 punts .
PIUS XII i TORRAS I BAGES. 2 % punts.
NUMANTI i SANTA EULALlA. 2 punts.
SAGRADA FAMILIA. 1 punt.

Classificacions individuals
BENJAMINS
(Nens)
1er.

a 3er.

4tr.

Sè a 11 é.

CADELLS
(Nens)
ler a 3er.
4rt. a 14è.

BENJAMINS (Nenes)
MORENO I PEREZ (M . J. Verdaguer) , SURIS (Abad Oliva) . 6
punts.
R. TESAR (Sant Miquel) , 5 112 punts.
PALACIOS (Abad Oliva) . REBORDOSA (A. Clave) . TORRES (A .
Gaudi) . CALVO (V . Montserrat) . MONTOYA (A. de Llúria). PA·
DILLA (Sant Miquel) I GNZALEl (M . J. Verdaguer). 5 punls.

BARRANTES (Europa) . DIPORT IAbad Ohva) I SAEZ (S . ilde fons Nac. ) . 6 punts .
ALMANSA (Abad Oliva). FARGAS (A . Clavé ) . RODRIGUEZ (Gau di) . GOMEZ (Jaume I) , BELLVER (V . Montserrat) , SUAREZ (V .
Montserrat) . DOMINGUEZ (N . S. Pilar) , V. GARCIA (Pi us XII).
PORCUNA (Torras i Bages). PEREZ i HERNANDEZ ( M. J. Verdaguer) . 5 punts.

INFANTILS
(Nens)

1er. a 3er.
4rt .

5é. a Sé.

GIMENEZ ( Pius XII)
HERRERA (Numantl)
MARTlN (San ta Eulàl ia)
VIC IANO (San ta Eulàlia)
VILLAR (Santa Eu làlia)
PASTOR (Nu manti)
PANDO ( Numantó)

2·3
2·3
2-3

2 -2
t ·I
0·3
0 -2

CADELLS (Nenes)
PAREDES (S . Fami lia)
JOVELLAR (S . Famili a)
CADENA ( P. Claret)
MAR MOL ET ( Betàn ia)
MENAL (P. Claret)
GIL (P. Claret)

4 '2· 6
4 -6
3 -6
21;2. 4

2 1'2 . 6
2" 2 . 6

INFANTILS (Nenes)
MERCHAN (Abad Ohva). ORTIZ (Sant Miquel) i F. TEBAR (Sant
Miquel) . 6 punts.
FLORES (Jaume I) , 5 1/ 2 punts.
DIAl (V. Montse rrat ), HERRANZ (S . Ildefons. Privat) . J. TESAR
(Sant Miquel ) i DIAZ (M. J . Verdaguer), 5 punts.

AGUERA ( S. Fam ilia)
FREIXAS ( S. Familia )
SANCHEZ (S . Fam ilia)
COROMINAS ( S. Familia)
GULLON (Jaume I)
JUNY

212 - 6
2 -6
1 -4
1 -5
1-5

1976/ BUTLLETI D'ESCACS

45

L'INSTITUT D'ESCACS DE CATALUNYA
(I.E.C.)
Uns quants de vosalt res, estimats comp anys catala ns
del noble JOc, ho res d'ara Ja haureu tingut nolícia de
l'Insti tut d'Escacs d e Catalunya; pe r altres serà la p n mera
\lolta que us en parlin. Quan el meu bon amic, en Jord i PUig .
em va proposar d'escriure per al nostre flamant
"Butlletí d'Escacs" un article sobre l'Institut, vareig
sentir-me tanmateix copsal per la po r de no poder-ne dir
g aire cosa. Veureu , JO sóc un home que li agraden les
realitats, els fels concrets, j, d 'enl rada. Ja he d 'avançar-vos
que l'Institut és un somni , una il·lusió, un carni o un futur.
Afortunadament el món es mou encara per Ja voluntat de
les comunitats. i la nostra comunitat catalana d 'escacs és
prou nombrosa pe r a assolir projectes d'o rganitzacIó
ambiciosos que facin millora r les nostres estructu res.
Per tant , vull remarcar de forma ben explícita que
l'institut és un projecte que vol fer-se realitat.
~s molt probable que l'estructu ra organitzativa dels escacs
a Catalunya sigui única al món. M'explicaré : Catalunya té
més de tres-cents clubs federats, i el nombre de Jugadors
pe r club , p romitJant , ve a ser de quinze a vint. En altres
països és normal l'existència d'uns pocs clubs formats
per milers de jugadors, La rivalitat esportiva enlre clubs é~
ben mani festa a casa nostra, I ha estat durant molts anys
la força moto ra que ha donal vida als escacs catalans.
Pe rò aquesta rivalitat dóna lloc a la dispersió dels
escaquistes de classe i , per tant , a un equilibri de fo rces
entre els clubs . Així doncs l'organització catalana d 'escac s
és . en gene ral , una organització de c lubs on els Jugadors
mantenen un protagonisme de segona linia. Reduir
l'ampli espect re de clubs difosos per tot el país català
sena , amb Iota seguretat , una decisió eqUivocada . que
no vind ria Justificada, al meu entend re, per una eventual
millora d~ la qualitat del s Jugadors, concentrats llavors en
uns quants clubs poderosos . ¿Què fer, doncs, per so rti r-nos
del cercle viciós de la mediocritat. sense lesionar
l'estructura esportiva del pais? L' Institut, segons ho
entenem els seus fundadors, ve a dona r una resposta
Inèdita a una siluació original dels escacs a casa nostra,
L'Institut vol ser una organització dedicada a la millora del
joc dels escaquistes catalans.
La fo rça dels escacs ve donada tant per la combativitat
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com per la tècnica que mostren els jugadors. A mesu ra
que avancen els coneixements sob re els mitjans de
comunicació social. hom veu la necessitat d' est ructu rar
els orga nismes recto rs de l nosl re espo rt intel-lectu al
d'una tO l ma racional i comp rensiva Així doncs, form ació ,
In form ació I acció han d e ser els tres pila rs fonamentals ed
que cal basar un prog rama de mIllora tanl de la técnica
com de la combativitat dels escaquistes. Els organi t lador ~
de l'Institut han tingut cura , doncs, de concretar el
programa en forma compterta I ambiciosa , I han tlOgut
compte d'incloure els escacs din sel moviment cultural de
Catalunya. De fo rma esquemàtica l'Institut estarà formal per
una Escola d 'Escacs , un Centre d ' Informació I un Centre
d ' Activitats .
Una Escola d'Escacs. Ja ten im un cami. Catalunya té
manca de gent dedicada a l'ensenyament dels escacs als
diferents nivells: el país no té monito rs suficients per a
cobrir un programa ampli destinat a la formació I al
pe rf eccionament dels Jugadors. Per altra banda , cal
començar a definir la necessitat d'entrenadors en els clubs.
Aquesta figura d 'entrenado r no és coneguda entre nosaltres
I tanmateix cald rà fer un esforç pe r introduir-la; d 'alt ra
mane ra els joves valors van indefectiblp.ment, més la rd
o més d 'hora, cap a la deriva, cap el terreny de
l'improvisació i la genial itat del mamen!. Finalment , hom
considera moll necessà ria la formació d'àrbitres , tant al
nivell nacional com a l'in ternacional. Si hem de teni r un
programa fort d'activitats, i aquestes han de ser porlades a
terme seriosament, la figu ra de l'àrbitre és absolutament
necessària. Per tant , l'Escola d 'Escacs de l'Institut és un
centre de formació de monitors, entrenadors I àrbitres,
aix! com de formació de joves escaquistes i un centre de
reciclatge.
¿Com es pot organitzar la inform ació dels escacs al nasi re
pais? D'entrad a pode m dir que ja tenim un principI de
realitat esp erançada: el "Butlletí d 'Escacs" , el nostre
butlletí, ~ s rea lment un veh icle ÚniC per a tots nosaltres.
Els escaquistes catalans que ho pOden fer haurien de
p ren dre consciência de la necessitat d'una coHaboració , bé
continuada, bé esporàdica , en el ButlleU. L'edició de
monog rafies és un a altra apo rtació convenient als escacs,

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE L'INSTITUT D'ESCACS DE CATALUNYA

INSTITUT D' ESCACS
DE CATALUNYA

CA

DEPARTAMENT
ACTIVITATS
NACIONALS

DEPARTAMENT
ACTI VI TATS
INTERNACIONALS

DEPARTAMENT
PUBLICACIONS

BIBLIOTECA

CA·3

CI -l

CI·2

CA·2

O' INICIAC IO

SECCIO
CURSETS
INICIACIO

I
SECCIO
FORMACIO
MONITORS

I

I

SECCIO

SECCIO

FOOMACIO

FORMACIO
ARBITRES
NACION AL S

ARBITRE S
INTERNACIONALS

que cal fomentar adequadament. Tenim alguns bons aulo rs
catalans i, sobre aquesta base, es pot pensar en un
prog rama d'edicions futures. Moll lligat al 8ullleti i a les
altres edicions , hi ha un tema , el d'una bona biblioteca, que
caldrà prendre's molt seriosament. Finalmen t, hem pensat
els organitzadors de muntar un Informador Català de
novetats teò riques, d'anàlisi original i de classificació de
pa rtides dels jugadors catalans. ~s una manera força
adient d'afavorir l'estudi ¡ el coneixement del joc dels
cont rincants, així com d'afavo rir l'accés a les últimes
novetats. Pe r tant, el Centre d'Informació de l'Institut és un
centre de publicacions periÒdiques I de monografies,
substanciat per un Butlletí d'Escacs. una Biblioteca I un
Infonnador Català.
I arribem a l'acció. L'acció cega i rutinària en l'esport
dels escacs, com en qualsevol alt re esport, po rta
necessàriament a la mediocritat. La Federació Catalana
d' Escacs , conscient d'aquest periti , està fent esfo rços
molt meritoris per sortir-se'n de la monolonia de les
competicions rutinàries. En aquest sentit, la Federació ha
iniciat un programa de millora organitzativa de les proves
catalanes i ha adoptat el sistema d'avaluació del
Professor Ela per als jugadors catalans de catego ria
prefe rent i superior. Dins de t'esperit i el prog rama de
l'Institut està d'ajudar a la nostra Fede ració en aquesta
tasca. Així, el Centre d' Activitats té pensat d'establir
esq uemes per a l'organització de torneigs de diferent caire ,
siguin locals. nacionals o in ternacionals. També organitzarà
certes competicions que per llur caràcter de llançament
li siguin encomanades per la Federació. En el programa de
l'Institut es c onsidera de primera necessitat consolidar I
perfeccionar el sistema d'avaluació iniciat a Catalunya ,
amb la finalitat que pugui constituir el termòmetre vàlid
que doni una mida de la qualitat de JOc dels nostres

CATAlA
CI·3

EE·3

Ee·2

EE·'

INFORMADOR

oePARTAMENT
DE RECICLATGE

DEPARTAMENT
FORMACIO D 'ARBITRE S

DEPARTAMENT

I

CI

EE

DEPARTAMENT
AVAlUACIO

CA-'

CENTRE
O"I NFOR MACIC

ESCOLA
D 'ESCACS

CENTRE
D'ACTIVITATS

I

I

SECCIO

SECCIQ
CUR SETS
AVANÇATS

FORMACIO

ENTRENADORS

escaquistes. Sobre la base d'una avaluació continuada ha
de sorgir el sistema de regulació de la participació en els
torn ei gs magistra ls, així com el sistema de normes pe r a la
concessió del ti tol de Mestre. Per tant , el Centre
d'Activitats de "Institut és un centre que cui darà
d'est¡;bllr criteris d'avaluació I normatives de competicions,
alxl com d 'organitzar torneigs de prestigi dins el nostre
pal s,
Finalment, cal acla ri r un ·punt molt important. ¿Com queda
emm arcat i a qui pe rtany l'Institut? L' Institut ha estat
creat en el sí de la F.C.A. per a assolir une$ tasques
segons l' esquema esmentat en els paràgrafs anteriors, en
qualitat d'òrgan de treball de la nostra Federació.
L' Insti tut d' Escacs de Catalunya pertany a lots els
escaquistes catalans i es com plementa amb la Federació,
que està pensada primordialment, per a canalitzar les
activitats dels clubs i dels jugadors com a membres
integ rats d'aquests clubs. Pretenem que la major part dets
escaquistes es facin membres de l'Institut i que els més
qualificats per les tasques di rectives pa rticipin
activament en el desenvolupament del I. E.C. La quota ,
mil pessetes a l'any 1976, és mòdica i els beneficis
culturals seran amb el temps incalculables. De moment
rebreu gratuitament el nou " Butl leti d' Escacs ". Faig, doncs.
una crida a tols els escaquistes catalans perquè
s'inscriguin avui mateix escrivint a l'Insti tut d' Escacs de
Catalunya (Fede ració Catalana d'Escacs), carrer de
T rafalgar, 3. Barcelona·3. Sereu ben rebuts com a
membres del nou nal Insti tul , ja que l 'LE.C. és un
organisme pensat fonamentalment per a Integrar els
jugadors d'escacs catalans.
JAUME PALAU I ALBERT
Director General de l 'I.E.C.
JUNY
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III TORNEI6 INTERNACIONAL D'ALACANT
6 al 17 desembre 1975

POMAR, guanyador, i SANZ, segon
Una bona representació catalana

S'ha jugat per tercera vegada aquest torne.g, que
creà l'anteri or President de la Federació d'Alacant, En
Lluïs Gimeno j Brolons, el qual traspassà poc després
d'haver·se Jugat la segona edició.
Per aquest motiu, Ja que s'han aprofitat les bases que
deixà posades amb les dues primeres edicions. aquest
torneig porta el seu nom com a Memonal.
Està patrocinat per la FederacIó Espanyola ¡ per
l'Ajuntament de la ciulat , amb la col ·laboració de la Caixa
d'Estalvis Provincial d' Alacant , Promobanc (Banc de Promoció de NegocIs del Regne de ValèncIa) I Banc d' Ala ·

L'estil més incisiu de Sanz fa que sigui més aleatori
trobar una regulantat er l les seves actuacions. Aquesta
vegada va ten i r mé s encerts dels acostumats, i malgrat
perd re amb Durao a la segona ronda , els seus resultats
positius foren esponerosos i li donüren una bona coi-locació durant tot el torneig . A la darrera ronda ensopegà
am b Keene , que hagué d'esme rçar 101 Jugades per
guanyar-lo. Tot i amb això mantingué el segon lloc bé
que compa rtit.
El s noms que composaren el torneig , des d un punt
de vista internacional. la majoria eren dels que van darre·
ra del titol superior, i per això la lluita resultà molt tan ·
cada. D'aci se'n dedulren moltes taules. Els d'eslll més
agosa rat en poden Ireure profit, si estan encertats. que
és el que li passà a Sanz, que aix i obtingué la primera
norma de MI després de molt de temps d'intentar·ho. En
canvi , d'alt res del seu tarannà, però que aspi ren al títol
de GM , els és dificiJ de so rtir-se'n amb aquest esti l, car
es necessita una major regularitat. Altres es pe rden per
excés de prudència , co m és el cas de Hartslon i Keene,
I en certa manera també de Ro dr iguez.

cant , que tols plegals han fel possible seguir endavant la
Idea del fundador del torne ig.
La prova s'ha Jugat en el Apartotel Mehà, que també
ha cont ribuït a l'organitzacIÓ, on els Jugadors nan gaudi I
de tota mena de comoditats.
La falaguera arrenC9da de Pomar que guanyà a O' KelIy i Durao després d'entau lar amb Tatai i Keene , l'anima
a conserva r lloc tan privilegiat , i amb una administ ració
suficient degut a la neutralització dels resultat s adversa·
riS , assoli el triomf flOal amb quatre victòries I set empats.

CLASSIF ICACIÓ FINAL
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LA NOSTRA
FESTA DEL LLIBRE
per JORDI PUIG

Tot l'any és bo per comprar llibres d'escacs - i dels altres també , naturalmenl- i, per tant , no és necessària
cap diada especial per a fer-ho .
No sigui cas que confonguem el sentit de la diada per comprar -ne "només" aleshores, quan ha de servir, en tot cas, per
comprar "un més" almenys.
Ara bé. La simbologia de la Diada del Llibre a Cata lunya. que no és solament per a comprar llibres, fa que el seu mite
mantingui la flama i sigui a l'ensem s la reconeixença del que significa la literatura -de tota mena- com aliment
espiritual. i quasi material , de la nostra cultura.
I la cultu ra escaqui sta , si som con scients i conseqúenl s amb nosaltres mateixos, ens obliga a cadascú a tenir oberta
pe rmanentment una biblioteca pròp ia, més o menys nodrida, que com acltvitat supremament hu,nana i intelectual
segueix les mateixes regles de la cultura general de f'mdiv;du.
Hem de suposar, doncs, que transcofregut ja el 23 d'abril d'e nguany, tot escaquista haurà fet honor a la seva condició
i a la de la diada, i l'haura aprofitada per proveir-se del s llibres d 'escacs que mes li hagin plagut.
No obstant , i a títol d'homenatge, i tam be com inauguració de l'mteres bibliog ràfic que volem mantenir despert en el
lector, o desvetllar-li si cal. a despit que podem to rnar sobre alguns tHols dels que aquí es pa rlin , tal vegada enfocant-los
com a bibliog rafia comparada sobre un tema determ inat, farem un breu resum de les novetats mes sob reso rti nts
dels darrers mesos.

LES EDITORIALS BARCELONINES
Prèviament, però , farem una recopilació de la situació editorial des del punt de vista emp resa. A Barcelona ten im
almenys tres editorials, sina quatre, que habitua lment editen llibres d'escacs. Són , sense ordre de preferència:
Ed icions Limitades Catalan, la més antiga, iniciada a Tortosa , i que s'ha constituït en una institució ciutadana del s escac s
en no limitar-se solament a l'edició de llibres; Edicions Martínez Roca , que ha arribat a la seixantena de llibres amb
titols bàsics de permanent interés; Editorial Bruguera que començà fa uns anys una co l. lecci6 de llibres d'escacs sense
fer massa soroll i que ara ja es fa sentir ; i fin 3 pod ri em afeglr·hi l'Editorial Pomaire , esporàdicament editora de dos
magn ifics llibres basats amb en Fischer, pe rò que s'han encallat malgrat el bell començament.

ALTRES EDITORIALS EN CASTELLA
Per l'abast espanyol no pode", deixar d'esmentar l'Editorial Aguilera , de Madrid, de llarga tradició amb l'acumulació d'un
gran fons editorial.
La proximitat idiomàtica ens fa refem l'Editorial Sopena Argentina , de Buenos Aires, que té també una important
i extensa coUecció de títols excel. lents , com les anteriors , ben coneguts ja per molts, i que darrerament ha tret els
"Cuadernos teóricos" mensuals de gran acceptació.

PANORAMA ESTRANGER
I per donar la necessàrja ampli tud a la informació. ja que no tot està traduït i és material imprescindible per al que
vol progressar i documentar-se. ens hem de fer ressó igualm ent de les edicions est ra ngeres, especialment europees, on
entre edicions esporàdiques, destaquen edito rials de gran ambic ió com l'anglesa Batsford, sense oblidar el món
bibliogràfic soviètic , que per si sol constitueix gran pa rt de la font d'on es nodreixen les edicions del països occi dental s,
ja que són per tradició títols preuats car en són gene ralment auto rs i entrenado rs de gran prestigi mund ia l,
Per la seva significació , 'hem de fer referènc ia moll pa rticula r men t al nucli iugoslau que dirigeix Alexan dre Matanovic,
i que bàsicament edita el cèlebre "Sahovski Informator" ( Informador d'Escacs) , que és la normalització a escala
internacional d'una fai só de fer a l'abast de tothom sense distinció de llengües, sistema que comencen a estendre
a d'altres tipus d'edicions (llibres de torn eig com "Candidats 1974" , o de recopilació de partides com
" De Steinitz a Karpov ").
Doncs, bé . Ai xò ens demostra la vitalitat del món editorial dels escacs i que hi ha molla cosa a tenir en compte per
l'escaquista per a la seva formació tant l ècnica com cu ltural, ambdues bàsiques si es vol ésse r un afeccionat complet.
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PROGRES PROPORCIONAL

Volem insistir en el conceple que no hi ha més progrés, a mes de la pracllca senosa , que passar-se hores i hores assegui davant un tauler, sol , i amb un llibre explorar les ensenyances qu~ se'n dedueixen. cosa que és millo r exercici que no
pas p&ssa r-se les hores mortes en el club Juganl partides de passatemps sense sentit.
Per això està la bibliografia que lan prolificament s'edita I no hI ha duble que a més consum de llib res d 'escacs més all
nivell assoliran els Jugado rs que es dediquin a aquesta tasca .

UNS QUANTS TlTOLS

Com a teoria pu ra, entenent
com a tat l'estudi d'obertures , en aquest CBS monogràfiC, tenim l'obertura anglesz.
del Or. Max Euwe ,i la defens a Alejln, per Eates i WilI¡arns, editats per Catalàn i
Martinez Roca . respectivament.
El preparat per l'equip que
comana l'ex·campl6 del m6n

ens d6na una nova mostra
del seu quel er. que consis·
teix a presentar les línies
prinCipals sense ler·ne un es·
tudi exhaustiu. pe rò que pe r·
met fer-se càrrec de les ca·
racteristiques que presenta
el planteig estudiat.
La defensa Ale)!n , si bé in·
troduïda per aquest en 1921.
no obtingué carta de natura les8 fins a la dècada dels
seixantes . a parllr de quin
momenl la teoria s'ha accele_
rat , esdevenint caducs els
pocs estudis coneguts fins
aleshores. Aquest estudi fou
realitzat en 1972 í aplega el
material p r àct ic que els au ·
tors s'han p rocurat amb aJut
de Wade i Keene , Cal remarcar que és un de tants tex·
tos con estan 1I0rint sovint
a Anglaterra , on hi ha avuI
dia un bon esplet d 'autors jo·

ves consagrats a la investiga·
ció teòrica.
Dintre del quo:! en podríem
dir camp pràctiC hi han a!·
gunes novetats. Per exemple ,
" Ataques sobre el enroque ",
de l' autor barceloni Ramon
Crusl i edital a Madrid per
Aguilera. L'autor s 'ha pres in·
terés a col.lecclonar -si alx i
se'n pot dlf- una colla de
partides -310 exactamentque. comptant amb un bàn ·
dol " Iianxetat ". és objecte
d 'atac per part de l'adversarl ,
sistematitzant la fals6 d 'ac·
tuar,
Aci rau l'interès didàctic. Ja
que es fa possible conèixer
els dIferents procedIments
d 'acció per assollr·ne el re·
sultat desitjat.

Les partides curtes han estat
semp re
objecte
d 'atenció ,
p robablement perquè s'esme rça menys temps a conèl '
xe r·les. Però també , val a dir.
pe rquè se'n treuen conceptes d'acció ràpida , cosa que
no semp re és possible de
provocar, Heus ací la motiva.
ció d'un ll ib re com " 300 ml nlaturas", del soviètic Roiz ·
man, que segueix la mateixa

linia del llib re " 101 Mlni·par ·
tldas " del nost re Crusi More ,
publicat a la mateixa " Colec ·
Cl6n
Escaques"
(Martinez

Viajeal

remo del ~edrez
'ï Averbach M. Bcilin

Roca) la fa uns anys , incideix
en el mateIx tema, SI bé aIx í
com Crusl es limitava a les
20 Jugades. ROlzman arriba a
les 25.
Ambdós classifiquen les par ·
tldes per obertures . Per la
seva part Roizman dóna U!"l
br eu resu m his tòric de les
i Dees estratègiques de 1~30a
obertura situant al lector dins
les coordenades del plantei {;
per fer· lo més Instrucltu. CClm
sia que és un maten ?1 ='Iece·
sS lble a tothom , que ~s (,e ·
balla com a distraCCI Ó. acom ·
plelx la funció ed ucativa de
la faISÓ que es co nsIdera
més convenient.
Di ntre del costat " negatiu "
dels escacs entren . ev ident·
ment , els errors i fins els pa ·
ranys. Aquesta " negatIvitat "
és alliconador3 per qui sap
estar-ne a l'aguaIt. car del s
errors -més si són proplSes d 'on s'aprèn , Mancats de
suftclents errors propIS, o fins
I tot per a eVitar els nostres
JUNY

provocar ~ls del alt res ,
aquest dos llibres poden
esser un bon esperó.
Amb un titol Iai vegada deSOrientador, " Viaje al relno
del ajedrez ", de ls soviètics
Averbal I Belhn , resulta que
és un llibre l'iniCiaCIÓ on hi
ha una mica de tot come n·
çenl pel ensenyar a moure
les peces, segUir amb l'enun·
Clac ló I ex emplificacIó de lle iS
fonamentals I acabant amb
un a mica de biografia iI·lustrada . !:s un text que vol do·
nar a conèixer els escacs
sen se fer-se feIXUC ,
Finalment , ¡ per no esten ·
dre'ns amb excé s, ens reIen ·
rem allhbre " Flnales arUstico5
razonados", de l'argenti Jos é
Mugnos, però publIcat per
Aguilera , Encara que sigu ir
Itn<.tls com oostos tenen un in·
terès pràcltc que s alegeix al
c aràcter arlistlc que de per si
els hi dóna l'autor. Aquesta
doble vessant el la també doblement Interessant. lanl pel
Jugador pràctiC com per res·
caquista " artlstlc ", la que la
maloria dels finals presentat s
poden donar-se a la pràctica
I fins se 'n treuen profitose!>
conclUSIons dels pocs que
són més artificials.
Si bé hem citat les edito·
rials que publiquen regu lar.
ment llibres d'escacs, també
n'hi ha que ho fan esporàdl '
cament com poden ésser les
pròpies editOrial s de les revistes espanyoles " AJedrel
Canano " --que ara passarà
a ésser " Aledrez 6.000 " - de
Las Pa lmas de Gran Canaria ,
i " Jaque', de San Sebaslia.n.
La primera va edItar l'any
passat " Flnal es de dama (con
peones') " que, a més de la
importància intrinseca del te·
ma tractat , té el de recuperar com autor el cèleb re Or.
Ramon Rey Ardid, ca mpió
d ' Espanya (anys 1930·1943).
Aquesta obra és continuació
(continua

A

la plana 58)

1976/ BUTLLETI D'ESCACS

51

IX OSCAR MUNDIAL DEL AJEDREZ, 1975
~'P1'

Anatoli Karpov, campeón mundial,
proclamado vencedor por
tercera vez consecutiva

Nuevamente por gentdeza de EL
CQRTE INGLES. de Barcelona. que ha
patroclnado la elecclón del IX Oscar
Mundial del Ajed rez con la elaslficaci6n de los 10 mejo res Jugadores in ternacionales del año 1975, hemos
asishdo en la capital catalana a la fiesta del escrulinio, efectuada en la Su-

cursat " Diagonal " de d.che estableci miento comercial.
El acto tuvo efecto el pasada 25 de
enerc. Esluvo presidido por el Prest
dente de la A.I.P.E., don Jordi Puig.
como organismo organizador de este
concu rso perlodistlca. Estuva asistido
como Secretari os de los señores

~
Eduardo Pérez y Ferran PUIg , actuando de tesligos los señores Miquel Farré y José Rocamora. como miembros
de A.I. P.E.. asi como por don Pedra
Casajuana , Presidente de la Federación Catalana de AJed rez. y de don
Luis Antonio Alonso . en representación de EL CORTE INGLES.
El I rofeo consistia en una flgunlla
en plaia represen tando la Fuente de
la Dama del Paraguas , que simboliza
Barcelona.
Con el recuento de los 74 votos recl bidos representando a 29 paises. el
resultada de la clasificaclón corres·
pondiente a 1975 fue el siguI en te '
1."
2."
3."
4."
5."
6."
7."
8."
9."
10."

Anatoli KARPOV (URSS) .
Liuboml, LlUBOYEVIC (Yugo •. ) .
Efim GELLER (URSS) .
L.v POLUGAYEVSKY (URSS) .
Lajos PORTlSCH (Hungria) .
Paul KERES ( t ) (URSS) .
VlasUmll HORT (Checos .) .
Tlg,an PETROSIAN (URSS) .
Boris SPASSKY ( URSS) .
Wall., BROWNE (EE .UU . ) .

Po r conslgUlente. quedó proclamada OSCAR MUNDIAL DEL AJE DREZ
1975. el actual campeón del mundo
el sovlético Anatoli KARPOV.
Recordemos que este galardón lo
ganó larsen en 1967: Spassky en
1968 y 1969; Fischer en 1970 , 1971 Y
1972; Y ahora le toca el lurno a Ka rpov , que lo ha conseguido ya en 1973.
1974 Y 1975.
En tOlal lueron selecclonados 33
Jugadores por los votanles en esla
ocasión, que podemos estimar como
la plana mayo r del ajedrez internaclo,
nal. Ademas de los 10 primeros cia ·
silicados tuvieron lambién votos lo s
SigUI en tes Jugadores (Indlcandose en Ire paréntesls el numero de vOlantes
que les Cita ran, que no de \lotos) :
Andersson (49), Balashov (16). Behavskl (1), B6hm (1), Sransteln (1),
Ghgonc (13), Gulka (9). KorchnOl
(26), Kuzmin (1) , Larsen (2) , lIber·
zon (12), Meck,ng (24). R,bl! (18) ,
Regati (1), Romanlshln (2), SmeJkal
(25) , Smislo. (2), Tal (16), T,mman
(1), Vagaman (17), VaSlukov (1). Ve•
IlmlrovlC (1) Y Zeshkovsky (1) ,

I OSCAR ESPAÑOL DEL AJEDREZ, 1975
Jesús Díez del Corral, de Madrid
proclamado primer vencedor

A Instanc.as del Presldente de
A I.P,E" don Jordi PUIg , EL CORlE
INGLES se aVino a crear este premio
c omo complemento de su patroclnl o
del Oscar Mundial.
De esta forma , y IaI como ha ocu
rf1da a nlvel mternaclonal , puede re
5uil o. r un estimulo, o al mencs una
sali Sfacció n, el ver refleJada en una
c laslf lc acl6n . siquiera sea aleatOrla
p ero formulada por personas compe l enles de la especl.3:lldad , la conslderaclón que ha merc cldo la acllvldad

I ."

Jesús OIEZ DEL CORRAL
(Castellana) .

2,"

Juan·Manuel BELLON
(Castellana) .

3,"

Arturo POMAR
(Calalana) ,

4."

AleJandro PABLO
(Calalana) ,

5."

José Mlguel FRAGUELA
(Las Palmas) .

6."

Rlcardo CALVO
(Caslellana) ,

EVldenlemenle. y al Igual como
ocurre con la claslllcacI6n mternaCIOnal. no se trata de crea r una valoraclón
c. entl fiea, para lo Cual hasta clerlo
punto se re fl eJ a melor en el " ran -

7,"

Angel MARllN
(Calalana) ,

8,"

Franclsco Javler SANZ
(Calalan a ) ,

ktng " o puntuac ón Ela. 5100 que es

9,"

OCHOA
(Vlzca ina) .

prop la .

una evaluaclón sJ bjellva de un pe
r,odo concreto y con todas las mall
zaClones pos lb les.
Tal vez esta primera cl.JStflCaclón
adolezca de alguna lmperfecclón pro ·
ducto de que el Iras¡Jlante de proce·
dlmlenlos de la clastficaclón IOt ema·
Clona! a la n acIonal no su rte los miS'
mos efeclas , especlalmenle por lo que
a la IImltaclón c!el número de votan tes se refiere , pera es indudable que
en esta ocaslón , cuando menos, no
hay du da de que el elegldo como vencedor ha sldo acertado. Por algo Jesús Diez del Corral eSla c!asificado
para los Torneos !nterzonates, lo cuat.
de todos modos. no fue unammemen·
te relleJad o por todos tos volant es,
aunque si lo reUeJó la mayoria escru tada .
Veamos la clasificaclón que ofreCló
los volos de los 17 comentaristas españoles de la especialidad , indlcando
la Federaci6n a que per1enece cada
lugador:

Para amenlzar [a espera de los dos
escrulinlos, el del Oscar Mundial y el
del Oscar Español , se organizó un a
seslón de partldas slmultàneas a car ·
go del Jugador del Terrassa , AleJan ·
dro Pablo , que acababa de quedar
empalada para el primer puesto del
campeonalo Juvenil de Europa cele·

10 '

Roman TO RAN
(Castellana) .

En tolal fueron selecclonados 24 JU'
gadores por los votantes. Ademàs de
los 10 prlmeros claslficados tamblen
tuvleron votos los slgulenles Jugada·
res (tndlcandose enlre parénlesis el
nú mero de volantes que les cita ron .
que no de vOlos) '
Betancorl (I) , BordeU (1) . J. Gar·
cia Padrón (5) . Nleves Garcia (1)
Hern ando (6), Medina (5) , Menn a
(7) , Palaclos (6) , Pares (5) , Pomes
(4) , PUlol (3) , Slmón (5) , Vehi (2)
y Vlsler (2) .
El trOfeo , aSlmlsmQ donado por EL
COR TE INGLES, conslslió en una ft ·
gura escult6rica dlseñada expresamen ·
le para este premiO por la Escuela
de Bellas Artes Massana. de Barce·
lona.

Trofeo

del

OSCAR

MUNDIAL

DEL

AJEDREZ,
Trofeo d el

OSCAR ESPAÑOL DEL AJEDREZ

J . P.

brado en la localldad holandesa de
Groningen.
El resultada conseguldo ante los 25
tablero s fue de + 18 = 3 - 4 .
El ac to resul!ó muy brlllante y con ·
c urri do, finalizandose con un vino de
honor ofrecido po r El: CORTE INGLES
•
a Iodo s los asistentes,
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VI CAMPIONAT D' EUROPA PER EQUIPS NACIONALS
Atenes, 20-27 març 1976

ESPANYA, ELIMINADA
La Selecció Nacional Espanyola intervingué en l'eli minatòria del VI Campionat d' Europa per Equips
Nacionals, amb formacions de 8 jugadors titulars .
A l'equ ip espanyol li mancaren reconeguts valors i fins un d'ells -el MI Medina-fou relegat al
paper de capità .
Tot plegat feu que el paper de l'equip espa nyol fós ben migrat, ja que la majoria dels qui anaren no
estigueren a l'alçària de l que calia ,
L'equip espanyol estigué format per Pomar, Fraguela, Ochoa , Sanz, Palacios, Betancor!. Hernando, Pomés, Merino i Martin .
D'entrada es van perdre estrepitosament els dos partits amb Alemanya .i força àmpliament els dos
contra Israel. Nom és les dues previsibles victòries Contra Grèc ia, i encara l'última per la mínima, perme te ren escapolir-se de l'últim lloc.
Dels 10 jugadors desplaça ts -ca r dos tenien la condició ce suplents- quatre pertanyien a la Federació Cata lana . Pom ar, que defensava el primer tauler, va fer un paper díscret, ja que si bé no perdé
m és que una partida amb Hübner, en ca nvi no la va saber com pensar contra Makropoulos . com era d'es ·
perar. Tamb é Sanz va tenir una actuació disc reta per una raó similar. No així Pomés que. si bé tingu é al -

guna bona partida, no l'aprofità i en trei é massa zeros amb unes soles taules dels grecs . En Martin fou
el que es portà millo r, amb dos punts i mig de quatre partides , i encara la que perdé amb Kaldor l'hagués
hagut de resoldre favorablement.
La puntuació dels juga dors cata lans fou : Pom ar, 2 (5); Sanz, 2 (5); Pomés, 0,5 (4) i Martin ,
2, 5 (4) .
D'això se' n dedueix que el qua si 40 % d'efe cti vitat que ob tin gue ren fou supe rior a la mitjana de
l'equ ip globalment considerat (35 % ) i no cal dir, més superior encara a la resta de jugadors (31 % ) .
De tota manera , amb una efectivitat tan minsa per tots costats cal reconèixe r que poca cosa podiem esperar, i no pot sorprende que equips qualificats com els nostres princi pals adversa ris ens poguessin bat re amb aquesta facilitat.

Clasif.

País

R.F.A .

Israel

Grècia

Total
Punts

1

R.F.A.

37 111

2

ISRAEL

28'!,

3

ESPANYA

17

4

13

Oe7. 14 C x 16 + C X l6 , 15 Ag5 Ced7.
16 Ce5 Tac8. 17 Tel Ob6. 18 Od3 Ab5 .
19 Od2 Tfd8. 20 TedI a5. 21 h3 Td6 .
22 Abl Aa6. 23 Tel Ted8. 24 Te5 a4 .
25 Cg4 R18 . 26 Del AbS. 27 A X 16
C x 16. 28 C x I6 g X16. 29 Oh6 Re7. 30
TI5 Ae8. 31 O x 16 + Rd7. 32 TI4 O x b2 .
33 A x h7 Rc8 . 34 Tbl 002. 35 h4 Ae6.
36 h5 O X 03. 37 h6 Oe3. 38 Ae4 a3. 39
TI3 O x d4. 40 O X d4 T X d4 .

NY 24

KOUREMENOS (Grècia)
MARTlN (Espanya)

POMAR (Espanya)
LIBERSON (Israel)
Sistema català

o

Ah6 Ce5. 26 A x l8 C x b7. 27 A x b7
To7. 28 A x .7 O x e7. 29 Ad5 Rg7.

, d4 C16. 2 c4 eS . 3 d5 b5 . 4 e X b5 a6 . S
N.O 23

75 / a

I d4 Cf6. 2 Cf3 g6. 3 g3 e5 . 4 e4 Ag7.
5 Ag2 0,0. 6 Ce3 e X d4. 7 C X d4 Ce6. 8
0.0 C X d4 . 9 O X d4 d6. 10 Dd3 a6. 11
Ad2 Tb8. 12 04 Cd7. 13 De2 a5. 14
Tabl Ce5. 15 b4 Af5. 16 .4 a X b4 . 17
T x b4 Ad7. 18 CdS To8. 19 CbS Ta6.
20 C x d7 D x d7. 21 Ae3 C x a4. 22 e5
A X 05. 23 T X b7 006. 24 Ad5 Of6. 25
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Gambit Valga

R 74 / a

LlBERSON-POMAR
Defensa Caro-Kann

R 93 / a
1 e4 c6 . 2 d4 dS . 3 e X dS e x dS . 4 c4

Cf6. 5 Ce3 06. 6 CI3 Ae7. 7 e x d5
C x d5 . 8 Ad3 Ce6. 9 O-O 0·0. lO Tel
Ad7. " a3 A16 . 12 Ae2 Cee7. 13 Ce4

b X a6 A X 06. 6 Ce3 d6 . 7 14 g6. 8 CI3
Ag7 . 9 e4 A X I1 , lO T x l1 Ob6. " Oe2
O-O. 12 RI2 Ca6. 13 Rgl Cb4. 14 Rhl
Tlb8. 15 Cd2 Ce2. 16 Cc4 Dt 6 . 17 O x e2
O x c4 . 18 Tel Ob4. 19 Te2 Cd7 . 20
Cdl Ob5. 21 Ce3 Oa6. 22 Ad2 T X b2.
23 O X b2 O X e2. 24 Ob7 O X d2 . 25
O x a8 + CIS . 26 Oa6 O x c3. 27 Tfl c4 .

28 Oa4 Od3. 29 Tel e3. 30 Oe2 Oe3. 31
g3 Ad4 . 32 a4 Cd7.
O- I

EL PROBLEMA D'ESCACS A CATALUNYA

JOSEP TOLOSA I CARRERAS
El primer Mestre de Problema a tot Espanya
per ANTONI F. ARGOELLES
Presid enl de la S.E.P.A.

Molts dels escaquistes es tudiosos a casa nostra saben
que des de mitjans del segle XIX, va haver-hi catalans que
van realitzar ex tensos estud is en el ca mp del Problema .
arran que ens arribessin de l'estrange r els treballs compostos pel anglesos, americans i alemanys, seguint les pel ges de HeaJey, d'OrviJle I alt res iniciadors.
Així fou com Bosch de la Trinxaria, Carbó, Riera I algun
altre afiCionat , aprofitant la publicació de ta Revlsla " Teoria
y pr,actlca del Ajedrez " , primer, i després la " Ruy López ",
donaren 8 coneiX er algunes Interessanls composICions , no
pas molt extraordlnànes.
Però el capdavanter , el propulsor de l'eufòna problemlstlca . el qUI marcà els caminS que havIen de condUIr als gran s
èXIts catalans de la primera meitat del segle XX. fou el gran
MESTRE INTERNACIONAL -tol en malúscules- Josep TOLOSA I CARRERAS.
Comentar. cem ella mereIX, la seva personalitat , eXlglna
gaIrebé mig " ButlleU d' Escacs" . En tarem un breu resum .
remarcant pn mer, que la als vint-i-un anys , el 1867 -havIR
nascu t a GIrona el 20 de novembre del 1846-, col-laborà
en la pnmera d'aquelles dues esmentades publicacIons , la
qual. malauradament, vlsque molt poc temps . El 1883 s'en ·
carregà de la columna d'escacs del setmanari ba rceloni
" LA ILUSTRACION", en la qual hi publicà molts del~ seu s
problemes, que ben avia t arriba ren als nuclis problemistics
de tot el món , on tou reconeguda la sevEt vàlua. " La Straté·
1911

gie" , de Pa ris. va acolli r les produccIon s del nostre Mestre.
NUMA PR ETI , el seu di rector, no dubtà a ot em-li les seves
pagines per a publlca r·hi la seva obra cabdal , el " TAA tTE
ANALYTI QUE DU PROBL EM E D'ECHECS" , que no hau ...
pogut ~ er ed itar a Barcelona , en espanyol, j que més ta rd ,
. l'any 1892, fou ofe rta al públtc en un sol volum . I gràcies a
aquesta obra de TO LOSA, la nostra ciutat de Barcelona, com
estrella en el camp mundIal del Problema , fou coneguda arreu
del món.
L 'any 1917. després de mort el Mestre el 28 d'abril de
1916, la " EDITORIAL PALUZIE " publica un llibre que recull.
amb comenta ris de l'autor, CENT ONZE problemes , triats
entre els millors del gran TOLOSA.
Per a nosaltres. però , l'aspecte més Important de la seva
tasca és el fruit sorgit de la llavor escampada . Els noms de
JOSEP PALUZIE lLUCENA ( 1860,'938) , I VALENTI MARIN
I LLOVET (1872-1936) , que de ~ tacaren mundIalment. sobre·
tot el segon , com a composItors InSignes. són la deixa mé s
valuosa que el Mestre TOLOSA feu a Catalunya. Uns pocs
anys més ta rd, el Dr, ESTEVE PUIG I PUIG ('878·'940) que
es dedIcà també magistralment al Final Artístic , ar rodoní la
pinya dels autors catalans de problemes del període 1890'935.
Heus aci tres obres de TOLOSA que donen idea de la
seva genialitat i acu rada tecnlca. ¿Ouè no hauna assolIt en
l'època actual , treballant en les idees modernes?
I

" La Stratégle " 1893

" La Slralégle " 1887

Negres

Btanques
Mat en du es

5 peces

Negres

7 peces

Blanques

2 peces

Negres

6 pec es

Blanques

7 peces

'2 peces
Mat Invers en quatre
les bl anques es tan donar mat

Mat en tres

tew ' ~q x a + ~qQ ~
5:J ,( ~ + ",aU e ' ",p~ + cal. Z C:J X a l IS -¡ew 'Zq x a o
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1925 · 1975

vida federativa
ANYS

Extracte dels principals acords presos pel Consell Directiu
de la Federació Catalana d' Escacs a les seves reunions periòdiques

8 gener
Srs. Casajuana, Guillen, Boada, Masip, Puig, GarCia,
Casals, Vidal, Ros, Palau i Torquet.
El Sr. Casajuana informa de la seva entrevista amb el Delegat
Provincial d 'Educació Fislea i Esports de Lleida, el dia 20
de desembre anterior. El Consell DirectiU li atorga un vot
de confiança per les futures gestions referides a Ja si tuació
de la Delegació d'aquesta Federació a lleida.
Fer constar la satisfacci ó dels Escacs Catalans per la
superba actuació del juvenil Alexandre PablO al Campionat
Juvenil d'Europa recentment jugal.
El Sr. Garcia dóna a conèixer l'esbós d'enquesta a
sotmetre al s clubs catalans sobre lem es i referències d'àmbit
regional.
S'acorda cursar a la F.E.D.A. proposta de concessió del
titol de Mestre Nacional espanyol a favor dels Jugadors
Alexandre Pablo ¡ Joaquim Serra.
Sol·licitar dels clubs interessats els motius de les
retirades de tres jugadors del Campionat Obert de
Barcelona, categoria Preferent, per si són mereixedores de
sanció o no.

15 gener
Srs . Casajuana, Viladot , Boada . Masip, Mora, Puig , Vidal.
Ros, Palau, Garcia, Casals i Torquet.
S'acorda una redi stribu ció de càrrecs del Consell
Directiu . El Sr. Boada passa a ocupar el càrrec de
Vice-President primer i continua igualment amb la gestió
econòmica. El Sr. Guillén passa a Vice-President tercer i
segueix amb la gestió jurídica. El Sr. Casals passa a
ocupar el càrrec de Tresorer-Com p tador. El Sr. Vidal
s'oc up ara especialment dels Escac:> Juvenil I Escolar.
El Sr. Palau queda nomenat Director General de l' Institut
d'Escacs de Catalunya , al que s'integren també els senyors
Pu ig, Viladot , Masip , Mora i Garcia.
Es reestructura la Comissió Esportiva. que queda
constituïda pels senyors Boada, Viladot, Torquet , Maslp i
Garcia, mentre que el Comitè de Competició segueix
format pels senyors Guillén , Boada, Torquet i Masip.
El Sr. Mora passa a enca rregar-se de la vocalia dels
Escacs Fem€:-nins.
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Es comenta la planificació de la política general federativa
envers les Delegacions Provincial s.

29 gener
Srs. Casajuana , Boada, Viladot , Guillén , Masip, Puig , Casals .
Vidal i Torquet.
S'aprova el pla d'actuació presentat pel President referent a
la política a seguir envers les Delegacions.
S'info rma de l'escrit enviat per l'equip La Lira , que es
desp laç à a Ll eida per jugar contra el GEVA d'Andorra en
semifinals regionals, i s'exclama del fet que, per no ten i r
preparada la sala de joc, es començà amb més d'una hora
de retard .
El Sr. Viladot dóna a conèixer les satisfactòries converses
que sosté amb la Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvi s referit al pla d'ajuda que sembla estan disposats
a subvencionar per a la major difusió dels escacs a
Catalunya.
El Sr. Puig fa saber que la Banca Catalana es disposa a
patrocinar la final del Campionat Juvenil de Catalunya.
La mateixa entitat segueix interessada a patrocinar la
vinguda del gran mestre iugoslau Drazen Marovic per tres
o quatre setmanes d'estada a fi d'instruir els nostres joves
més destacats. actuació que es va haver de suspendre la
tardor anterior i que se mbla se rà possible portar·la a cap el
proper estiu, d'acord amb les converses mantingudes amb
l 'interessat.
Es fa saber que s'ha presentat sol-licitud a la F.E.D,A. per
a la possible organització d'un torneig internacional a
Barcelona el proper mes de novembre.
Fer constar la felicitació d'aq uesta Federació al Club
d'Escacs Olot amb motiu d'haver estat distin git amb menció
honorifica pel diari " Los Sitios", de Girona, per la millor
tasca esportiva de la provincia.
Canviar punts de vista amb els organitzadors del Torneig
Obert de la Comarca de Bages per la correcta el-Iaboració
del reglament, que pot servi r per a futures organitzacions
d'aquesta mena per altres comarques.
12 febrer
Srs. Casajuana, Boada, Guillén, Viladot , Masip. Puig, Casals ,
Garcia, Vidal , Ros, Palau i Torquet .

Es dóna a conèixer que s'han cursat escrits als presidents
de les Delegacions informant-los del programa d'Ordenació
Regional i les clàusules del seu funcionament.
Es cita al Sr, Lega, president de la Delegació de Lleida ,
per entrevistar-se amb el Sr, Casajuana, president d'aquesta
Federació,
Es felicita al Sr, Josep Vilageliu per la tasca realitzada a
les escoles per l'ensenyament dels escacs amb el seu
equip de monitors,
S'informa dels jugadors seleccionats per la F,E.D,A, per a
representar a Espanya en el proper Campionat d'Europa
per equips nacionals, havent estat designats per aquesta
Federació els jugadors Pomar, Medina, Pabl0 i Ochoa,
aquest navarrès recentment incorporat a la U,G.A,
S'adopten les propostes fetes per la Comissió Esportiva
referides a les retirades de jugadors sense justificació
suficient en proves oficials, mitjançant les sancions
pertinents, així com obrir els corresponents expedients.
S'aprova la relació de premis en metàl-lic que
s'atribueix al Campionat Individual de Catalunya per a la
categoria Preferent especial.
211 febrer

Srs, Casajuana, Boada, Viladot , Guillén , Masip, Puig,
Garcra, Vidal i Torquet.
El President informa de les possibilitats que s'han
presentat perquè el contracte de lloguer de les oficines que
ocupa aquesta Federació, actualment a nom de
l'ex-president Sr. Vicenç Almirall , pugui ésser lliurat a
nom de l'entitat, mitjançant l'augment de preu que estipula
l'arrendatari que el cedl al Sr. Almirall.
S'aprova continuar les gestions per a arribar a un total
acord, considerant l'interès que ofereix estabilitzar la
permanència en aquest domicili malgrat l'esforç econòmic
que serà necessari.
Es fa saber la proposió feta pel diari " TELE / EXPRES " en
relaciO al pla de publicitat per a publicar un suplement
dedicat als escacs en una de les seves edicions d'aquest
any seguint el projecte d'abordar tots els esports,
Es donen a conèixer les normes de la F.E.D.A. per a obtenir
el titol de Mestre Nacional, i es fan les observacions
corresponents per donar més agilitat al tràmit aixl com per
abastar determinats casos que es considera s'han de tenir
en compte,
S'informa de l'entrevista haguda el dia 25 amb la
Delegada de Relacions Públiques de l'Ajuntament de
Barcelona per facilitar la celebració del IV Trofeu
.. Oicen ... .. Escolar.

5 març
Srs. Casajuana, Boada, Ma sip, Puig, Mora, Garcia, Casals,
Vidal. Palau i Torquet.
El Sr, Casajuana proposa l'estudi d'una reestructuració
econòmica relativa a establir una avalució global de les
aportacions per diversos conceptes de cada club, a fi de
cobrir totalment el pressupost de despeses de la
temporada 1976177. Es presenten divergènCies de criteri I
es preveu dedicar una sessió especial a aquest tema un
cop ben estudiat per tols segons les bases discutides i les
noves dades que s'espera tenir, a fi i efecte de veure si el
projecte és viable , i un cop establert per la Junta portar-lo
a la propera Assemblea de Clubs.
Es fa saber que la F,E.O.A. ha afegit la seleCCIÓ de
Joan Pomés per a integrar l'equip nacional d' Espanya per
al Campionat d'Europa de Nacions.
S'sutoritza subscriure el corresponent contracte de lloguer
a nom de la Federació en les condicions assolides pel
Sr, CasaJuana.

11 març
Srs. Casajuana, Boada, Guillén, Viladot, Puig, Maslp, Vidal ,
Palau. Casals, Garcia i Torquet.
El Sr. Casajuana fa saber que el dia 2 va personar-se el
Sr, Lega al requeriment I va palesar la seva intenció de
convocsr a Lleida una reunió de clubs per determinar si
s'in icien els tràmits per la formació d 'una Federació
Provincial deslligada de la Federació Catalana, o si
s'accepten les normes preparades per la Federació
Catalana referent a la polltica a seguir amb les Delegacion s
pròpies. Es va considerar convenient deixar que els clubs
expressessin la seva voluntat a reserva de l'opinió que en.
tingUI la Federació Catalana segons quin sigui el resultat
que se'n tregui i de la definitiva decisió de la Delegació
Nacional d'Esports.
Es fa saber que el Sr. Sureda, president de la Delegació df:
Tarragona, està tota lment d'acord amb la planificació
prevista per la FederaCió Catalana per a la gestió regIOnal
dels escacs catalans, però que degut a la seva avançada
edat i precària salut presenta la dimissió del seu càrrec ,
que li és acceptada,
S'acorda acceptar la proposició de la DelegaCIÓ de Lleida
d'enviar a la fase final del campionat juvenil de Catalunya
els 5 millors classificats en el campionat general, JS que
no ha estat possible organitzar el corresponent campionat
j uvenil. Es limita, però, a un màxim de 2 jugadors per
localitat
El Sr. Puig informa dels tràmits que s'estan realitzant prop
de l'Hotel Princesa Sofia, del que en principi es té l'acord
de la seva col-Iaboració, i de l'Ajuntament de Barcelona, per
a organitzar el Vllè. Torneig Internacional de Barcelona.
Proposa les dates del 20 de novembre a l' 11 de desembre
proper ,que SÓg aprovades.
Es fa saber que també ha estat seleccionat per la F.E.O.A.
el jugador Angel Martin per a integrar l'equip d'Espanya al
Campionat d 'Europa de Nacions.
Això dóna lloc a haver de suspen dre el campiona t
individual de Catalunya durant dues rondes, ajornant la
competició corresponent a categoria Preferent especial.
Degui a això s'accepta de declarar inhàbil el dia 21 a totes
les categories .
Vista la gravetat de la falta comesa pel jugador de
3." categoria Sr. Joan Camprubí, del Club Centelles, en
negar la legalitat d 'u na partida del campionat individual de
Catalunya que fou jugada el dia abans del que
corresponia de comú ac ord amb el seu adversari : ler. es
dóna per perduda la partida al Sr. Camprubí. en negar
la legalitat de la mateixa; 20n. s'elimina el Sr. Comprubi
de continuar jugant el campionat; 3er, inhabilitar el
Sr, Camprubí de jugar proves oficials de la Federació
Catalana en un període de dos anys a comptar a partir de
1'11 de març passat.
Es fa saber Que el Club Llaç d'Amistat, d'Argentona .
renuncia a organitzar la Festa Provincial d'enguany. però
hi ha la proposició del Club de Mollet, que passa a estudI.
El Sr. Boada presenta l'estat de comptes del primer
semestre de l'ac tual exercici federatiu ,

25 març
Srs, CasaJuana , Boada, Viladot, Masip, Puig. Vidal. Palau ¡
Torquet.
El Sr. Torquet fa saber que del 10 al 16 d'abril es jugarà
a Barcelona el Campionat d' Espanya d 'Invidents.
Informa també dels preparatius del IX Trofeu .. Oicen ... ..
Escolar, que està trobant més entrebancs dels que eren
normals.
El Sr. Puig dóna a conèixer l'estructuració que tindrà el
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BUTLLETf D'ESCACS, el primer número del qual es preveu
que su rti el mes de maig vinent.
Es remarca la situació deficitària del balanç econòmic de
l'antic "Bolet in" , que resta pendent de regularització per
les quotes endarrerides de subsc ripció i que dóna peu a
fer una darre ra crida abans que surti el nou butlletí.
S'acorda desglossar la comptabilitat del Butlletí per
separat del de la Federació,
Es considera convenient obrir una campanya per captar
un major nombre de subscriptors, indispensable per
assegurar la vida regular del nou Butlletí.
La Presidència fa saber que Editorial Bruguera ha accepI;:!t
el co-patronatge de la final del Campionat Juvenil de
Catalunya junt amo la Banca Catalana. Així mateix
l'Editorial Bruguera es compromet a pat rocinar el primer
premi del Torneig Internacional de Barcelona, que es
preté organitzar pel mes de :1ovembre,
S'estableix la data límit del 15 de juliol per convocar o
reti rar el projecte de celebració del IX Torneig Internacional
de Barcelona, segons es disposi o no de les lonts de
financiació necessàries,
Es discuteixen detalls d'o rganització de la final de
l'esmentat Campionat Juvenil de Catalunya, que per
primera vegada es Jugarà de faisó magistral.

8 a bril
Srs Casajuana, Boada, Viladot, Guillen, Masip, Garcia,
Vidal, Palau i Torquet.
Sec retaria informa de les properes competicions a posar en
marxa: finals dels campionats juvenils i infantils de
Catalunya, desempat del campionat femení , Co¡;¡a Catalana
I X Trofeu " oicen ..
Es proposen les següents dates per a començar les

LA NOSTRA
FEST A DEL LLIBRE

de la començada trenta anys
enrera i que deixà en suspens quan havien tingut èxtl

(ve de la plana 5 1 )
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els seus llibres de finals de
peons i de peces so les. Ara
reemprèn la seva tasca i es
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proves que s'esmenten : 9 de maig, per a la final infantil;
9 de maig per a la Copa Catalana: 21 de maig per al
Trofeu "Dicen ... ", i 8 de maig per al IV Trofeu
" o :cen . , .. Escolar,
Es donen a conèixer les conversacions hagudes am b el
C. E. Mollet, que està interessat a organitza r la Festa
Provincial de 1976 que, de moment, es preveu pel
15 d'agost.

22 abril
Srs. CasaJuana, Boada. Guillen , Masip, Puig , Casals, Vidal i
Torquet.
El President felicita a tots els qui han contribuít a l'èxit
d'organització de la fase final del Campionat Juvenil
de Cata lunya, que ha tingut un desenvolupament co rrecte,
El Consell Di rectiu aprova l'expulsió infringida als
jugadors Mateu (Terrassa) i Monrabà (Sabadell) pe r haver
falsificat una partida apa rentment jugada entre ells per
fe r taules , i es decideix d'enviar un escrit als Presidents
dels clubs corresponents perquè facin seves les
rigoroses amonestacions que mereixen els respectius
jugadors, falta i sanció que restaran registrades a
l'expedient esportiu de cada Jugador.
Sol·licitar a la F,E,D.A. la participació a la final del
Campionat Juvenil d'Espanya dels 4 primers classificats , la
que els terce r i quart han quedat empatats ;¡ tols els
efectes.
Es trasllada a la te mporada vinent la celeb ració del
I Campionat Juvenil de Catalunya per equips.
S'acorda d'enviar carIa de rèplica al Director del diari
"4-2-4" demanant explicacions al seu redacto r d'escacs
Sr, Josep Rocamora per la versió que dóna a la seva
crònica del 21 d'ab ril.

•

proposa acabar la seva obra
presa globalment.
No cal dir que si el tema és
interessan t de debó el treball
del Dr. Rey Ardid excel-Ieix
amb escreix presentant els
exemples en una magnifica
progressió i ben escollits. ¡;S
realment una obra base com
poques n'hi ha,
Una obertura que Larsen
prodigà molt a t'època dels
seixantes i que desprès va
apareixent de tant en tant repetida per altres Jugadors internacionals, i entre ells l'espanyol Bellon, ha estat objecte d'un opuscle que recull
l'experiència obtinguda fins a
la publicació del llibre d'una
matèria que encara s' ha d'en riquir més però de la que
es necessita saber on som
ara , Parlem del llibre " La
apertura Larsen : 1 P3eO "
que és deu a Fèlix del Hoyo
I Oswaldo Marqués de Oliveira , Encara que és un treb¡:¡1I

que Iol just es troba a les
beceroles creiem serveix per
incitar a aprofundir l'estudi I
desvetllar l'interès pe r conèt .
xer aquest planteig , si més
no.
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