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Aún cuando una publicación bimestral no cumple su primer año de vida hasta el sexto número, nos
ha parecido que, al llegar al final de 1976 habiendo publica do cuatro números -que son los que se
publica ban en un año en el «Boletín» anterior, del que se deriva el presente-, puede ser un momento
psicológico para hacer un balance .
El término del año natural es, para muchas cosas, el final de un período y, por lo tanto, el camino hacia el
que le sigue . Este es, pues, el motivo que mas nos induce a dar un repaso a la tarea realizada hasta
ahora para ver mejor la que falta por hacer.
Como comentamos en otro lugar de este número, en palabras pronunciadas a media dos de octubre, el
BUTLLETI D' ESCACS, tal como es ahora, se nos ha disparado. Es decir, se ha ido mas alia de las razonables posibilidades que permitian la modesta, pero segura, existencia del anterior.
Obsérvese que en 4 números se han publicado 240 paginas en total con un promedio de 60 por número; que, entre la información y comentarios de toda cia se, se han incluido 24B partidas, 56 de las cuales comentadas (23 %).
Podríamos añadir, para dar color a estos datos, que 163 (= 2/ 3 ) partidas fueron transcritas en notación
algebraica y 85 ( = 1/ 3) en notación descriptiva, de la misma manera que en las paginas del BUTLLETI D' ESCACS alternan el catalan y el castellano, significando ambas part icularidades la situación de
transición que estos dos hechos impl ican.
El tratamiento de la información se hace con amplitud y profundidad, lo cua I requiere espacio, en la
convicción de que es de esta manera que se ha de inte resar al públ ico.
Entre otras ¡nnovaciones . hemos introducido el concepto de Paises Catalanes en el ajedrez. siguiendo
la tónica de la mayoría de publicaciones catalanas de la actualidad. Queremos contribuir al hermanamiento de las tierras que hablan el mismo idioma -el catalan-, recogiendo el conocimiento de su activi dad ajedrecística en el contexto de nuestra información.
Esta vastedad ha sido conscientemente asumida para huír de los mol des rutinarios en que habitualmente se mueven muchas publicaciones de este tipo con la esperanza de que nuestro público -que es
muy amplio, por cuanto abarca tO('O aquel que sabe jugar mejor o peor al ajedrez, esté o no esté federado, pertenezca o no a club alguno- así lo sabría entender y valorar en la medi da que se le ofrecía un
servicio hasta ahora impensada en nuestro media .
La res pues ta ha sido diversa . Si bien hemos ampliado la lista ce nuestros colaboradores , tanto de los
mas evidentes como de los quP real izan un trabajo mas oscuro -y esto bien lo demuestra el presente
número-, aunque el eco habido ha sido considerable -téngase presente la unanime aprobación de
que fue objeto la nueva orientac ión en la última Asamblea de Clubs-. y a despecho de un cierto incremento. notable pero insuficiente . no llega todavía a penetrar seriamente en las decisiones funcamentales que permitan un alud de suscripto res, que tanto se necesitan , así como de la publicidad, que hemos estrenada ahora y que llega con cuen tagotas por cuanto todavia se ha de acreditar en este terreno .
Sabemos muy bien que no se puede obtener to do de una sola tacada , y creemos que el paso daco es sufic ientemente relevante respecto a situaciones anteriores . Es necesaria darse cuenta de que. normal mente, se precisan de dos a tres años para situar al nivel conven iente una empresa de este tipa .
Pero no esta de mas hacer una llama da periódica a todo el que siente algún atractivo por el ajed rez y ,
por lo tanto, lo tiene en aprecio, aunque no se le haya desvelado la invitación que la nueva situación comporta .
¿ Cumple cada uno con su actitud? ¿Puede ayudar, de la forma que sea -pera preferentemente uniéndose al carro de los suscriptores y anunciantes- todo el que tenga algo que ver con el ajedrez? ¿No
es , al fin y al cabo, el medio de expresión de su afició~ , en donde incluso puede verse refle¡ado personalmente? ¿No es, tal vez, la única info rma ción completa y seria que puede encontra r de nuestro ajedrez que, repetimos , es el suyo?
¿ O es que hemos de creer que el ajedrecista no es bastante desprendido para su causa? Se ha de ser
contribuyente de lo que se goza . Es una obligación que no podemos soslayar, que cada uno se tiene
que imponer para sí mis ma.
Es esta concienciación la que determinara el resulta do de la tarea emprendida .
Ahora nos limitamos a hacer un balance forzosamente provisional porque no se ha cu mpl ido un año de
vida ni se ha traspasado el umbral de un año al ot ro, como dejamos indicado al principio. Pero to do ello
sitúa la acción en un momento de compromiso don de , bien pron to -el año 1977 nos lo puede revelarse han de ver claras las posibilidades de continuar esta ambiciosa vía en bien de todos los ajed recis tas .
Si tienes , pues, lector, algo que aportar. no tardes en hacerlo . Es el momento del esfuerzo común , el
único que puede dar un resultado positivo ya que, como tantas casas de la vida , esta también tiene
que hacerse entre todos para que tenga éxito.
4
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Per bé que una publicació bimestral no acompleixi el seu primer any de vida fins el Slse número, ens
ha semblat que, arribant a la fi de 1976 amb quatre números publicats --que són els que se solien fer
en un any en el «Boletín» anterior, d'on ha sorgit el present-, pot ser un moment psicològic per ¡¡
fer balanç.
La fi de l'any natural és, per a moltes coses, la fi d'u n periode i, per tant, l'encaminament devers el que
segueíx . Aquest és potser el motiu que més ens indueix, doncs , a fer un repàs de la tasca acomplerta
fins ara per veure millor la que manca fer.
Com esmentem en un altre lloc d'aquest número, en paraules dites a mitjan d'octubre, el BUTLLETI D'ESCACS, tal com és ara, se ' ns ha disparat, ~s a dir, se n'ha anat més enllà de les raonables possibilitats
que permetien la migrada, però segura, existència de l'anterior.
Vegeu sinó que, en 4 números s'han publicat 240 planes en total que fan un promig de 60 per número;
que, entre la informació i comentaris de tota mena, s'incloïen 248 partides , de les quals 56 de comentades (23 %).
Podríem afegir-hi, per donar una coloració a aquestes dades , que 163 (= 2/ 3) partides foren transcrites en notació algèbrica i 85 (= 1/ 3) en notació descriptiva, de la mateixa faisó que en les pàgines
del BUTLLETI D' ESCACS hi alternen el català i el castellà, significant ambdues particularitats la situació de trans ició que aquests fets impliquen _
El tractament de la informació es fa amb amplitud i profunditat, i aixó demana espai, en la creença
que és així com ha d'interessar al públic.
Entre altres innovacions, hem introduït el concepte ce Països Catalans en els escacs, seguint la tònica
de la majoria de publicacions catalanes de l'actualitat, Volem contribuir a l'age rmanament de les terres
que parlen la mateixa llengua - la catalana- aplegant el coneixement de la seva activitat escaquista
en el context de la nostra informació .
Tota aquesta volada ha estat conscientment assumida per defugir els motlles rutinaris en què hab itua lment es mouen moltes publicacions semblants amb l'esperança que el nostre públic --que és molt ampli, car abasta tot aquell que sap jugar millor o pitjor als escacs , estigui o no estigui fecerat, pertanyi
o no a cap club- així ho sabria entendre i valorar en la mesura que se li oferia un servei fins ara im ·
pensat en el nostre ambient.
La resposta ha estat diversa . Si bé hem eixamplat la llista dels nostres col-Iaboradors, tant dels més evidents com dels que fan una feina més obscura - i això ho palesa prou bé aquest número-, si bé el
ressó assolit ha estat consi derable -tingui's present, si més no, la unànime aprovació de què fou objecte la nova orientació en l'última Assemblea de Clubs-, i a despit d'un ce rt inc rement, notable però
insuficient, no arriba encara a aprofundir seriosament les decisions fonamentals que permetin rallau
de subscriptors que calen ni de la publicitat, que hem encetat ara i que arriba amb comptagotes car s' ha
d'anar encarrilant encara .
Bé sabem que no es pot assolir tot d'una sola tongada, i creiem que el pas donat és prou rellevant envers
situacions anteriors . Cal fer-se càrrec que. normalment. calen de dos a tres anys per situar al nivell necessari una em pres a d'aquesta mena .
Però no està de més fer una crida periòdica a tot aquell que sent algun atractiu pels escacs i, per tant,
els estima. però que encara no s'ha desvetllat a la invitació que la nova situac ió comporta .
Fa cadascú prou amb la seva actitud? Pot ajudar, de la faisó que sigui -però preferentment unint-se al
carro dels subscriptors i anunciants- tot el que té algun a cosa a veure amb els escacs? No és. al capdavall, el mitjà d 'expressió de la seva afecció, on fins i tot s' hi pot veure reflectit personalment? No és,
potser, l'únIca informació completa i seriosa que pot trobar dels nostres escacs que, repetim , són els
seus?
O és que hem de creure que l'escaquista no és prou desprès per a la seva causa? S'ha d'ésser contribuent d'alió que es gaudeix. ~s una obligació que no es pot defugir, que tothom s'ha d'imposar.
~s aquesta conscienciació la que determinarà el resultat de la ta sca empresa .
Ara ens limitem a fer un balanç forçosament provisional perquè ni s'ha acomplert un any de vida ni s'ha
traspassat la llinda d'un any ~ l'altre, com cèiem al començament. Però tot plega t situa l'acció en un
moment de compromís on , ben aviat -l'any 1977 ens ho pot revelar- s'han de veure clares les possibilitats de continuar aquesta ambiciosa via en bé de tots els escaquis tes .
Si tens, doncs, lector, alguna cosa que aportar-hi, no tardis a fer-ho. ~s el moment de l'esforç comú , rúnic que pot donar un resultat positiu ja que, com tantes coses de la vida, això també s'ha de fer entre
tots perquè reïxi.
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Este BUTLLETI D' ESCACS no tiene las suficientes
subvenciones oficiales, ni la publicidad necesaria,
ni todavía el número de suscriptores conveniente
para poder mantener los precios políticos
habituales en la prensa, que son los que se
ofrecen al público por bajo de su precio de coste.
Por tanto. y mientras no se consigan unos
mínimos indispensables, a los que esperamos
llegar, ha de cubrir su coste con los ingresos
regulares que se obtienen por medio directo .
Pensabamos ser mas modestos , pero la información
nos ha desbordado y nos hemos entusiasmado
para serviria espléndidamente . Esto ha hecho que
cada número haya excedido la medi da
inicialmente prevista y ahora nos resistamos a tener
que bajar el nivel de la revista .
Por este motivo, y con el animo de mantener la
línea que tenemos acreditada, creemos se ha
demostrac'o la conveniencia de mantener también
el precio del ejemplar a 100 pesetas . Esto
significa que el precio de suscripción -que
estaba calculado de antemano para un precio
unitario de 70 pesetas el ejemplar- se haya de
modificar proporcionalmente para obtener el
equilibrio económico que le corresponde.
Es por este motivo que, de ahora en adelante , y
dejando como precio fijo del ejemplar el cita do de
100 pesetas, la suscripción pasara a ser ce 500
pesetas para los 6 números del año.
Naturalmente, todos los Que tienen su suscripción
en curso continuaran recib iendo nuestra publicación
hasta completa r el compromiso que teníamos
con traí do con ellos , pero renova ran con el nuevo
prec io al térm ino de su suscripción, si no nos
comun ica n lo contrario .
AI objeto de facilita r la adminis tra ción y control de
las suscripciones en curso, anunciamos que tod~s
las suscripciones seran redondeadas dentro del ano
natural. Esto q'l iere decir que las suscripciones
que no empiecen con el primer número del año
seran cobradas proporcionalmen te según el número
de ejemplares que correspondan dentro del año .
Esperamos que la medida de hig iene económiea ..
que significa la adecuación del p~ecio de susc~lpclon
al precio de venta unitario sea blen comprendldo
por nues tros lectores y q~e no se~~ obstac~10 para
segui r contando con su flel adheslon , la mas
preciada colaboración que nos pueden ofrecer
como reconocimiento de nuestra tarea .

PRECIO : 240 Pta s
LA REDACCION
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COLECCION ESCAQUES
LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO I. Pablo Moran
Todas las partidas de lodos los campeonatos mundiales
desde el legendario Sleinitz, que fua el primera en adoptar

el titulo, hasla el genial Alekhine. con cuya muerte se

Aquest BUTLLETI D' ESCACS no té les suficients
subvencions oficials , ni la publicitat necessària , ni
encara el nombre de subscriptors convenient per
poder mantenir els preus polítics habituals a la
premsa, que són aquells que s'ofereixen al públic
per sota el preu de cost.
Per tant, i mentre no s 'assoleixin uns mín ims
indispensables, als que esperem arribar-hi, ha de
cobrir el seu cost amb els ingressos que són
regulars i s'obtenen per mitjà directe. Pensàvem
ésser més modestos , però la informació ens ha
desbordat i ens hem engrescat a servir-la
esplèndidament. Això ha fet que cada número
hagi ultrapassat la mesura inicialment prevista i ara
ens resistim a haver de baixar el to de la revista .
Per aquest motiu, i amb l'ànim de mantenir la
línia ja acreditada, creiem s'ha demostrat la
conven iència de m anten ir també el preu de
l'exemplar a 100 pessetes . Aix ò significa que el
preu de subscripció --que estava calculat de bell
antuvi per un preu unitari de 70 pessetes
l'exemplar- s' hagi de modificar proporcionalment
per obtenir l'equilibri econòmic que li pertoca.
~s per això que, d'a ra endavant, i deixan t com a
preu f ix de l'exemplar l'esmentat de 100 pessetes ,
la subscripció passarà a ésser de 500 pessetes pels
6 números de l'any. Naturalment, tots aquells que
tenen la subscripció en c urs continuaran rebent
la nostra publicac ió fins a completar el compromís
que tenim contret amb ells, però renovaran amb el
nou preu al term e de la seva subscripció, si no ens
diuen el contrari.
A fi i efecte de facilitar l 'adm inistració i control
de les subscripcions en curs , anunc iem que totes
les subscripcio ns seran arrodon ides din tre l'any
natural. Això vol dir que les subscripcions q ue no
comencin amb el primer número de l'any seran
cobrades proporcionalment segons el nombre
d'exemplars que li pertoqui dins l'any natura l.
Esperem que la mesu ra d' higiene econòm ica que
sig nif ica l'adequació del preu de subscripció al
preu de venda unitària sigui ben compresa pels
nostres lectors i que no serà obstacle per seguir
comptant amb la seva fidel adhesió, la més
preuada col-Iaboració que ens poden oferir com a
recolzament de la nostra ta sca .
LA REDACCiÓ

carró toda una època.
224 paginas y 331 diagramas

275 plM.

LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO Il. - Gligoric
La tolalidad de las partidas de los campeonalos del mundo desde que la F.I.O.E. asume el control dellilulo ( 1948)
y Botvinnik alcanza el galard6n ofICIal, hasta la dramatica
vicloria de Bobby Flscher en 1972.
256 paginas y 272 diagramas
275 piu.

ANATOLI KARPOV. - Angel Martin
Las mejores partidas del actual campeón mundial. Angel
Mart in, flamante campe6n de Espafla. relleja en su libro
los rasgos principales del arte ajedre<:lstico de Karpov.
287 pàginas y 115 diagramas
300 pta• .

Viaje al
reino del ajedrez
Y. A,'efbach M, Beilin

VIAJE AL REINO DEL AJEDREZ. Averbach y Bemn
La belleza del ajedrez. desde sus principios tundamentales
hasla sus reglas. cu riosidades y anécdolas.
300 pta • .
304 pàginas y 361 diagramas

ALEKHINE. - A . Kotov
Con gran acopio de datos y a la luz de clertos hechos y
documentos desconocidos hasla ahora. el autor nos narra
la particular biografia y la obra artlshca de Alekhine, el
gentO que ha sida definida como "el més complelo jugador de aJedrez de la historia".
271 paginas y 173 diagramas
300 ptas.

300 MINIATURAS. - Roizman
Una valiosa colecci6n de partidas cortas de aJedrez que
se caraclerizan por estar iniciadas lodas elias con aper·
tures abiertas y semiabiertas. y que presenlan el juego
aguda y combinalivo lan grato para el amante del ajedrez
taclico.
230 paginas y 300 diagramas
225 ptM.

ediclones martínez roca, s. a •
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UINTUS LEGERE 11 EN PERSPECTIVA
po, RAMDN IBERO
La favorable acogida dispensada a esta rúbrica por
los lectores del Butlletl d'Escacs nos ha impulsada a acotar una serie de lemas para su sucesiv8 elaboració". Asi.
pues, los trabajos previstos se puade" agrupar bésicamente en los apartados siguientes:
HACIA UNA FILOSOFIA DEL AJEDREZ

1)

Mb all6 de la malorialldad, (Publicada en el N," l ,)

2)

5)

Hacla una nueva concepclón del ajedrez. (Publica·
cado en el N.u 2.)
La pr6cUca del ajedrez como aclivldad IntelectulIl.
(Publicada en el N.'" 3.)
Capltallsmo 'I comunlsmo frente a 'rente .obre el
tablero. (Publicada en este numero.)
El ajedre;z en la escuels.

6)

Algunas conllderaclones marglnalel no del todo

3)
4)

10)
11)

superflu ••.
Hacla una dIgnificaciÓ" de la acUvldad eJedreclslic •.
Algunol problemas organJzacJonalll:
De la Ignorancla a la maldad palando por la Inco~
petencla.
Perlodlsmo aJedreclstlco: resortel Inédltos y,Alldol
para un enfoque original y atractlvo.
Psicologia y aledrez: Homo Ludens.
Gr"po. raclalel en el mapa aledreclstlco.

12)

Aportaclón dll esplrllu judio a la acUvldad ajed,..

7)
8)

9)

clstica.

13)

Fenlclos. cartagln ..es y judlol en IOl Pallal Cala'
lanes.

14)

Aled,o. y catarsi.,

15)
16)

Llbros de aJedrez: retra y elplrttu.
T6plcos y Irrore • •
EL AJEDREZ DEL FUTURO

1)
2)

Esbozo de un lenguaJe slmb611co dll .Jedrlz.
EstructuraUlmo: ajedrez estructural.
Teoria del lenguaje ajedrecistico.
Recursos del lenguaje ajedrecfstico.
Aplicaciones del lenguaje aJedrec isti co.
El tablero escaqueado como plano cartesiano.
Traducibilidad a cualquier campo del conocimien to
de los esquemes lógicos aplicados en ajedrez.
Interrogante abierto al tuluro : caducidad del razo·
namiento ajedreclslico.
HACIA UNA FILOSOFIA DEL AJEDREZ

Conjunto de estudios filos6ficos del ajedrez. Partiendo
de una interpretación razonada de la actividad aledre·

clstica se pone de manifiesto su valor como auxiliar uti·
lisimo de la tarea educativa y docente, sobre toda en la
fase inicial del aprendizlJje por parte del niño. Por su
tralamiento del material ajedrecistico otrece un valor in·
discutible tanta para el aficionada con un mfnimo de
inquietud como para toda aquel entregada al estudio de
los procesos mentales del aprendizaje humana a través
del juego. Se disculen asimismo temas diversos, relacio·
nados con el ajedrez, obJ8to de erróneas interpretaciones
por parte de jugadores y no Jugadores. El obletivo per·
seguida es, en definitiva, la dignificación del aledrez.
Para ella se descubren, de una parte, los males que im·
piden su promoci6n y exaltación y, de ot ra, sus valores
més autènticos y universales (ignorados en $U mayoria
hasta el momento). y su utihdad prActica.
ESBOZO DE UN LENGUAJE SIMBOLlCO DEL AJEDREZ
Partien do de una aplicaci6n del estructuralismo lin·
güfslico se elabora la doctrina de un lenguaje simbòlica
a base de los elementos que concurren en el ajedrez
como media de expresión. El tablero es interpretada como
plano cartesiana y como plataforma sobre la Que se van
Imprimiendo los caracteres del lenguaje simbólico·aje·
dreclstico. Una vez explicadas las posibles aplicaciones
de los esquemas lógicos desarro llados sobre las casillas .
se demuestra grAficamente la traducibilidad (Y. en con ·
secuencia, la universalidad) de dichos esquemes a cual ·
quier ot ro campo del conocimlento humana. A titulo de
ejemplo: se formulan argumentacionss lógicas (tesis, an·
tftesis, sfntesis, silogismos, etc.) utilizando exclusivamen·
te t¡gurilas de madera.
Por última se plantea la cuestión de la caducidad del
ajedrez en cuanto a la disponibilidad de sus recursos .
para acabar insistiendo en que el valor primera y ultimo
de éste radica esencialmente en su carAcler ludico. esto
es· en su idoneidad para paner a prueba y desarrollar
la capacidad cognoscitiva y razonadora del ser humana.
Toda vez que no existe. o al menos no conocemos.
bibliografia alguna sobre el tema. tanta el enfoque corro
la doctrina de estos Irabajos son absolulamente originales.
Aam6n Ibero
NOTA
Aceptaremos gUltosamente sugerenclas de nuestros
lectores para desaRollar con mA. detalle cUêJlquler tema
tratado y para Inclulr en la relaclón dada otros de poslble
Int.~s general. Y. por descontado. Ii admlten crltlcas y
enmlendas. slemp,.. que elt6n avaladal por la 16glca y

la objaUvldod,

¿ Va eres suscriptor del BUTLLETí D'ESCACS?
Es el órgano de nuestra cultura ajedrecística
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XLI CAMPEONATO INDIVIDUAL DE ESPAÑA

LOS
TEXTOS
CLASICOS
del
AJEDREZ

Ceuta. 20 a 29 sept iembre

EL CATALAN ANGEL MARTfN,
NUEVO CAMPEON DE ESPAAA
Sellón. con Sanz y Oltra. en el segundo puesto

La compellción se desa rroU6 en el
Hotel la Muralla, en don de aSlml smo

INSOLlTO NUMERO DE ASPIRANTES

se alolaban los jugad ore s. Si blen al

Los avalares pr incipa les de la com·
petición quedan rellej ados en el cuadro q'Je se acompai'la . Senalemos de
todos modos que en !a ultima ronda
podian haber quedado cinca Jugadores empata dos en el prime r pueslo si
la partida ent re Fernandez y Martin
hubiese finallzado en tablas. Ello signili:a que en ese declsivo momento
eran vanos los candidatos al titulo .
Por est e motivo es aun mas meri10rla la vlclo ria de Angel Martin , especlalmente po r las cond iCIones con
que tuvo que Jugar la ultima pa rt ida.
Martin Jugó un magnifico torneo. Su
'Ilclona ante BeUón en la 6. " ronda
l uvo caracler casI decISIva sólo comprometida por su derrota con Sanz en
la 9. 1 ronda . Es poslble que pueda
aducirse que Marl in tuvo algo de suerte. pero recordem os que en Ol ras ocaSI ones esta suerte le fue comp lelamente adversa.
Bellón logró el subc ampeonato , pero
dlo la sens¡)clón de estar al go cansado y acusa r la gran acllvldad de esta
tempo rada.

principIo se produjeron algunas difl·
cuitades por fa lla de conocimlentos
8¡ed recisllcOS de la Gerencia, pron la
se normalrz6 la sltuaClón y el ce rla·
men pudo proseguir fel izmenle .
La organ lza ción corrió a carga de
la Federación Ceuti. que resulló blen
¡ag rada : espacioso loca l de ¡uego,
buen matenal y ab soluta dedl caclón
de los organlzadores . principalmente
de don Manuel Fernandez. presldente
de dlcha Federación . La dlreCClón del
l ernea cOrrl6 a carga del ¡¡rmante.
Actuó co mo arbit ro princip al el señor
Ramero B,iones, de Sevilla , que tuvo
una acertada actuaclón , blen secundado por los arbltros auxiliares 10cales ,
¿ACTO S DEPORTlVOS O ACTO S
SOCIALES?

El campeonato tr anscu rrló normalme nte sm ningun InCldente digno de menc lón. Fue muy dlsputado con aplaza ·
m.enlos de pa rlldas que en vartas ocasiones lIegaron hasla all as hora s de
la madrugada . Precl samenle la par·
tl da enlre Martin y Sanz de la 9
ronda l inallzó a las 6,15 horas y como
la ultIma ronda eSlaba prog ramada
p ara las 9,30 hora s del mlsmo dia,
esto signl ficó un se n o Inconvelllen\c
pa ra ambos lugadores.
Una vez mas hemos de InSlsl1r en
que los repartos de premlos son SI em
pre Subsldlanos de la termlnaclón de
la s co mpetlCl ones y que no deben suoordinarse ésl as a aquéllos . ya que
consl ltuyen la ra zón de su e)(lslenCla .
Esta Ctrcunstancia se dlo tamblen en
Zaragoza reclenlemente con mo tivo
del campeonato por equlpos , lo c ua I
causó un grave contratlempo. Por toco
ello es de esperar que la F.E.D.A. se
dec ida a asegu rar de lOS organlzado·
res la c orrec ta programaclón de las
co mpeticiones de alca nce na cional
para que pued an celeb rarse con toda
normalidad , prohlbtendo que se Jue·
gue por la mana na cuando el dia an·
terior se ha jug ad o por la tarde . lo
que por lo dem as , es algo que se
co mprende por si mismo.

Destacan. entre la vasta literatura
ajedrecística . un recu cido
número de tratados que. por su
calidad expositiva y profundidad
en los secretos de nues tro
juego . podemos apellidar de
clasicos .
Como tales . son la fuente de toda
formación teórica y pàginas
preceptivas para el buen
aficiona do .

He aqui algunos titulos :
Nimzowitch :

225.-

Mi sistema
La practica de
mi sistema

DEFICIENTE CALCULO DE
PROBABILlDADES

160.-

Reti :

Tamblén estuvo muy blen Sanz, pero
en la ul\lma partida no estuvo su f¡c¡en·
temEn te atento a la situaci ón . Obser ·
vando que J . L. Fern an dez tenía meJor partida con Martin no se decldló
a dE'jar tabla s la suya con Be llón que
podia provoca r con una repeltClón y
ét Ja expecta tIva de que se consumara
aque lla POSlbllldad d ESCutdó su parttda Martín logró rehacerse y Be llón
l uc Imponléndose. po r lo que cuando
San z quiso reaccionar ya no estaba ~
lIempo. Esto le privó del titulo en est a
oca 3tÓn
Ollra el valenCiana campeón luve
ni l proc lamada en Barc elona , lue una
de las revelaciones del campeonato .
Fue astmlsmo el unlco Jugador Imbatldo. De estilo defenSIVa y extremada'llente du ro al que es muy dlfi cll ven cp r. hay que espera r a un próxlmo fu·
turo para conocer la realidad de su
l uerza aJedrecist ica .

Los grandes maestros
del tablero

160.-

Capa blanca :

Fundamentos de
ajedrez
Lecciones eleme ntales
de ajedrez

100.100.-

Alekhine:

Gran A jedrez
Mis mejores partidas

~

160.280.-

.dItO"QI

IIlD~ r¡111l[iJfI1

W L!JWW

podi"o. 54
9138

L!J aparta do
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16." a 24."

ROoRIGUEZ URIA 152.5) (Aslurlana). PASTOR (48,5) (Cas,
lellana) , olEGUEZ ( 46 ,5) (Salmanllna) . NEPOMUCENO
(46 ,5) (leonesa) , olAZ (46) (CaSlellana). MONTECATINI
(44,5) (Sevillana) , PlANAS ( 44) (Bale3r). MIRAVETE
( 43.5) (Zoragolana) y lEUZA (40 .5) (Navarra) . 6 punlos.
25." a 34",
MAR I (48) (Valenc,ana). POLO ( 46.5) (Gallega Norle) .
De la VlllA (46) (Burgalesa) . MERINO ( 44) (Gallega Nor·
le) , P~REZ ( 43) (CaSlellana). FRAGUElA ( 42 .5) (las Pal·
mas) . ROoRIGUEZ (4 1,5) (Granad,na) . CAO ( 41) (CaSle·
lIonense) . GOMEZ ( 40) (AI'canl,na) y ROPERO (36) (Pa·
cense) , 5 puntos y medio.
HaSla 79 c lasificados en total.

I

L

Los resi antes Jugadores catalanes se situaran de la siguiente manera
~~JOl (39 .°) Y GORN~ ( 43:' ) . con 5 punlos ; FERRAN ( 49." ) . con 4 y
edio, y PE PITA FERRER (71. " ), con 3 y media.

Olra revelaclón del certamen fu e ei
vl zca íno J L Fernandez, al que ya se
le vteron grandes maneras en laragaza defendtendo el primer tablero de
su club . Ochoa . sin desentonar de los
primeros claslficados . no llegó a dar
la sensaclón de que podia resultar
vencedor del campeonalo.
lOS CATALANES RESTANTES
Los demas jugadores catalanes tu vieron variadas actuaciones Por eJem plo . SimÓn. que empezó muy blen . delÓ

escapar puntos que se habia ganado
a pulso y al final su claslficaclón no
3sluvo acorde con los ménlos contraidos. Estuvo bien Vehi , y si tenemos en cu en ta su corta edad hemos
de convenir que se portó ex celen te·
menle y que puso en apnelos a mas
de un favonto .
No nos gustó PUJol , que al primer
revés se desmorarizó por completo , lo
que para un Jugador de su experiencia
no se justifica una actitud de este lipo
Muy regular fue el leridano Gorné y
su cl a~ lflcaclón puede conslderarse

PARTICIPE EN LOS
CAMPEONATOS DE ESPANA
DE AJEDREZ POSTAL
Inscripciones permanent es en todas las
categorias.

Sollclle InformaClón • I.
VOCAUA POSTAL DE LA F E O.A .
e/ Santa Eulal18, 28
SA NTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelona)
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acorde a su juego, aun reconociendo
que en algunas pa rtidas pudo sacar
meJor resultado . Ferran , que empezo
bastante mal motlvado quiza por los
fuertes contrincantes que le correspon dleron, se recuperó y al final pudo alefarse de los 1ugares de la cola que le
estu vieron amenazando conlinuamente .
Peplta Ferre r estuvo francamente ma l
y dlo la sensación de esta r cansada
Iras el campeonato femenina, aunque
en su disculpa puede aducl rse la ClrcunslanCla de que no estuvo muy bien
de salud durante buena pa rt e del campeonalo .
JUGADORES QUE DECEPCIONARON
Anal1 zando brevemente la actuación
de olros Jugadores de los que se podia
esperar mucho mas y de olros que nos
so rp rendleron ag radablemenle. hemos
de destacar entre los primeros el mal
lorneo reallzado por el antenor campeón . el canano Fraguela , que ni supo
nI pudo defender su titulo con la fuerza y la responsabili dad que el mism o
eXlgía . Tampoco nos gusló Pepito Gar...ia al que, no obstante, le auguramos
l n bu~n porvenlr en cuan to deje de
lado una prelenClosa supenoridad que
le hace perd er algunos punlos . Bien
el guipuzcoano Gallego, ¡ugando muy
tr.: nquilo cuando lo hace a su aIre. y
asimismo el valenciano Ribera . que
muy merecldamenle reclb ió uno de lo s
premlOS a la combauvidad . El premi o
de beUez a fue compartido entre Sanz
y SI món.
El banquete de clausura tuvo la bri '
lIanlez de las liestas generosamenle
organlzad as con la aSlstencla de las
pnncipales autondades de Ceuta. Y.
po r ultimo. una Importante faceta. que
no es ol(a que la minUCiosa Aduana
de Algeclras , en donde. como de costumbre , unos IUVleron mas sue rle que
olros. pero que en términos generales
se portó bastante benevolente con los
aJ edrecistas pentnsulares . tal vez en
premiO a los muchos Inconvenlentes
que luvleron los desplazamientos tant o
a fa Ida como a la vuelta .
JOAN TOROUET

~

m

mate postal
Susc,lblse al Bol.,I"
blmen.ual de IOl Po,lall,l••
CUO II anual : 200

p'''.

XLI CAMPEONATO INDIVIDUAL DE ESPAÑA
SELECCION DE PARTIDAS

N .U 1

ARIAS . MARTIN

Apertura mglesa

R 40 / a
1 CI3 (0.1) C5 (0 .1) . 2 e4 (0.11 96 .
3 Ce3 (0.2) Ag7 (0.1) . 4 g3 (0.3) Ce6
( 0.2) . 5 Ag2 (0 .4) C5 (0 .2) (Este SIS·
tema es una buena forma de aparlarse
del cammo stmétnco 5
C16. 6 O-O
O-O. 7 d4. Con el mismo obletivo es
tarnbtén ml eresanle 5 ..
e6. 6 O-O
Cge7 y son las negras las que conSt guen reallzar antes el avance ... dS)
6 d3 (0 .5 ) Cge7 (0 .3) . 7 0·0 (0.5 )
(La continuación 7 Ce4 d6 8 AgS parece pro metedora. pe ro en realidad
las b lanc8S consiguen muy poco tras
8
h6' 9 At6 O-O o tamb l én 8 .. 16
9 CI6 R17 . tO CdS h6) 7... 0·0 (0 .3).
8 Tbl (0 .6) d6 (0.3) . 9 a3 (0.7) (El
plan de lugar b2·b4 es el mas prometedor OBra las blancas en esta POSIción ; lambién se ha Jugada ta maniobra Cel·e2·e3. ) 9... aS (0.4) . 10 Cel
( 0.10) (Con la Intenclón de If a e2
oreparando la ruptura b2·b4 , Sm em·
bargo. tiena el Inconveniente de per mlllr la maniobra AeS y d6·dS Es inte resanle la Jugada de espera 10 Ad2
"la que si entonc es 10 ... Ae6. 11 Cg5 .
"I si 10 ... Tb8 entonces si 11 Cel AeS .
12 Cc2 "I la tone neg ra ya no esta
en a8, lo que Impediria ei pian que
Siguen las negras en la partida.) 10...
Ae6 (0.5). 11 Ce2 (0.18) (S. se de·
sea impedi r el plan neg ro de Jugar
d6·dS s610 queda 11 CdS; pero entono
ces con 11. .. Tb8 Y b7-bS las negras
lIenen un Juego satlsfactorlo. ) 11 ... d5
(0.7) . 12 e x d5 (0 .19) C x d5 (0.7) .

13 C x d5 (0.26) (Es digna de se r con·
sld erada la Jugada 13 Ce3 para eVitar

las slmplificaclones que siguen . ) 13...
A X d5 (0.8) . 14 b4 (0.28) e X b4 (0.09).
15 a X b4 (0.28) .4 (0 .11). (Esle peón
pasado asegu ra a las negras al me·
n os la igualdad.) 16 b5 (0.32) ( Lo me·
Jor. En caso cont rano las negra s JU '
garian b7-bS y su peón pasado defendido seria muy pellgroso. ) 16... A X g2
(0.16) . 17 A X g2 (0.32) Cd4 (0.16)) .
18 C X d4 (0.43) D X d4 (0.48) (Tam·
bién t'l ra ¡nteresan te 1B.. ex d4. 19
Aa3 Dd5 + . 20 Rg1 Tle8 o Tle8, pero
me disgustaba cerrar la gran diagonal
negra a un allil que podia ayuda r al
avance del peón pasado .) 19 Aa3
(0.57) Tle8 (0 .50) . (Era me)or TldB
preparando e4) . 20 Dd2 (1 .29) (s. 20
Tb4 De3) 20... 04 (1 .06 ). 21 Tldl
(1.42) (Si 21 Tb4 segui ria 21. .. De3
22 D x e3 T X e3. 23 -'lb2 [SI 23 ThP
A18] e x d3! 24 A x e3 A X e3. 25 Te4
d x e2! con ventaJa) 21 ... Td8. 22 Oe3
( 1.59) (Ahora SI 22 Tb4 s.gue sencllIamente Dd5.) 22 ... o x d3 (1 .47) . 23
D x d4 (2 .08) (Es me)or 23 T x d3. ) 23 ...
T x d4 (1.49) . 24 T x d3 (2.08) T x d3
(1 .57) . 25 o X d3 (2 .08 Td8 (2.11).26
Tb4 (2 .12 ) Td4 (2.11) .

27 T X d4 ? (2 .13) (Las btancas delan
es capar todas sus poslblltdades de
tablas . Lo correcto era 27 Tc4 1 amenazando Tc8 +, entonces no valdria
27.
IS? 28 Tc8 + R17 . 29 Tc7 + se·
gUldo de T x g7 Y Ab2 . MI Intenclón
era continuar con 27 .. h5. 28 RI1
T X d3. 29 T X a4 Tb3. 30 Ab4 Al B. 3 t
A x 18 R x 18 "I tras gana r el peón se
llega d un final en el que las negras tlenen bastantes POSlblli dades de ganar,
a pesa r de lo que a primera vista parece. ) 27 ... A x d4 (2.11) (Aho ra esta
Iodo decidido. ) 28 Rll (2.13) (Es igual
28 Rf3 IS!) 28 ... 15 (2.11) . 29 Re2

(2.14) AI7 (2.11) . 30 13 Ae6 (2 .11) .
31 Rd2 (2.19) Rd5 (2 .12) . 32 Ae2 AeS
(2.13) . 33 Ab2 (2.26 ) 33 ... a3 (2 .15 ).
34 Ag7 (2.27) (S. 34 Ae1 a2 . 35 Rb2
Aa3+!) 34 ... Ad4 (2.15) . 35 A X d4
(2.27) A x d4 (2.15) . 36 Ab3 R x d3
(2.16) . 37 A x d3 (2 .28) Ae4 (2.16) .
38 Ra4 (2.28) b6 (2 .16). (Las blan·
cas . apuradas de tlempo. hacen algunas Jugades innecesarias. Era momen·
to de . bandon.r. ) 39 g4 (2 .28) I x g4
(2 .17) . 40 I X g4 (2.28) g5 (2.17) .
0· 1
ANGEL MAATIN

Premi de bellesa
N." 2
SIMON • PLANAS
Obertura Auy López

E 32 / a

(C 80)

I 04 oS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS 06. 4 Aa4
Ct6. 5 O-O C x e4 . ( La variant oberta de
l'Espanyola. que no es Juga amb fre-quencla en l'actualitat, però que ha estaI una arma moll perillo sa durant
molts anys en man s de Grans Mestres
COIT' Bolvinnlk o Korxnoi.) 6 d4 b5 .
7 Ab3 dS. 8 d x oS Ae6. 9 Ce3! ? .. (El
blanc s'aparla dels caminS usual s. com
9 e3
o De2 ) 9 ... C X e3 . 10 b x e3
AeS?! (Una Jugada " natural ", però que
rleo(a desou arnit el flanc de rel i concedeix al blanc una perillosa Inlclallva
Millo r és 10 . Ce7!)

11 Cg5 !... (SI 11
C X e5. 12 C x e6
I >< e6 . 13 De2
I el negre IIndrla molts
problemes per a manteni r els seus
peon s. c'S!ntr~ ls) 11... O-O. 12 Od3 g6 .
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13 D93 Dd7. 14 Td l Ae7. (L'amenaca
era 15 Ce4 I 15 e4 b X c4. 16 A X c4
CaS . H Ae2 AtS . lB c4 d4? ( Això pe rd
un peó . Amb tols els seus defecles
era necessari 18
c6 .) 19 Oh4 A X gS.
(Et negre s'estI ma més conserva r alguna "c hance " amb el peó passat
pe rò el dominI de les caselles negres
re !'u Jt ara decIsI u.) 20 A X gS 16. ( For·
cat. No es pot pe rmet re Af6 . ) 21 A x 16
cS . 22 Dh6 Tab B. 23 AI3 Tl7 . (Cal con·
Irolar la segona Hnla davant l'amen a·
ca Ad5 )

la POSI CiÓ negra amb molts forats té
la qualitat de reservar la casella b7
pel cavall. No valia 12... c6 per 13
bxe6 b x e6. 14 C x 16 + A X I6 . 15
Ad 2 am b la forta amenaça Oa4. 13
Ad2 Cb7. 14 a 4 C x d5 . 15 c X d5 Ag4 .
16 Dc2 aS. H b X aSI De no produirse aques t canvi el neg re jugaria
Cc5 I no tindria problemes. H ... T x c6 .
18 Tlcl CcS . 19 Ab4 Da8. No val 19 ...
Cxa4. 20 D Xc7 quedant·se el negre
am b dues Importants debilItats a b6 i
d6.

N." 4

OlTRA . SIMON
R 88/ b
IB 08 )
1 P4R P3CR . 2 P4A P3Ao . 3 C3Ao
A2C. 4 C3A P30 . 5 A2R C3A. 6 0·0
0·0. 7 A5CR C020. 8 P4To P4R 9
020 Tl R. 10 TR10 o2R. 11 PSD P4A .
12 PST P3To. 13 T3T olA. 14 P3T
P3T. 15 A3R C2T. 16 C2TR P4AA. 17
P x P P X P . 18 P4A P5R . 19 RH 02R .
20 Tl CR RH. 21 T3C Tl CR . 22 Clo
C03A . 23 P4C C1A. 24 PSC C3A2T.
25 A2A P x P. 26 P x P A4R. 27 A3C
C3C. 28 A X A + O x A. 29 C3R 050 .
30 T10 o x o . 31 T X o C x P. 32 C4A
C5A. 33 A1A T3C. 34 T2A C x PD . 35
T3C P5A. 36 T1C R2T . 37 T2A 2C C x P.
38 T x T C X T. 39 T X C A3A. 40 C x P
C6R. 41 C x PR A4o . 42 A2C RH . 43
A3A C x P. 44 CoA A2A. 45 A x P T1 C.
46 A50 A X A. 47 C x A C6R. 48 C6A
C4A. 49 TSC C6C +. 50 R1C C7R + .
51 R1A C6C +. 52 R1R T1AR . 53 T6C
C4A . 54 C3A C2R . 55 CSR P5A . 56
R1A PUR. 57 R2A .
1•O
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MART iN . SANZ

24 Tab1! TcB . (SI 24 A x bl 25 Ad5 ,
aITI!) 'nat Impa rable a g7.) 25 Tb6
C x c4 . 26 T X a6 ... ( MIli ar mantenIr ta
tenstÓ que 26 Tb7 O X b7 27 A x b7
T X b 7 amb certa comoensaclO en ets
peons passats) 26 ... Ae6 . 27 h4 Ag4.
(Et negre des.tja evllar l'amenaça h5
pe rò ) 29 Ta7!! Oe8 . (S: 28
O X a7
29 AdS
amb mat Imparable . • SI 28
AXf3 29 T x d7 T X d7 30 e6
seguit
de e7
amb atac de mat) 29 T X 17
R x 17. 30 Ad5 +.
1•O
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VEHI . RIBERA
Oberlura anglesa

R 33/0
1 e4 C16 . 2 Ce3 g6 . 3 g3 Ag7. 4 Ag2
d6. 5 d3 0·0. 6 Tb1 eS . (El negre adopta con tra l'anglesa un esquema prop i
de l'índia de rel) 7 CI3 Cc6 . 8 0·0 h6
9 b4 (InicIan t l'expansIó en el flanc
de dama tiplca en aques ta obe rtu ra.)
9. .. Ae6 . 10 e4! Jugada Interessan t.
amb Idea d 'evita r que et negre obri
el centre amb
dS. enca ra que lam.
pOC SPrIA desfavorable al b lanc una
POSICIÓ més oberta . 10... Rh7 . 11 bS
CaS? Ací el cavall no té cap posslbl'
Il tat d'actua r elicaçment. MI lia r era 11 ..
Ce? amb dos p lans possIbles . . .. cS
I ... 05 o bé ... ehS I ... 15. 12 CdS b6.
Aquest mOViment. enC<H3: que deixa

14 (184)

20 aS! Jugada l orcada I bona , ja que
aq uest peó no es pa l prendre mal a
cau sa de 21 A X e5 d x eS. 22 O X eS i
queden dèbils c7 I aS . 20 ... 151 Era
necessari el canvI 20
A X f3 seguit
llavors de
15, perqué ara aquest
cavall té Importants caselles. com c 4. )
21 Cd2! f X e4? Fa CI lita el JOc del blanc.
Més fort haUria estat 2 1
f4 ! 22 d x e4
Ae2. 23 All A x ll . 24 C X ll Tl7 . 25
Tb2 Cb7 . 26 a X b6 c x b6 ? Era obI.·
gat 26
T X b6. Ara et peó es perdrà
amb poques jugades. 27 Ce3 CcS . 28
Ce4 A18 . 29 Tcbl oa7 . 30 Ad2 Te 7.
31 Ae3! Abans de guanya r el peó "b"
cal sItua r l'al l il en la mateIxa diago·
nal de la dama negra. (t fi de deixar
clavat el cavall de c5 quan desapare·
gui el peó . 31 ... Tê4? 32 C x b6 Tal .
33 Cc4! Da6. 34 T X al D x al +. 35
Tbl Da6. 36 Cd2 DaS? Permet el can.
vi gen eral de peces que resulta doble·
men t desavantatJós per al negre, Ja
que té peó de menys I a mes un aUtl
dolent. 37 A x cS! T x cS . 3B Cb3 Da4.
39 Tal T X c2. 40 T X a4 Tb2 . 41 CaS
Rg7 . 42 Cc6 g5 . 43 TO + Rg6 . 44
Ta8. Aquesta és la Jugada segellada .
la principa l con tinuació era 44
Rg7
després de la qual seguirIa 45 g 4! amb
posició guanyadora. enca ra que hI haurien certes dlfl cu ll ats pe r a matenallt·
zar l'avantatge. Però la Jugada del ne·
gre facilita ta victòna . 44 ... Ag7? 45
Td8 Rh S. El rei comen ça una mania·
bra qu e acaba rà tràg icament. 46 T X d6
Te2 . 47 h3! T x e4 . 4B g4 + Rh4 . 49
Rg2 A18. 50 Ce7! T X g4 +. 51 h X g4
A X e7 . 52 TeS .

Apetlura Rlly lÓ;)c z

E 20/;:1

1 e4 eS . 2 el3 Cc6 3 AbS g6 . 4 cl
Ag7 . S d4 Cge7 . 6 dS a6 . 7 Ae2 C.. 7.
8 d6 c x d6. 9 D X d6 CbS . 10 A x bS
a x bS . 11 0·00·0. 12 Ae 3 Ta6 . 13 Dd 3
15. 14 AeS oe8 . 15 Cbd2 d6 . 16 Ab4
I X e4 . 17 C X e4 dS. 18 Cg3 e4 19De3
e X 13. 20 O X e7 Dc6. 21 9 X 13 T X f3.
22 Tlel AlB . 23 Od8 Ae6 . 24 Te2 Dd7.
25 DbS Te6 . 26 a3 Tc8 . 27 De S TeB .
28 A X 18 Tt x fB . 29 Tael DI7. 30 Dd4
hS. 31 Db6 Ah3 . 32 T X e8 T X e8. 33
T x e8 D X eB. 34 De3 O x el. 35 I X 3e
R17. 36 Ce2 R16 . 37 Cd4 Ad7 . 38 RI 2
ReS. 39 Cb3 Ag4 . 40 Cd 2 AlS . 41 Rg3
Ag4 . 42 Rh4 RIS . 43 Rg3 g5. 44 RI2
Adl . 45 Rg3 h4 +. 46 Rh3 Ae2 . 47
Rg2 Rg4 . 48 RI2 Ad 3. 49 Rg2 Ae2 .
50 Rgl Ad 3. 5 1 Rg2 Ag6 . 52 Rg l Ah7 .
53 Rg2 Ag6 . 54 Rgl Ah7 . 55 Rg 2 Ad 3.
56 Rgl b6 . 57 Rg2 RIS . 58 RI3 Ae2 .
59 RI2 Adl . 60 Rel Ag4 . 61 RI2 Ah 5.
62 Rg2 Ad l . 63 RI2 g4 . 64 Rg2 ReS .
65 RI2 Ae2 . 66 Rg2 Al S. 67 RI2 Ad7 .
68 Rg2 R16 . 69 RI2 Ae6. 70 Rg2 Ad7 .
71 RI2 Ae6. 72 Rg l g3. 73 h3 Ae 8. 74
Rg2 Ah5. 75 Rll Ad1. 76 Rgl Ae2. 77
Rg2 Ad 3. 78 Rgl Ae4. 79 Rll ReS . 80
Rgl AlS . 81 Rg2 Ae4 +. 82 Rgl Ad3.
83 Rg2 Ae2 . 84 Rgl Rd6 . 85 Rg2 Rg5.
86 Rg I Ah 5. 87 Rll Ag6 . 88 Rgl AlS.
89 Rg2 Re6 . 90 Cll Rd6. 91 Cd2 ReS .
92 b3 Rd6 . 93 b4 Ae4 +. 94 Rgl ReS .
95 Rll AlS. 96 Rg2 Ad7 . 97 CI3 + Re4 .
98 C x h4 R X e3 . 99 R x g3 Rd2 . 100
C13 + R x c3 . 101 h4 Ae8. 102 RI4 d4.
103 ReS d3. 104 CgS d2 . 105 Ce4 +
Re2 . 106 C X d2 R X d2. 107 Rd5 Re3 .

1•O
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VENCEDOR
El colombiano Castro
obtuvo su primera norma
de Gran Maestro

IV TORNEO
INTERNACIONAL
DEAJEDREZ

Buen debut
internacional de
Gregorio Garcia-Conesa

COST~BR~VA
BlANES - MALGRATde MAR
3 01 12 OCTUII!E 1976

FACSIMl l DEL CARTEl ANUNC IADOR DE L TORNEO
ORIGENES

Esta torneo nació en Sant Feliu de
Guixots en 1973 en donde tuva tres
edlClones. Pero ya el pasada año, al
término de la que result6 se r la ultime!
edición. el alcalde de la localidad hlzo
saber a los organizadores, el Club GUI xaienc d'Escacs, que el Ayuntamlento
no estaba en condiciones de apor.ar
anualmenle su colaboración , y que en
tod o caso podia esperarse lo hicI8ra
eventualmente en un ciela rotativa co n
alras poblaclones de la zona.
Esta desanim6 a los organlzadores ,
que no hrcieron nada por arbitra r el
concu rso de alras localidades en las
que Sant Feliu de Gufxols quedara in seria en un determinada ciclo de años.

El RElEVO
En contrapartida, y anle el peligro
de que la prueba desapareclera, dall
Luis Viladot , presidente de la Asoclación Barclnona, de Barcelona, logr6
aglutinar en una organizaclón conJun·
ta los escarceos ajedrecistlcos que eslaban en condiciones de otrecer los
Ayuntamientos de Blanes y Malgrat.
que tomaran el relevo , y se logró asi
mantener la conlinUldad de un lorneo
que. en buena ley. debe ampliar su
denominaclón a " Costa Brava-Ma re:;·
me" pues , como muy acertadamente
comentó el presidenle de la Federa-

ció n Catalana de Ajedrez don Pedro
Casajuana en el acto de clausura , aun
cuando amb as pobl aciones pertene:;:·
can administrahvamente a dis tintas provlnclas, correspon den a un solo sentir,
histórica y federahvamente consideradas.
Junto con los Ayuntamlentos de 81anes y Malgrat colaboraron . como es
lógico suponer, los clubs de aJedrez
rep resentativos de ambas localidades.
que técnicamente conta ron con el asesoramiento del especi alista en aledre..:
internacIOnal don JordI Puig. ArOltro
Internacional de l a F.I.O.E., en conJunción con la función de Director det
torneo recayente en don Joan Pascual
i Rigau , Vicepresidente de la Asociación 8arcinona, entidad responsable
del evento, en última instancia.
Las tres primeras rondas se jugaron
en los salones de la Casa de la Cultura de Blanes, y las restantes en los
salones del Hotel GuiUem de Malgrat.
en donde asimismo tuvo efecto el banQuete de clausura .

El PORQUE DE lA AUSENCIA
DE l A URSS
Cuando el torneo se debatia entre
su desaparición lotal y su posible reencarnación en Slanes/ Malgra t se tuvo
el otrecimiento de la Federación Soviética de enviar a sus representantes
Savon y Kochlev. La dllación en poder

dar una respuesl a afi rma tiva, es mas.
de poder rectifica r la negativa micial.
lue causa de que se produJera el re·
traimiento de aquet ofreclmiento ya
que en el entretanto se habia aslgnado
a Savon en .adesa y Kochiev en Kap·
'enberg, por lo Que en esta ocaslón
no se pudo rehabilita r su presenCIa ,
aunque se confia pueda reslablecerse
en la próxlma edlción.
RElEVANTES FIGURAS
De lodos modos se luvo el concurso
de la presencia de Bent Larsen , Que
acababa de ganar el Torneo Interzonal
de Blel / S¡enne, que era todo un at ractIVa y Que no habla ten ida aun nmguna actuac¡ón de este estilo tm Ca·
talunya .
Su particlpación se arropó con olros
lu gadores de rEcon OCI do presligio y
en gradaclón suficiente para que la
estructura del lorneo o'reclera la necesana comballvldad .
Cual ro grandes maestros y dos
maeslros internaclonaJes con dos candldatos a maestro y dos Jugadores no
calificados en representación de las
entldades organlzadoras fue el conglomerada que hizo posible este espirltu
de luch"
Sólo 3 de las 45 partidas disputadas
fueron lablas en pocas Jugadas, mien·
Iras en las resta nIes se luchó hasta
agotar todas las posibi lidades. de Iai
modo que no hubo ningun jugador lmbalido.
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15 ( 185 )

CLASI FICA CIO N FIN AL

Categorra

7 .~

(2401 ,50 puntos)

MARCH A DE LA COMPETlCI ON
El tcrnea fua dominada por el gran
ma est ro Larsen (41 años), tal como
correspondia a su categoria, perD aun
asl vI6se sorprendldo por el asalla del
¡oven Oscar Castro (23). que en su
mete6rica carrera se enconlraba con el
tcrnea de mayar categorrA en que habia
partiCipada hasla entonces , si se exceptúa el Tornea Intefzonal de Biel!
Bienne, el cual, aunque le vi no ancno
le 51rvI6 para adquim expenencia aquí
aprovechada.
REVELACION DE CASTRO
Castro fue , pues. la revelación del
torneo, ya que consiguió su pn mera
norma de GM al uempo que se claslf¡caba en 2." lugar tras el gran Larsen
y haber sido su única vencedor.
El noruega Zwa ig (29) reaparec li;!
en nuestro país Iras haber sida 4.
clasificado en el Campeonato Mundial
Juvenil que se celebr6 en Barcelona
en 1965. Aqul alcanz6 un buen tercer
puesto compartido con el GM Szabó
(59) . Este acsbaba de ganar un Iorneo en Kapfenbe rg y probablemenle
acusó el esfuerzo de dos com peli ciones casI consecutivas por lo que fue
batido mas de lo que podia esperarse .
El año anterior habla sido el co-vencedor de esta competici6n en SanI
Feliu de Guíxols.
Marov lC (38) acusó la disparidad
de su actlvldad previs entre nosolros
que habla consistido en entrenar durante tres sema nas a una pléyade de
J6venes Jugadores catalanes. Este esfuerzo mermó sus facultades y se encont r6 mas comprometido de la cuenta viéndose bati do en tres ocasiones.
lo que no es muy frecuente en su s6IIdo es tilo.
Visier (33) y Poma r ( 45) se clasifl _
ca ron a continuaci6n empa re)ados. El
16 ( 18 6 )

GM

=6

1

2

MI

primero se mostrO lOcapaz de ganar
una parttda a pesar de tener alguna
poslci6n ventarosa, faltandole la decisión necesaria para resolveria a su
lavor. En cuanlo a Pomar. empezó perdlendo con Larsen en el particular
duelo que vien en I¡brando en sus últimas confrontaciones de toma y daca
(favorable este año a Pomar por 2
vlclonas a una) . pero luego acusO
mas que ningún olro participante el
que las últlmas cuatro rondas se JU '
garan en sesiones matma les y acab6 en
lotal desconcierto, como demostró la
última partida con blancas ante Szabó.
Sanz (23) tuvo una intolerable "espanta " negandose a partiCipar 24 horas antes de iniciarse el torneo alegando que se habla desmoralizado al no
haber con segui do quedar campeón de
España en la competiclón que ac ababa de celebrarse en Ceuta . Menos
mal que los buenos oficios del Presidente del Comlré Organlzador, don
Luis Viladot, lograron que Sanz se de-

El Presldente
de la Comlslón
Organlzadora,
don Luls Viladot,
enlregando el
premio olorgado
al GM húngaro
L.azlo Subó.
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cidiera a abandonar Salamanca para
acudir a la cita que se hab ia compromati do. Su desempeño no fua nada
satisfactono pues no supo sobrepone rse a su animo y su actuación fue completamente desangelada. Es una lastlma
que desaprovechara esta oportunld ad
por cuanto es para Jugadores en con·
diciones como las de Visier y Sanz a
quienes mayormente pueden m!eresar
esta s competiciones, ya que son las
proplas para promoclonarse y obtener
el tilulo de MI que lanlo uno como ot ro
tardan demasiado en conseguir.
Garcia Conesa (41) , primer tablero
del Barcinona, Iu '10 un buen debut internaci onal cosechando un Importante
lot e de punlos Elo para el " ranki ng"
de la F.I.O .E. De sus resultados destaca la excelente vlctorta con seguida
ante Szab6.
En cuanto al representante del Mal·
grat, Ortega ( 48) , éste se VIO frecuenlemente desbordado por la conSIderable diferenCia de clase en relaclón a
los demas parllclpanles.
UNICO HITO EN CATALUNYA
Fmalizamos el comentartO resa llan·
do una vez mas la Imporlancla oe haber salvado esle torneo mternaclOnal
cuando son tan esca sos en Catatunya ,
especialmen!e después de la lamenlable desaparlción del mas vet era no de
ellos , el de 0101. Esperemos verle
alianzarse en su nuevo puesto y cogiendo nuevos vuelos para rem on tarse
de su poslción de partida . a lo que
puede aspirar contando con tan buen
padnnazgo.
La F.E.D.A. fue por su parle ellcaz
colaboradora olo rgando la subvenci6n
acoslumbrada para contnbUlr at fomenlo de est e tlpO de compellclones .
que lanlo mteresan al pals.
En el próximo númetro publicaremos
todas las partidas en forma de boletin .
J OAN PASCUAL
Y J ORDI PUIG

IV TORNEO INTERNACIONAL«COSTA BRAVA»
SELECCION DE PARTIDAS
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SV.BO • LAASEN

tección , lo que tiene su importancia
en ciertas complicaciones del tipo

Defensa sIcIliana
E 88/ 8

(B 83)

1 .4 e5 . 2 Ct3 06. 3 d4 eX d4. 4 C X d4
Cc6 .

El negra permite la IInea 5 CbS dS.
6 AC4, pero evita los ataques Aauzer

(2 . d6. 3 d4 e X d4 . 4 C X d4 Ct6. 5
Ce3 d6. 6 Ag5) Y Keres (4 . Ct6. 5
Ce3 d6. 6 g4!1) .
5 Ce3 d6. 6 A02 Ct6 ..
Hemos llega do finalmente al Sistema
Scheveningen.

7 0·0 Ae7. 8 Ae3 "d7.
La continuación normal es 8.. . 0·0.
pero la idea de diferir el enroque es
bien con oci da. (Ejemplo clasico de
los peli gros para el negro: Lasker-Pi rc,
Moseu 1935.) Al gunos expertos recomiendan ahora 9 Cb3.

Og3 y e4·e5 .
Oespués de la partida , Szabo pare~
cfa convencI do de que 12 .. ObB era,
més o menos, una refutación de 10
Rhl .
13 At31
Si la nueva jugada y la antigu a
son de igual valor, la mejor es la
nueva ... En este caso el error viene
muy pronto .

13 ... C x d4. 14 A X d4 05. 15 Cd5(1)
En todo caso el negra esta bien ,
pere Szabo no tomó en serio mi ju·

gada 16.
15 ... C X d5. 16 e x d5 e X d41 17 O X e7
At5.

A pesar del reducido material, la
posición contiene posibilidades tacti ·
cas que justifican la decisión del negro de aceptar una estructura de peo'les ap;-¡rentemente dèbil. Muy importante es 1B Oe2 TcB. 19 Tac1 T Xc2!.
con ventaja (para recuperar el peón
en c2 el blanco tiene que jugar g4,
debilitando el flanco de rey) . Se puede jugar 19 Od2, pero despuès de 19 ...
T x c2. 20 O X d4 Oa7 el negro esta
algo mejor.

18 Tael Te8. 19 Og5 Oe8. 20 e3 h6.
21 Oh4 d31
¿Un peón dèbil? Si , pero los f4 y d5
tambièn lo son, pe ra el negro tiene
ademas el conlrol sobre la columna

"e".
22 Ted l Te3. 23 h3 Ta7. 24 "g4
El blanca no encuenlra solución .
porque realmenle no la hay. Por ejemplo ' 24 Td2 Tae7 . 25 Ttdl Oe4 . y t4 Y

d5 son débiles, mienlras que d3 es
fuene ..

9 t4 16. 10 Ah l
No compren do, no comento ... ¿Una
buena reg la? A pn mera visia si. pero
también una manera de hacer desaparocer casi toda la literatura de ajedraz ...

24... A X g4. 25 O X g4 O X g4.
También es fuerle 25 .. . Oc4 , pera

p.1 final debe ganarse. El blanco solamente puede conquistar
precio demasiado alIo ..

En todo caso, la jugada se ha empleada mucho. A un temprano e x d4
el blanca quiere conlestar O x d4 .

d3

a

un

26 h X g4 Tae7. 27 Rh2 T7e4. 28 b3
a5 . 29 Td2 a4 .

10... 0-0.
Suficiente, pe ra la manera mas fa .
ell era 29 ... AfB.

Como no conSidero un temprano
Ah1 como parte de los esquemas mas
agudos del blanco, ahora estoy satisfecho con el resultada de la apertura .
11 Del b5. 12 a3 Ob8 (li)
El parèntesis se Justifica porque es
imposlble dar un Juicio definitiva en
base a dos partidas. El primer (!) se
otorga por el valor de la Jugada (en
mi opinión) ; el segundo por su efecto
psicológico. Szabo estaba bien preparada, pues conocía varias partidas
recientes de los Jóvenes húngaros.
Esperaba 12 ... Dc7.
ObB no es nueSin embargo, 12 .
va. Fue bautizada en mi encuentro
con Kavalek en Solingen , 1970: 13
Og3 b4. 14 a x b4 D X b4 con buen
juego, lo que muestra en seguida una
de las ideas de la jugada. También se
puade mencionar que la dama en su
casilla normal (c7) estaria si n pro-

Aspecto pareJal
de la sala de juego
en el Hotel Guill em ,
de Malgrat.
En la foto ,
Sanz y La rsen
en la partida de
la última ronda ,
que determln6 el
tr1unfo total del
gran jugador dan ••.

30 Tb1

N.Q 7

la idea de ir con el rey blanca hasla
el ala de dama, un largo viaje que
debió se r emprendido .

LARSEN • CASTRO
El uniea conl rajuego ..
Apertura alfil de rey
30 ... T x 14. 31 bXa4 b x a4. 32 Tb6

E 10

Si 32 Tb8 + Rh7. 33 Tb6 , gana la·
cil mente 33... T x g4 . 34 T x d6 Te2!

1 P4R P4R. 2 A4A C3AR. 3 P30 O3A.
4 C3AO A4A. 5 ASCR P3TR. 6 A4T
P30, 7 C4T A3R.

32 ... Te4 (7)

Como la idea era 32 ... RfS. 33
T X d6 Tc4 es diflcil explicar asa jugada, que per mite la complicación 33
TeG. No abstanla, gana el negra en
cualquier caso y de varias maner as.
Un e¡emplo, 33..
T x g4. 34 TXd6
R18. 35 Ta6 Te2 . 36 TXd3 Tg xg2+.
37 Rh3 g5. 38 d6 15! (o 38 ... Tg1!).
33 T x d6 (7) RI8

Un error grave seria 33 ... T x e3??
Rh7. 35 d6.

30 Td8 +
34 Te6

Cont¡ene una trampa profunda, y
por eslo puede decirse que la jugada
es preferible a 34 Ta6, que parece
ma!:. complicada pero pierde sin que
el negra tenga muchas posibilidades
ce equivocarse: 34 .. Re7. 35 Tb2 Te2.
36 Tb7 + Rd8, ele ., o 35 Rg1 T x e3.
36 T x a4 Rd6. 37 RI2 Te5.

34... T x e6. 35 d x e6
Tg31

Re7. 36 Rgl

Evita la trampa 36 ... Rd6?? 37 Rt2
Te2 +. 38 T x e2 d x e2. 39 R x e2
R x e6 . 40 Rd3 Re5. 41 e4 g6. 42 Re3
16' 43 Rd3 15. 44 g X I5 g X 15. 45 g3
h5. 46 Re3 14. 47 9 x 14 h4. 48 15 Rd6.
49 Rd4!! h3. 50 e5 + Re7. 51 e6 h2
52 16 + !, con tablas .
37 RI2 T X g4. 38 T x d3 Te4. 39 Te3 +
39 Td7 + ReS . • 0 Ta7
T X 84 T x e3 gana, pe ro
eiertos problemas técnicos
42 g4 (1) es mAs exacta
h5.

TXe6. 41
para evil ar
después de
jugar 40 ..

39 ... Rd6 , 40 TI3 16. 41 R.2

o

41 Tg3 95. 42 Th3 T x e6. 43
T x h6 Rd5 . 44 Th3 Rc4 , y se ganaria
facllmente.
41... hS. 42 Rd3 Tg4 . 43 g3 R X e6. 44
e4 Tg5!

(C 28)

o

bien 7 ... A3C. 8 C X A PT x A. 9
P3AR! Larsen - Matanovic, Interzona l
Biel / Bienne, 1976.
8 C X A P X C. 9 P3CO ...
SI el blanca juega 9 A X A el negra
quedaria con buenas perspectivas debido a las dos columnes semiabiertas
que dominaria y a los puntos avanzados 50 y SAR, magnlficos para los
cabellos. Por aira parte, los peones
doblados no serlan , en este caso, ninguna desventa;a debido a la imposibilidad de atacarlos.
9 ... A x A. 10 PC x A 030. 11 C2R CSO.
12 T1C07 ...
Jugada natural pera mala. oebió intentarse A X
y C x C, igualando.

e

12... C X C. 13 O X C C201
la idea. Ahora el negra dispondra
de un caballo muy àgil contra un alfil
tiplcamente malo. En esle momento no
es posible T x PC porque después de
C3C se perderia la ca1idad.
14 0·0 P4CR. 15 A3C 0·0·0. 16 DST
03R. 17 P3TR C1C. 18 P3AR C3A. 19
A2A D2R!
Evitando el cambio de damas. despues de lo cual la venlaja seria dificil
de realizar.
20 P4TR P3C. 21 04C + R2C. 22 P5T
C1C , 23 A3C C20. 24 OSA P3AR. 25
A2A ...

La ruptura decisiva. las piezas blancas estan atadas defen dienda las múl·
tiples debilidades.
35 P x P C x PA. 36 A1C 03A. 37 R2C
CSO. 38 R3T C x PAR, 39 T2R CSTI7
Especulan do con las amenazas de
mate, pero la posición es tan ventajosa que permite dilaciones, 39 ..
CXA+ seguida de D X P era mAs si mple.
40 T4R C6A. 41 A3R T3A. 42 A1A
T01AR. 43 A2C C70. 44 T x P T7A. 45
TSO C6A.
Mejor que

•-
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45 ...

C8A.

46070 ...
Si 46 T1T simplemente 46 .. T x P,
y el alfil no tiene casilla. Ademas, las
dos torres , el rey y ta dama no podrian
moverse.
46 ... P5C +. 47 R X P T1CR+. 48 R4A

Si 48 A7C seguiria igualmenle 48 ..
C4R + .
48 ... C4R +.
0·1
Larsen ha Jugada esta partida sin
ideas y sin su nalural incisividad, lo
cuat debe alribUi rse al cambio de horano . Esta vez se Jugaba la tas 9 de
ta mañana! y a esta hora él tiene en
aJedrez ex.periencias muy accidenta .
das.

la posición liene caràcter cerrado
y hay liempo para targas maniobras.
oespués de la partida larsen sugiri6

Para conleslar a 45 Rc3 con Rc5 .
En esta posición Szabo selló 45 Rd4 ,
pero al dIa siguiente abandonó sin
continuar. Oespués de 45 .. _ Rd6! ( 45 .
IS gana también) el blanca se encuentra en ' zugzwang". Por ejemplo :
46 Td3 g6. 47 Tl3 Tg4 + . 48 Rd3 Re5 ,
ganando.
BENT LARSEN
Gran Maestro
Internacional
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25 ... C1A. 26 P3C7 C3R. 27 R2C C2C.
28 D4C TR1 C. 29 A3R P3T. 30 P4T
P4T. 31 THR R2T. 32 R1 A TR1 A. 33
T2T R1 R. 34 THO P4A.

OSCAR CASTRO
Maeslro Internacional
Ny 8

GARCIA CONESA· SZABO
Apertura española

E 371b

(C 88)

1 H .5. 2 e l3 Ce6. 3 AbS a6 . 4 AI.
C16. 5 0·0 Ae7. 6 Te1 bS. 7 Ab3 0·0.
El negra intenta planlear el célebre
ataque Marshall, que et blanca evila
con la slQuiente jugada:
8 a4 Ab7.
Lo meJor. Ot ras posibilidades son
8 .. Tb8 . 9 aXb5 axb5 . 10 e3 d5.
11 eXd5 C X d5. 12 CXe5 C x e5 . 13

T x eS con ligera superiorid ad del blanco Schmi d-U tk iewicz . correspondencia

;967: y 2) B

b4 . 9 d3 d6 . 10 Cbd2

CaS. 11 Aa2 Ae6. 12 CC4 CXc4. 13
A x c4 A x c4 . 14 d xc4 Cd7 . 15 Ae3
OcS. 16 aS cS . con Igualdad. Domnitz·
Kraldman. Nelanya. 1965.

No se pueden cambiar damas, pues
en tonc es se pondria de manittesto la
ventaJa de la pareJa de alfiles y el
dominlO de la columna "a" po r pa rte
de las negras.

24 ... OaS. 25 Tdl h6 . 26 h3 ...
Amb o~ jugadores dan un respIro a
sus respecllvos reVes.

9 e311 ...
Es prefert ble lugar 9 d3 d6. lO Ad 2
Dd7 . 11 Ce3 Cd 4. 12 CXd 4 eXd 4.
13 CE2 eS . 14 Cg3 dS . 15 e5 CeB. 16
a x bS a x bS . 17 T x a8 A X a8. 18 c3
d X c3 . 19 T x cS con ventaja del blan·
ca. Matulovic·Cholmov. Skopje . 1967

26... Cb3. 27 Ch4! ...
Prepa ra ndo la excu rSlón en el lIan·
co de rev.

27 ... AeS. 28 CI5 A x dS.
9 ... d6 .
Era meJo r 28

Poslclón despu és de 37 d6

Da7!

Se podia Inlenl ar 9
dS. con POSI'
ción cOmple¡2 y peco anahzada .

29 T X d5 Ob6 . 30 Del Td8. 31 Oe2 ...

10 d4 CaS. 11 Ae2 Cd7. 12 Cbd2 eS .
13 d x cS ...

Am-anazando 32 Og4 con l uerte ataque.

En pOSICiones Slmlla res. slempre
acostumb ro Jugür 13 dS. cerrando el
cent ro y preparando el ataque en el
lIanco de rey a base de g4. seguldo
de Cfl y Cg3. Es ta vez qUlse probar
el camblo de peones .

31 ... T x dS . 32 e X d5 016 . 33 Ce3 ...

13 ... d x eS . 14 Ctl c4!

Se amenaZéI 34 A X b;j c X b3. 35
0 )\ b5 con venlaJa dellnlllva.

Ilo

DeJando la castll a cS pa ra el caba·
d~ d;.

15 Ce3 CeS. 16 CdS Cab3. 17 Tbl
c x c1. 18 T X cl Ad6 .

No vale 33 Cg3 oor 33
Of4 !. y el
negro obtendria un l uerte contra/uego .

33 ... A x e3.

41 Rg2! ...
Lo correcto. No es posibJe 41 Rh2
Dd2. 42 Dd4 D X d4 . 43 ex d4 b2. 44
d8 ::: 0 bl ::: 0 , y la partida acabar ia
en lablas.

41 ... Od2 . 42 O x b5
Lo unico pa ra ganar. Si 42 Oe7
Od 5 +. 43 Rh2 01 3, el negro con segUIria tablas.

= O.

34 O x e3! ...

42 ... b2 . 43 e41 h5 . 44 h4 bl
O x bl0 x d7.

SI 34 f X e3 entonces 34
CcS . se·
gUldo de Cb7 Cd6 y la poslclón seria
favorable al negro.

El final de damas esta perdI do para
el negra, pera aun asi opond ra una
dura reslstenCla .

34 ... g61

46 Oe4 Oe7. 47 Od5 Rg7. 48 RI3 R18.
49 Re4 Oe7 +. 50 DeS Ob4. 51 Rd5
Oa5 +. 52 eS o ê 8 +. 53 Rc4 ...

los a~u r os de rei al son la causa de
que el negra cometa estf' error que el
blanca no ap rovechc.L . porque lleva " In
mente" un plan que no qUlete vanar.

45

Un ~ r o r seria 53 c6 . ya que después de 53
DaS +. el negro daria
Jaque pe rpetuo .

35 A X b3 ...
53... Da4 + . 54 Rd3 Odl +. 55 Re4 ...

Se podia Jugar 35 O x h6 ganando
Replliendo movlmlenlos para llegar
al cont rol de lIempo.

un peón .

35 ... e X b3 . 36 DeS ! Of4 . 37 d6
( Véase dIagrama slgulente)

19 Te2! ...
A pesa r de que el negra lIene la
pMela de alfdes. yo cre.) que el bla n
ca esta Ilgeramente superio r. pues el
domlnlO de la casilla dS y el control
de la columna dI son muy Importanles

19 ... TeB . 20 Td2 AlB.
Reltrando el allll de la clavada, ya
que no va len descublerlas del caballo

de dS .
21 a x b5 a X b5 . 22 Tal
O X a1 Oa8 . 24 Ob1! ...

T x al . 23

Esla es ra poslclón que habia calcu·
lado el blanca al efectuar la Jugada
33 Ce3 . Ahora ambos contend!enies
se encuent lan muy apurados de re ial

Parecia deCISI Va: 38 Oe3 Of5! 39
Dd2 De2. 40 DdS , pero e l negro ob·
lendria tablas con 40 ... Ocl +, seguIdo de DI4 + .

39

O X eS

Probanda lodavia SI 67 c7 Oe8 -l--

-l.- .

67 od7 O X g3. 68 c7 g X h4 . 69 Od4 +
Rg6 . 70 Rd7 .

37 ... Rh7 . 38 g3 ...

38... Od2.
Del +.

55... Oa4 +. 56 Ad3 Odl +. 57 Ae4
Oe2 +. 58 Rd5 O X 12. 59 Rd6 Od2 +.
60 Re6 DaS. 61 Od6 + Rg7 . 62 Rd7
oa7 +. 63 oc7 Oa4 +. 64 c6 obS . 65
Ac8 g5. 66 Ob7 DeS .

O x b2 . 40

d7

iPO r l in se llegó al control! La Juga·
da secreta es

1•O
Aq u¡ el negro abandonó . lo que me
proporcionó la mayor alegria que he
se ntida en est e Juego. pues es mi pn ·
mera viClarta Irente a un Gran Maes·
Ira .

GREGORIO GARCIA CONESA
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XXII OLIMPIADA MASCULINA
Hai!a (Israel) , 24 octubre - 10 novembre

L'equip dels E.U.A., guanyador
ESPANYA SE'N SORTI BEN PARADA AMB
UN EQUIP DE CIRCUMSTÀNCIES

LA POLlTICA FA DE LES SEVES
la discutida Olim píada a HaUa ha lingut lloc per fi. Evidentment que així
estava previst d 'ençà del Congrés de Ni ça 1974 en què s'aprovà d'acceplar
la candidatura d' Israel, malgrat que ja es comptava podia donar lloc a dificultats
teni nt en c ompt e les incompatibilitats polítiqu es que aquesta decisió podia
posar de relleu .
La política, que eslà a tot arreu com a motor de la vida humana, no ha permès
aquesta vegada la necessària harmonia o almenys talerancia en el camp
dels escacs. Altra prova en fou. com b é recorden els nostres lectors,
el dissortat Torneig Zonal de Barcelona de l'any passat.

Després d'una sèrie d 'avatars que
se ria prolix i fora de lloc relatar aci.
J' Olimpiada es posà en marxa bé que
dlsminuida, ja que s' hi han abstingut
els equips del s països socialistes I
els afri cans -tots ells pro-àrabs-, l ,
pel moliu que sigu i , també Po rtugal I
altres de meno r Importància ( GrèCia,
TurqUIa ),
El que si està cla r és que sense els
equips de l'U,R,S,S,, Iugoslàvia, Hongna, Bu lgària, Txecos lovaquia J Romani~ , pose m pe r cas , que só n els que
general ment han copat les primeres
places - i no cal dir el cas pecultar
dels soviètics, que han guanyat totes
les Ollmplades d'ençà de la seva apariCiÓ a Hèlsinki , 1952- es Iracta d'una
ediCIó d'interes limitat, SI bé aiXÒ, es
clR r. és relall u pel que fa als eqUIps
pa rticipants

plada masculina s 'ha jugal per pnmera vegada per sistema suis que, Sl
Ja en competiCió individual té mes de·
t r acto r ~ que defenso rs , quan es te en
comote la qualitat de IOC, tampoc ha
satisfet gens aquest expe riment en
compet ició pe r equips.
Examinant el quadre que acompanyem podrem veu re les desigualtats
de confron tacions q ue es dona ren , sobretot a tes darreres ron des, que eren
els moments decisius.

Un campió efectiu I un altre
subjectiu ...
L'absència dels equips normalmenl
capdavanters que abans hem esmenlat ha donat marge a que tornés a
guanyar l'eqUIp Nord-Am ericà -potser
pe r contribU ir a la seva ma nera a com·
memo rar el 2QOè. aniversari de la seva
Independència com a pais- remem orant l'etapa en què dominaren aquesla
prova els anys 1931 . 1933, 1935 I 1937 ,

El sistema suls per equips
Per acaba r-ho d'a doba r, I ai xi mate ix com fou acorda t a Niça, l'Ollm-
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GM

,,,,

L Abunam (2200)
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HOY1 (2200)
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MARriN
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2335
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GRUMER (22001
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A RGENTINA
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"

Roo •• 12350)

p..",.., (2S20)

or DRUyel([R (23701

QUINTEROS(2540) o

81)1'" (22801

S~m

2355

(2396 / 2200)

•

BÈLGICA

-

(2480)

-

-

(2396/2512)

",

SCHU MACHER (22 15)

(239612303)

... i un tercer molt dalerós!
També Anglaterra (Mtles. Keene,
Hartslon , Stean, Mestel i Nunn) jusltfic a la seva ascendència, ca r d 'un teòriC 4rl, llo c amb el desé el ectiu que
rep resenta la seva classificació a Ni ca,
ha obtingu t l'honorífic terce r en lluita
amb els dos que fa precedien , la seva
Victòria mínima cont ra Austna a t'ui·
tlma ronda no donà per més,
Espanya hi va
L'equip espanyol hi acudí també malgrat Impo rtanl s absències (Di ez del
Corrat. Toran, Calvo), I després d'un

-

NAJOORF 12510)

DO<

,,,,,

3

ILLES VERGES

eSPA NYA

OCHOA

,-

Els seus components foren Byrne, Kava lek, Evans, TarJan, Lomba rdy I Commons.
Rema rquem, però, que potser el vencedor mora t s'hauna de cre ure fou Holanda (Tlmman, Sosonko. Donner Ree
Ugtenn k I KUI Jpers), ca r coma~a I~
cl aSSllicacl6 fins a l'avant-penultima
ronda , que els atrapa ren els Nord -Ameri cans a la penul tlma, ja que només
guanya ren per la mín ima al Canada
men tre aquell s ho feien per 3 a 1 contra Colòmbia, I que a la darre ra ronda
-fins a la compelicló pe r eqUIp s es
dóna aquesta pa rti cularitat pròpia del
sistema suís!- el tnoml del s holan·
desos per 3 a 1 contra Fml àn dia no
els fou su fici ent pe rquè els Nord·
Amefl cans guanyaren a Pais de Gales
per 3 I mig a mig. emportant-se el
títol en el darrer moment.

•
",

SUECIA
Ande .. _

,

-

"

-

WIhIbom (23551

"

-
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•

(2585)

JANSSON (2390)

SCHNEIDER (2365)
(2321124231

Els Jugado rs eSllangars posals en n\aluscul a Slgml¡e8 qU8 els Jugadors espanyols dUien les negles
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VENEÇUELA
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FILIPINES (8.5), NOVA ZELA NDA (7.5) , I ISLANDIA (6,5). 27 punts .
VENEÇUELA (6,5) , BÈLGICA (5 ,5),
DINAMAR CA (5), 26 punts i mig.
FRANÇA (7). URUGU AI (6 .5). REPúBLICA DO MINICANA (6 .5)
HONDURES (4 .5) . 26 punts .
TAfLANDIA (6 ) . IRAN (5 .5) . COSTA RICA (55) i ESCÒCIA (5). 25 punls i mig.
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48 equips classificats . on trobem ANDORRA plaçat en el 42é. lloc amb 23 punts

eSll ra i arronsa amb els Jugadors que
durà I I ns pocs dies abans de comen c ar rOllmplada , on la FederaCió Es·
panyola aq ues ta vega da se' n Sor tl
p rou be
Dlri em que els defecto rs esperona ren els estimu ls I això permeté obt eni r un conjunt que. si bé no podia
ésse r el mIllor que Espanya pol pre-
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l 'equip espanyol estigué c ompost
de Jugadors catalans i quasI catalans .
car SI tenim en compte que Ja ho són
Poma r, Martin I Medina. Ochoa conll n ua amb ta U.B.A .. el valenc ià- mall orqul
Bellon s'hi ha afegi t aquesta temporada (el C. E. Vulcè mana!) . I Sanz amb
prou femes ócaban de deI xar de pertànyer a l'Olot.

sen tar . si era prou digne per sorllr
"'irÓS d el compromis.
Només hI hagué el dubte de la res·
se nlid::l sa lul de Pomar, que en SOtil
malparada a la fi del torne ig " Costa
Brava" . però que sortosament es re·
cupe rà a temp s per acudir-hi i fins
per no fer-ho ma la ment del tot . tenint
en compte aquesta circumstància .
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ARTUR POMAR

JOAN MANUEL BELLON

ANGEL MARTl N

ANTONI MEDINA

FRANCISCO JAVIER SANZ

FRANCISCO JAVIER OCHOA

Publiqu em detallad ament l' actuaci ó
de cada Jugador, que és la millor ma·
ne ra perquè el lector p reocupat i interessat alho ra. s' hi ent retingui pe r Ireure 'n les seves p ròpies conclu sions. I
aix.i es familia ritzarà amb l'afer.

Visió de co njunt

Per la nostra parI direm només que,
en conjunt , l'actuaCió és acceptable I
fins força bona -almenys millor, pOIse r, de la q ue es temia-, j això ja és
molt.
No oodem co mparar aquesta actuació amb la de Nlça de fa dos anys
perquè l'equip és dilerent . però aix ò
no Ire\J perque en l'ava luacIó mundial
s' hagin pe rd u t Ires llocs, lenrnt en
compte -com s'ha de ten irta nal ural incidència de ls equips que no h,
han pa rllclpat.
El 12é. lloc de Ni ea r epresentava
el 6é. trel enl- hl els que ens precediren i no han participat ara, ment re
aquesta vegada ens han passa t el s
equips d' Argentina (aleshores el 14è.)
Israel ( 17è. ) , Suïssa (27è .) I Can ada
(2 4e.), I S ha avançat nomes a Flll pl'
nes (11 e.) .
Tal :::om ha anat la competiCió, d'una
part es dedueix que si no arr iba a
esser per I"esplé did resultat de l'última
rond a la cl assificacIó haUria pogut
22 ( 1 92)

ésse r ba stant dolent a, especialment
leninl en compte que el sistema suís
es traidor en aquesl es ci rcumstàncies
Pe rò també ha gués pogut ésse r una
mica millor ajustant-nos a aquesta da rrera ronda SI Poma r s' hagués decidit
a guanya r, portan t bla nques, a un Pnt chet que no haVia fel gran cosa en
Iota I·Olimpíada.
SI aquest darrer resulta t fou la salvació de l' equip vol dir que abans les
coses no havien anat del tol bé . I
alesho re s ve quan ens fixem que s'ha guessin pogut ter ben bé 3 ó 4 punt s
més si tenim cura d 'a lgun s resultats
negallus en comparacIó amb les ml
llors coses realitzades.
Trets individual s

Pe r exemple , a més d 'haver ha olll
d·lnlentar guanyar a Prllchet, Pomar
hau ria d ·haver trel mé s pun ts entre
Rooze, Silva I Jam l ~6 0n . am b el s que
~o mé s va entaular, deixant per bo qu e
hagi pe rdut amb Blylasas -Ja que tam ·
oe s na de comptar que en PO l perdre
alguna!- com a compensació d'a ltres
resultats sat isfacto ris ( NaJdorf , Anders·
son, Unzicker ) . De tota manera la seva
puntuació fou fo rça més alta que fa
dos anys. eVidenciant la major feblesa
dels adve rsaris d'ara.
l 'estil de Bellon fa que en pe rdi
mottes . pe rò si en guanya més, com
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aquesta vegada , no hi ha gran cosa
a dir. Només creiem que no hag ués
hagut de perdre amb Furter. Er fet do
defensar el 20n. tauler en lloc del 4rl
de l'altre vegada diu molt pel seu bon
percentatge, similar al d'aquella oca,
si6 .
Martín ob ti ngué una puntuació bas ·
tant ajustada a la seva vàlua . si ens
atenim a la comparacIó entre l'ava luaCIÓ pròpia I la dels seus adversa n s
Però per a prog ressar s'ha de don ar
una mica més, i de fet s'ha d'espe rar
més d'un campió d'Espanya, com és
el seu cas ara . on estrenava titol
Creiem que almenys amb Donoso
Hoen haUria hagut de treu re alguna
cosa més positiva .
Medina actua de capilà i desenvolupà la seva tasca molt acu radament
com és la seva manera de fer. Com a
luga dor potser fallà una mica mé s del
necessarI. Ja que, sobre el pape r, no
ha una hagut de pe rdre cap de les tres
partIdes en què va sortir derrot at , I
menys quan en dues d·elles era condUint les blanques . La seva supeno·
rltat de puntuació en relacI ó amb la
dels seus adversans alxi ho eXigia L<l
feina de cap Ità II fou un llast pel seu
rendi ment.
Sanz I Ochoa tingueren poques opor ·
tunltats. car sembla no es podIa comp ta r massa amb ells degut a que la
seva diSCiplina no fou massa rigorosa

1.60-

•

i no sempre estaven en condicions de
Jugar, De Sanz no ens agrada la derrota Que encaixà, mentre que Ochoa
potser estigué millor encara que no
exagerés les seves qualitats,
Això és el que ens diuen fredament
les xifres, deixant de banda si les par·
tides van pintar millor o pitjor sobre
el tauler, cosa que li passa a qualsevol jugador. Creiem Que aquesta anà·
lisi és l'objectiva sense que s'hi hagin
de fer escarafalls, El resultat final, repetim, és acceptable, i això és el que
compta. En el proper número publicarem unes quantes partides dels nos,
tres jugadors.
JORDI PUIG

ELS JOVES BERNESOS DEL ZYTGLOGGE
Una excursió profitosa

DeiS al 14 d'octubre tinguérem entre nosaltres l'equip juvenil del Club
d'Escacs Zytglogge, de 8erna (Suïs,
sa),
Eren xicots de 16 a 20 anys comanats pel Sr, Hans Klee, que feia de
capità, i que sobtà per la rigidesa i
disciplina en qué portà els afers sem ,
pre, però, amb el millor esperit perquè
les coses rutllessin convenientment.
l'equip bernès estava compost per
Anmann , Franzoni (campió Juvenil suis
que causà molt bona ImpressIó), Neuenschwander, Züger, Meyer, Gautschi.
Suri , Gfeller, de Vallière, Silomen i el
propi capilà,
Els cinc matxs que disputaren tingueren aquests resultats '
Oia 8
Oia 9
Oia 10
Oia 11
Oia 12

Aquests suissos han causal impacte.
Sobretot estan recolzats en els quatre
primers taulers que, col-Iocats ara més
amunt ara més avall , són d'una forca
remarcable. Però el conjunt resulta
potent i els qui els han sofe rt n'han
tret les seves conseqüències: s'ha de
Ireballar fort per assolir aquest nivell ,
I avui a Barcelona , amb tota la seva
maquinària de clubs disseminats, mal·
grat la història que arrosseguen els
escacs a la capital catalana , es fa
dificil trobar un club o un equip ju·
venil d'aquestes caracteristiques, llevat de dues o tres excepcions.
I s'ha de treballar la pedrera , que
és d'on han de sorg ir els nous valors
que tots esperem per renovellar els

212
Sant Andreu - Zytglogge
Centelles - Zytglogge
3
La Ura (Juvenil) - Zytglogge 3
Foment Martinenc - Zytglogge 6 n
la Ura (combinat) - Zytglogge 5

- 71 z
-7
-7
- 31}
-5

El grup d'expedicionaris junt amb els components de la Peny. de Centelles,
A l'esquena, ajegut (cabell arrissat) el campió juvenil suls Franzon l.

noslres escacs de cara endavant. Cal
copiar allò que està bé , cal copiar Ja
màxima d'en Pral de la Riba : Conti·
nuïtat!
A tots els llocs on actuaren els jugadors suïssos foren molt ben atesos
i ells s'endugueren un gran record .
una gran estima i un bon feix d'amistats que es tracta de mantenir enlaire
i ja es parla de tornades de visita per
aquells que puguin fer-ho,
Però si algú s'ha excel.lit en les
atencions ha estat Centelles , on repetiren amb escreix tota l'escenografia
de quan hi anà Kàrpov, En aquest pe-

iii poble els ha agafal fort l'afecció
als escacs, però no solament per a
jugar-hi, sinó també --cosa moll important- per organitzar qualsevol ca,
sa que s'hi escaigui. Per això és el
lloc on hi ha més directius per pam
quadrat, i el motor del Sr. Ramon Casanovas Cosia no para.
l'única cora que no funcionà massa bé fou la dels horaris de joc , que
els suissos s'entestaren a mantenir de
preferència el dels seus costums . i ni
una mitjana entesa i transi gència impedí l'esforç que hagueren de fer alguns dels nostres jugadors poc avesats a certs horaris. Potser els més
afectats en foren els andreuencs del
primer dia, però s'ha de comprendre
que a l'endemà els bernesos s' havien
de traslladar 8 Centelles, I també ad és
el ritme de joc, que la manca de preo
paració tècnica de molt s dels noSlres
nois els deixava d 'entrada amb unél
certa inferioritat.
la derrota solitària quP. encai xaren,
a més de la pròpia forç a del s del Foment. aquests s'havien reforçat -vis·
ta l'eficàcia anlerior dels forastersamb un parell de recursos aliens , un
d'ells, Imperial. trencà l'imballbilitat
d'Anmann,
En resum , una bella experiència per
veure com es porten seriosament els
escacs amb una representació suïssa
plena de disciplina. potència de JOc.
discreció i grau de civilització de tots
plegats,
PEO DE REI
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VII OLIMPIADA FEMENINA
Haifa (Israel). 24 octubre - 10 novembre

L'equip d'Israel, guanyà fàcilment

MEDALLA DE BRONZE PER L'EQUIP ESPANYOL

OLlMPIADA CONJUNTA
Una de les premisses que donaren
motiu -almenys motiu oficial- de
concedi r l'organització de les Olimpiades a Israel fou precisament la d'i ncloure-hi la femen ina, car es vol forçar
que ambdues competicions es juguin

alhora. Això fins ara només fou possi·
ble a Skopi. (IugoslàvIa) l'any 1972,
I es procura que siguI habitual.
Si ja l'organització d'una Olimpíada
norm al d'homes sols és prou cara de
la faisó que s'ha dut a terme fins ara

JUGADORES OE CAIRE
INTERNACIONAL
A l'equip espanyol femeni hi teniem
dues ca talanes : la campiona d'Espanya i prime r tauler olímpic, i la reserva. Val a dir que l'Olimpíada fem enina
ara és de tres titulars i una reserva.
Din tre del context de les mateixes
circumstàncies descrites per l'Olimpia
da masculina -abstenció d'una colla
d'equips , entre els que també hi f;gu ·
ren els millors-, les dones espanyo·
les s'han portat moll bé, i han demostrat que el primer lloc del segon grup

.-
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-mitjançant fases prèVies y fases fi
naI s, que s'enduien Ires setmanes de
temps per a desenVOlupar un calen
dari aixi de fei xuc-, l'acumulació de
les Ollmpiades mascu lina I femenina
és pOSSible mentre es mantinguI el
sistema suís per als primers, cosa un3
mica dubtosa SI es conSidera qu e no
ha satisfet gairebé a ningú la fórmula.
El cas és que les dones espanyoles
acompanyaren als homes a la mateIxa
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NOVA ZELANDA

obtingut a Colòmbia fa dos anys no
fou cap sort.
An s al contrari , han esdevingut unes
Jugadores de cai re in ternacional , ta l
com era pronosticable si es sovintegessin les participacions a les competicions co rresponents, cosa que no s'ha
fet pas gaire encara.
Però. precisament perquè hi ha
l'Olimpiada de Colòmbia per en davan t
ens estranya que les lugadores que
alll hi prengueren part no tingUIn una
avaluació internacional supe rior, com
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Les jugadores estrangerea posades en maJúscula significa que les Jugadores espanyoles duien les negrltl

que a les dues Garcia no se'ls en re·
conegui cap. Aparentment això era un
desavantatge, però la realitat demostrà
que l'error està en l'avaluació i no en
elles.
Jugada aquesta Olimpiada encara
amb el sistema tradicional , l 'eq uip espanyol guanyà còmodament el pas a
la final. I ací dugueren una marxa
molt satisfactòria que les situà en un
lloc d 'honor, exactament el corresponent a la Medalla de Bronze i encara
empatades amb les sots-campiones.

CLASSIFICACIÓ FASE PRELIMINAR . GRUP "Cl)

LES ACTUACIONS INDIVIDUALS

CLASSIFICACIÓ FASE FINAL PRINCIPAL

5.

follll

7

En l'anàlisi de les actuacions indi'
viduals comencem per Pepita Ferrer,
campiona d'Espanya, primer tauler i
capitana de l'equip. Tanta responsabilitat l'afectà -juntament amb un inoportú refredat- i es pot dir que jugà
per sota de les seves possibilitats: Desap rofità partides amb Kushnir, Mije
--ex Nicolau- i Hartston. De tola manera fou la línia de contenció per les
altres Jugadores i, en conjunt, la puntuació és acceptable.
La feina gruixuda la féu, però, de
cara a la puntuació global de l'equip.
la madril enya Nieves Garcia, que està
amenaçant la sup remacia tan ll argament ostentada per la nostra jugadora.
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Un 66 Ofo de conjunt sense cap derro
ta - i naturalm ent, amb destacades
victòries tot i defensar el segon tau·
ler- és un toc d'atenció envers aques·
la nOIa. Posseeix un joc esplèndid I
molt esperit de lluita. Es veu que li
prova la participació en els torneigs
oberts, àdhuc el que representa el
Campionat d'Espanya absolut!
Rebé un premi per haver estat la
segonél millor segon taul er de tola
l'Olimpiada.
La tercera titular era 1<\ canària Ma·
na del PIOO Garcia Padron, és adir,
5
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la germana de Pe pita Garcia -el va·
Ior espanyol que està eixint- i sem
bla que la noia li està fent també bo
na competència. la seva actuació a
la final és moll remarcable , més que
a la fa se anterior, que va ésser menys
llu ida. Sense tanta talla com l'ante·
rior pOlser, és també una bona contribució als escacs femenins espanyols
dels darrers temps.
Teresa Canela manifestà la seva
manca d'experiència en competicion s
d'aquesta transcendència. En primer
lloc sembla creà moments de tensió
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61

a J'eq!Jip amb el desig imperatiu de
Jugar més partides. Això feu que fin s
el seu JOc se 'n ressentis, i si el resul·
tat de la sola partida de la primera
fase pOdia ésser esperançador , a la
final la seva actuació fou més aviat
decebedora. la que no va reeix ir a
guanyar cap de les tres partides menIre en perdé una. aquesta aparentment
Justificable.
Esperem que aquest èxit -que s'ha
de sil uar com a continuació del de
Colò mbia abans esmentat- serveixi
perquè a les jugadores espanyoles
se'ls hi doni l'oportunitat de prodigar·
se més, i fin s i tot es poguessin mun·
tar a casa nostra competicions inler·
nacionals femenines com ten Iem anys
enrera.
El grup 8 fou guanyat pel Canadà
i el C per Suïssa. En total participaren
23 equips.

O"

-

JORDI PUI G
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XX CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS
Saragossa, 3 a 11 setembre

SELECCIO DE PARTIDES
Dels equips catalans participants

UNiÓ GRACIENCA D'ESCACS
[U.G.A.l
Barcelona

1 . ~ ronda
N." 9

BUXAOt (U .G.A. )
BAUTlSTA (SE AT )
Defensa Ca ro-Kann
R 95/ a

( B 16)

1 P4R P3AO . 2 P40 P40. 3 C3AO P X P.
4 C x P C3A. 5 C X C+ PC X C. 6
P3AO A4A . 7 C2R C20. 8 C3C A3C.
9 P4TR P4TA. 10 A2R 04T. 11 P4C
02A . 12 0-0 P4T. 13 A3R P x P. 14
P x P P3R. 15 P5C P4AO. 16 A3A T6T.
17 T1R P5A. 18 A x PT A x A. 19 C X A
A5C. 20 Tl AR A30 . 21 03A R2R. 22
TR1R 04T. 23 TOlC T x P . 24 C X P
C X C. 25 A5C T1T. 26 O x C+ R1A.
27 T X P+ P x T. 28 O x P+ R1A.29
A6T + + .
1· O

N.O 10
COLOMER (S EAT)
TO (U .G.A. )
D efensa siCiliana

E 84 / b

( B 77 )

1 P4R P4AO. 2 C3AR P30. 3 P40 P X P.
4 C x P C3AR. 5 C3AO P3CR . 6 A4AO
A2C. 7 A3C 0·0. 8 P3A C3A. 9 A3R
A20 . 10 020 T1A. 11 0·0·0 C4R. 12
P4CR P4CO . 13 A6T A X A. 14 O x A
T X C. 15 P x T P4T. 16 P3TO P5T. 17
A2T 02A. 18 R20 04A. 19 03R O x P.
20 T1T 04A . 21 P4T P5C . 22 P x P

26 ( 196 )

O X P+ . 23 P3A 07C+. 24 C2A A3A.
25 A x A P X A. 26 T X P C320. 27 T4C
07T. 28 T1T C5A+. 29 T x C O x T.
30 02R 06C . 31 T3T 07C. 32 T7T
C4R. 33 T X P C X P+. 34 R30 C4R+ .
35 R20 C6A+. 36 R30 04C+. 37
R3R 04A+ . 38 C40.

3," ronda
N.o 12

0·1

1 d4 CI6. 2 e4 e6. 3 Ce3 Ab4. 4 CI3
b6. S Ag5 Ab7. 6 e3 eS. 7 Ad3 d6. 8
Oe2 h6 . 9 Ah4 Cbd7. 10 03 A x e3+ .
11 O X e3 Te8. 12 b4 Oe7. 13 b X eS
d x eS . 14 0-0 gS. 15 Ag3 Tg8. 16 CeS
hS. 17 13 h4. 18 AI2 e X d4 . 19 e X d4
C x eS. 20 d X e5 Cd7. 21 h3 ceS. 22
Ae2 Td8. 23 04 Od7. 24 Tldl Oe6 . 25
a5 Tdl. 26 a X b6 a x b6. 27 T x d7
C x d7. 28 Tdl Oe7. 29 Td6 Ae6. 30
Ad4 Ob7. 31 RI2 Rd8. 32 Od3 Tg6.
33 eS bS. 34 Ob3 Re7. 35 0b4 TgB.
36 Ad3 T08. 37 Ae3 T02 + . 38 Ae2

2.11 ronda
N.o 11

BUXAOt ( U.G.A. )
ANT1GUA (Terrassa)

Dt::fensa francesa
E OO/ a

(C 00 )

1 P4R P3A. 2 P3CO P40. 3 A2C P4AO.
4 P x P P x P. 5 P40 C3AR. 6 C3AR
C3A. 7 C120 03C. 8 02R+ A3R. 9
05C O X O. 10 A X O P3TO. 11 A x C +
P X A. 12 0·0 P x P. 13 C x P P4A. 14
C x A P X C. 15 TR1R R20. 16 C3A
A30. 17 T010 TR1R. 18 ASR T2R. 19
P4A R3A. 20 A X C P x A. 21 T x PR
T x T. 22 P X P+ R20. 23 P X T + R x P.
24 C20 P4TO. 25 C4R A2A. 26 C3A
T1AO. 27 T1R + R2A. 28 R1A P5A . 29
C50 AlO. 30 T1A R3R. 31 P x P R4R.
32 R2R RSO. 33 T1 O + R4A. 34 R30
T1C. 35 R3A P5T. 36 C4C T1A. 37
T50 + R3C. 38 T60 + R2C. 39 T70 +
R1T. 40 T x P A3C. 41 P3A T1R. 42
C50 A4T + . 43 R40.
1•O
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POMAR (U.G.A. )
BORDELL ( Es panyol)
Defensa Nimzoin dia

D 41 / a

Ta4 . 39 A x g5 + R18. 40 Od2 ReS. 41

AlS T a8. 42 Oh6 Ad5. 43 Oh8 +
44 Ag7 Re7.

CI8.

1 •O

4.· ronda
N.o 13

POMAR ( U.G.A. )
GARCIA CONESA (Bareinona)
Defensa india de rei

D 93/ a
1 P4AO P3CA. 2 C3AO A2C . 3 P40
C3AR. 4 P4R P30. 5 C3AR 0·0. 6 A2R
P3AO. 7 0-0 02A. 8 P3TR C020. 9
A3R P3TR. 10 020 R2T. 11 T010 T1R.

12 C2T P4R. 13 PSD P4Ao. 14 C4C
C x C. 15 P x C P3TD. 16 P4To T1CO.
17 P3CR C3A. 18 P3AR T1TR. 19 R2C
R1C. 20 T1TR P4CR. 21 T1CO P4To.
22 T2T o2R. 23 T11TR P3CO. 24 P3CO
A2o. 25 o2A T1R . 26 A20 C2T. 27
Clo C3A. 28 C3R C2T. 29 C5A A x C.
30 PC x A C3A. 31 R2A C20. 32 olA
nAO. 33 R3R P3A. 34 R30 R2A. 35
P4A TolCR. 36 A5T+ R1A. 37 A6C
010. 38 T5T R2R. 39 P X PC PA X P.
40 T X PT A x T. 41 T x A T X T. 42
A X P + C3A. 43 A X T R2o. 44 ASC
olAR. 45 A4T T X A. 46 P X T CSC. 47
OSC o6A +. 48 R20 o7A +. 49 R1A
08C + . 50 R2C 050 +. 51 R2T C3A.
52 P7C o7A +. 53 R1C o8R + . S4
olA O X P+ . 55 o2A o8R +. 56 R2C
C1C. 57 o5A + R2A. 58 o7A +.

N.O 16

Iniciant un pla dubtós, La jugada
correcta era 16 .. CSC i ses negres
estaven bé.

SAlVANY ( U.G.A.)
POLO (Co runya)

17 A x A C3A. 18 0·01...

Defensa Pirc

(B 09)

R 89/c

1 e4 d6. 2 d4 CI6. 3 Cc3 g6. 4 14 Ag7.
5 CI3 0-0. 6 Ad3 b6. 7 eS d X eS. 8
d x eS CdS. 9 Ad2 Ab7. 10 oe2 06.
11 Ce4 Cd7. 12 0-0 <5. 13 a3 oc8. 14
Tadl Td8. 15 Cd4 Ce7. 16 e3 Cc6. 17
Ae3 Ce7. 18 AI2 Te8. 19 AbS A x e4.
20 O X e4 CeS. 21 013 Tl8. 22 Ah4 16.
23 Cc6 C15. 24 A X I6 A X I6. 25 e x l6
ob7. 26 b4 a x b4. 27 a x b4 Ch4. 28
oh3.
1· O

Sac rificant un peó cosa que permet
muntar un fort atac . Si les blanques
no haguessin volgut complicacions
disposaven de la jugada 18 C2R, però
la del text és més forta . Aquí m'hi vaig
pensar més de mitja hora per assegu rar-me de no quedar sense el peó.

18... CD X P.
Si 18 .. A x P. 19 A xC O+ P X A.
20 A x A P4R. 21 A3A guanyant material. El mateix passa si 18.. CR x p,
19 A XC+.

1 -O

19 T1R C6A + .
8.& ronda
N.O 17

Ses negres intenten simplificar a
l'objecte de minvar l'atac contrari. Malgrat això l'atac blanc prosperarà. Era
interessant 19 .. D4A. que donava origen a va riants molt complicades.

POMAR (U .G.A. )
LARSEN (C .I. O.A. )

N .Q 14

Obertura anglesa

BATALLA ( Barcinona)

R 46/b

TO ( U.G.A.)

P4AD P3CR.

Defensa siciliana
E 84 /b

20 D x C A X A. 21 TD1D A4R. 22 C5D
P3R. 23 A x C PC X A?I

( B 77)

1.4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 c X d4. 4 C X d4
CI6. 5 Cc3 g6. 6 Ae3 Ag7. 7 13 0-0.
8 od2 Cc6. 9 Ac4 Ad7. 10 h4 Tc8. 11
Ab3 ces. 12'\)·0-0 Cc4. 13 A X c4 T x c4.
14 h5 C x h5. 15 g4 C16. 16 Cde2 Te8.
17 Ag5 DaS. 18 Rbl Tb4 . 19 b3 A06.
20 Ae3 Tec8. 21 CdS A x dS. 22 e X d5
oa3. 23 Ad4 T X d4. 24 C X d4 C X d5.
25 c4 Cb6. 26 Th2 DeS. 27 14 dS. 28
15 d Xc4. 29 I X g6 h X g6 . 30 b4 0d6.
31 Th3 Ca4. 32 Ta3 c3. 33 oc2 Cb2.
34 T x c3.

Una

alt ra

possi bili tat

bastant

fre-

qüenl és 1.

P4R. 2 C3AO C3AR. 3
P3CR A5C . 4 A2C 0-0. 5 C3A T1 R.
6 0·0 P5R. 7 C40 C3A. 8 C2A A x C .
9 PD x A P3TR. 10 C3R P30. 11 0 2A
P3C O. 12 T1D A2C. 13 P4TO P4TD.
14 C5D Gl C! am b igua lt at.
2 C3AD P4AD. 3 P3CR A2C. 4 A2C
C3TR. 5 P3C ...
Moviment de tipus posicional. Una
alt ra possibilitat interessant és: 5 P4TR

C4A. 6 P5T elc.

0-1

5... P3D. 6 A2C C3A. 7 P3R C4A. 8
CR2R A2D. 9 C4A TD1C. 10 P4TR
P4TR. 11 C4T?1

7.& ronda
N.o 15

Jugada una mica dubtosa, ja que
les negres no estan obligades a can via r el seu alfi l bo pel passiu del blanc .
En conseqüència el blanc. havent
errat el pla, hau rà pe rdut dos temps.
Sortosament la solidesa de la posició
fa que això no tingui massa importància.

OCHOA (U.G.A. )
F. PRADA (Co runya)

Defensa siciliana

E 53 / c

(B 28)

1 e4 e S. 2 el3 a6 . 3 e3 dS . 4 e X d5
O x d5. 5 d4 06. 6 Ae2 C16. 7 0·0 Cc6.
8 c4 od8. 9 Ae 3 c X d4. 10 C X d4
C X d4. 11 o x d4 o x d4 . 12 A x d4
Ae7. 13 AI3 O-O. 14 Cc3 Cd7. 15 Tldl
A16. 16 A x 16 C x 16. 17 Ca4 Tb8 . 18
Cb6 eS. 19 Td6 e4. 20 Ae2 Ae6 . 21
Tadl Tle8. 22 b3 g6. 23 eS Rg7. 24
Ac4 A x c4. 25 C x c4 Te7. 26 b4 Cg4.
27 Td7 Tbe8. 28 Cd6.

11... C4R. 12 C3A 01A. 13 P4T A3AD .
14 C4R ...
Ara em toca a m i el mateix que ha
fet el meu adversari ab ans : no canviar
el meu alfil bo.

24 T x AI. ..

14... P3T. 15 P4D...
Guanyant espai i desallotjant
dels molestos cavall s adve rsa ris,

1· O

(2:03 - 1:16 )

Més exacte era prendre amb l'altre
peó. Superficialment vista ta posició
sembla que prendre amb aquest peó
és correcte. Però després de 23 ...
PR x C resulta difícil assegurar que es
puguí continuar amb el sacrifici previst
de qualitat. De tota manera el cavall
restaria instal·lat a 50 i el blanc tin ·
dria bona posició.

15... P x P. 16 P x P A X C? !

un

Enèrgic sacrifici de torre que elimina la important peça defensiva con ·
trària. Després d'això la defensa ne·
gra no es pot sostenir.
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27 ( 197)

24.. . P x T. 25 03A ...

o x PR

Millor que 25 0 3R 18 que permetia
la resposta 25 . P5R i ales hores hi
hauria massa peons al cent re. Ara
cau un peó molt import ant.

29 T10 ..•

Si 33 .. R3T. 34 D7A amb múltiples
amenaces.

el blanc té millor linal.

34 060 ...
Si 29 C5 D T3T! im pedint s'en trada
de la dama i enca ra que hi ha dificu ltats, la posic ió neg ra es man té .

Ara es veu s'i mpo rt ància d e no es'
tar la dama negra a le.

29 ... Tl0. 30 T x T...

34 ... 01R.

Encertant sa continuació exacta .
Ses neg res ara estan perdudes.

SI 34 ... T1 R el més senzill seria
35 e x P T x e . 36 0 4D + T4A. 37

que el més senzill era canviar les torres . Les amenaces blanques són

30... O x T. 31 C x P OH.

P4AR ent rant en una final de dames
amb Ires peons d 'avan tatge .

ex P i e5D.

Un poc més precis era 31.
DIC.
Ja que defensaria el PA cosa que si

35 C x P.

28 ... THR .

bé ara no semb la inte ressa r després
es veurà la importància que té aquest
punt.

El cavall no pot se r captu rat degut
a que sa torr e està indefensa.

25... P3A . 26 C x P +
TR10 . 28 T1R. ..

R2A. 27 O x P

D'antuvi em vaig entestar en conse rvar material perquè l'alac no perd~s

força.

però

després vaig veure

Interessant era 28... R3C i no està
completament clar si el blanc pot jugar 29 exp. Però desp rés de 29

1·O
32 07 A + R3C. 33 C4A + R3A .

- ..--

ARTUR POMAR
Gran Mestre InternacIonal

C.E. TERRASSA
Terrassa

•
N.') 19

ronda
N.') 18
1 .~

P. PUIG (Espanyol)

SI MON (Terrassa)
BORDELL (Espanyol)

MORA (Terrassa)
Obertu ra escocesa

Obertura Ruy López

E 311b

(e 78)

1 e 4 eS. 2 CI3 Cc6. 3 Ab5 a6. 4 Aa4
C16. 5 0·0 b5 . 6 Ab3 Ab7. 7 Te l h6 .
8 e3 d6. 9 d4 g6 . 10 Cbd2 Ag7. 11
Cll 0·0. 12 Cg3 Te8 . 13 d X e5 d X e5.
14 Oe2 CaS . 15 Ae2 e5 . 16 b3 Oc7 .
17 Ad2 Ce6. 18 Tael Cd8. 19 a4 CeS.
20 Ae3 C14. 21 011 b x a4 . 22 b x a4
a5. 23 Ob5 Cd7. 24 Tedl Ae6. 25 Oe4
Ce6. 26 Oa2 Cb6. 27 Cd2 Ab7. 28 Ab3
Ta d8. 29 Ce4 Ce8. 30 13 T X dl . 31
T x dl Td8. 32 T X d8 C x d8 . 33 Ca3
Cd6. 34 Cb5 Ob6. 35 C X d6 O x d6.
36 Od2 O X d2. 37 A x d2 A18. 38 Cll
Ae6. 39 Ce3 Ad6 . 40 Ce4 Ae7. 41
A x h6 Ce6. 42 Ae3 Ad7. 43 Cb2(s)
Ad6 . 44 RI1 R18 . 45 g3 Re7. 46 Re2
16. 47 Rd3 Cd8. 48 Ad5 Ah3. 49 Ce4
Ad7. 50 C x a5 A x 24. 51 Cb3 A x b3.
52 A x b3 Ce6. 53 Ad5 Ca5. 54 h4
Re8 . 55 Re2 Ae7 . 56 Rb2 Rd7. 57 Ra3
Re7. 58 Ra4 Rb6. 59 14 e x 14. 60 9 x 14
15. 61 • x 15 9 X 15. 62 h5 A16 . 63 h6
Ce6 . 64 A x e6 R X e6. 65 e4 Rd6 . 66
Rb5 Ae3. 67 A x e5 + Re6. 68 Ab4 Ad4 .
69 e5 A.3. 70 h7 Ad4. 71 Re4.
1·O

28 ( 198)

E 14 / e

(e 45)

1 e4 e5 . 2 CI3 Ce6 . 3 d4 e X d4 . 4
C x d4 016 . 5 C x e6 Ae5 . 6 013 O x 13.
7 g X l3 b X e6. 8 Tgl Ce7. 9 AI4 d6 .
10 Ce3 Tb8. 11 Ae4 0·0. 12 Ca4 Cg6.
13 Ad2 Ad4. 14 A05 d5. 15 Ae2 Te8 .
16 A x e7 Tb4 . 17 Ce3 d X e4. 18 C x e4
A x b2 . 19 Rd2 15. 20 e3 A X al . 21
ex b4 Ad4 . 22 Cd6 Te7 . 23 Ae4 +
R18. 24 Tel Ce5. 25 C x e8 C X I3 +.
26 Rd3 C X el + . 27 R x d4 T x e7. 28
Cd6 CI3 +. 29 Re5 Ce5. 30 Ab3 Cd3 +.
31 Rd4 Td7. 32 R X d3 T x d6 +. 33
~e3 Th6. 34 Ae6 T X e6 +.

0-1
N." 20

POMéS (Terrassa)

VILAGELlU (Espanyol)
Defensa escandinava
R 81 /c

(B Ol)

1 e 4 dS. 2 e X d5 C16 . 3 d4 C x d5 . 4
CI3 96. 5 Ae4 Ag7. 6 0·0 0·0. 7 Te l
Ag4 . 8 e3 Cc6. 9 h3 A x 13. 10 O x 13
e6 . 11 Cd2 h6. 12 Ce4 Rh7 . 13 b3 C16 .

BUTLLETI D·ESeAeS/ DESEMBRE 1976

14 Ce5 Oe8. 15 Aa3 Cd8. 16 Ce4
C X e4 . 17 A X I8 Cg5 . 18 Oe3 A x 18.
19 h4 Ae7 . 20 h x g5 A x g5. 21013 e6 .
22 Todl a5 . 23 04 Oe7. 24 Ad3 Rg7 .
25 Oe4 Ob6. 26 Ae2 Te8. 27 Td3 e5 .
28 d5 e x d5 . 29 T X d5 Ce6. 30 Td7
Te6. 31 O X g6 +.
1•O

(1 :57·225)
2 .~

ronda

N.o 21
POMéS (Terrassa)
J . SERRA (U.G .A. )
Obertura Ruy lópez

E 34 /0

(e 85)

1 P4R P4R. 2 C3AR C3AO . 3 A5C
P3TO . 4 A4T C3AR. 5 0·0 A2R . 6 A x C
PD x A. 7 P30 A5CR. 8 P3TR A4TR. 9
P4CR C x PC . 10 P X C A x P. 11 RH
P4AR. 12 T1 eR A4TR . 13 02R P5A . 14
C020 030. 15 01A 03T. 16 C2T 03R.
17 C203A T1 CR. 18 02C P4CR. 19
P40 0·0·0. 20 C X PR P4A. 21 C30
P x P. 22 P3AR P4A. 23 P3C A2A. 24
04C P4TR. 25 O x O+ A X O. 26 P4T
P4T. 27 A20 P3C. 28 T2C R2C . 29
T11CR R3A. 30 Cl AR R30 . 31 AlA
A2A. 32 C20 A3A. 33 P5R + A x P. 34
C4R +.
1•O

6. a ronda
N.o 24

4." ronda
N.I) 22

ROORIGUEZ ALVES (Co runya)
MATEU (Terrassa)

PUIG NADAL (Terrassa)
GUADALAJARA (Pe~a Rey Ardid)

R 32/a

1 P40 C3AR. 2 P4AO P3R. 3 C3AO
ASC. 4 P3TD A X C+. 5 P X A P4A. 6
02A C3AO. 7 C3AR P30 . 8 P3R 0·0.
9 A30 P4R. 10 A2C T1 R. 11 PSD PSR.
12 P X C P x A. 13 O x P P X P. 14 C20
A3T. 15 02A DIA. 16 0·0 TIC. 17 TDl0
03R. 18 TR1R C20. 19 04T T2C . 20
P4A OSC. 21 AlA C3A. 22 02A P40.
23 P3T 04T. 24 P4R P x PR. 25 C X P
C x C. 26 o x c T1AR. 27 T80 P3C .
28 07R T x T. 29 O X T+ R2C. 30 T8R.

1•O

5.:\ ronda
N.o 23
MATEU (Te rrassa)
HERNANOO (Sehweppes)
Defen sa siciliana

E

Obertura anglesa

Defensa Nimzoin dia

o 44 / b

1 CI3 g6. 2 g3 Ag7. 3 Ag2 eS. 4 d3
Ce7. 5 e4 e6. 6 Oa4 d6. 7 Ce3 0-0. 8
0·0 h6. 9 Ad2 15. 10 Tabl g5. 11 b4
Rh8. 12 Oe2 dS. 13 e x dS e x dS. 14
Tlel 04. 15 Cel Cbe6. 16 e3 Cg6. 17
Ce2 T17. 18 Ae3 CeeS. 19 14 e X d3 .
20 C x d3 Ce4. 21 A x g7 + T X g7. 22
Oe3 C x e3. 23 Od4 C x g2. 24 R X g2
b6 . 25 Te6 Oe8. 26 CeS Rh7. 27 Tbcl
g X 14. 28 T X g6 T X g6. 29 Te7+ Tg7.
30 T X g7+ R x g7. 31 Cd7+ Rf7. 32
016 + Rg8. 33 CeS 13+ . 34 R X I3 018 .
35 Og6 + Og7. 36 0d6 Ab7. 37 CI4
Te8. 38 CIg6 Rh7. 39 RI4 d4. 40 h4
Ao4. 41 hS T X eS. 42 O X eS O X eS .
43 C x eS Rg7. 44 g4 d3. 45 Cc4 AdS.
46 Cd2 I x g4. 47 R X g4 A X a2. 48 RIS
bS. 49 ReS A17. 50 Rd4 A X hS. 51
R x d3 R16. 52 Rd4 Ae8. 53 RdS RgS.
54 Rd6 Ag6. 55 Re7 hS. 56 Rb7 Ad3.
57 R x a7 R14.

Ac5 ... era millor per al blanc ) 20
O x d3 Te8. 21 C. 4 A18 . 22 Tlb1 ...
(¿ A qui no li agrada una posició com
aquesta?) 22." Dc7. (Realment no hi
ha jugada) 23 bS Od6. 24 Ob3 ... (pre·
ca ució ) 24... CeS . 25 C x eS T X eS .
26 b6 A x dS. 27 e x dS T X dS . 28 Tdl .
( Uquid:lcló I final.)

0·1

1•O

92/ a

PosiCI Ó després de 16

(2:11 ·3:16 )

1 e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 d4 e X d4. 4
C x d4 C16 . 5 Ce3 a6. 6 Ae2... ( Deu
segons, quinze, vin t? El blanc ha ju·
gat com un autò mata) 6 .•. Cbd7. 7 O-O
CeS. (Primera ap ari ció del cavall a
c5) 8 f3 ... (L' Enci clopèdia diu que
A13) 8 ... 86. (Era interessant e5) 9 a4
b6. 10 DeL. ( Amb Id ees amaga des)
10." Dc7. 11 14... (Per exemple : 1l.Cc X e4. 12 e x e4 e x e 4. 13 f5 e5 .
14 Ce6 ... ) 11 ... Ced7. 12 AI3 Ab7. 13
Ae3 Tb8. 14 g4 h6 . 15 h4 eS. 16 Cde2
CeS . (Segona apa ri ció) 17 Cg3 Ce6.
18 CdS C x dS. 19 e x dS CeS . (Tercera
aparició) 20 De2 Ae7. 21 f x eS 0·0. 22
Cts Tbe8. 23 Dd2 ... (~s mevitable l'execucIó) 23 ... Cd7_ 24 A x h6 g6. 2S
C X e7+ T x e7. 26 A x l8 C x 18. 27
e x d6 O x d6. 28 Dh2 ... ( Guanya temp s)
28 ... DeS + . 29 012 Te3. 30 Ag2 ces.
(La darrera temptativa en una posició
desnonada) 31 O x .7 + Rh8 . 32 b4
Dd4. 33 0.6+ . ( El blanc no s'ha conlós .)
1•O

JAUME MORA

c4

JAUME MORA

g.a ronda

N.o 2S

N .... 26

MORA (Terrassa)
COLOMER (SEAT)

LOPEZ (SEAT)
ANTtGUA (Terrassa)

Defen sa india de rei

o

BB l a

D efensa sici liana

E 60 / a
1 e4 C16. 2 Ce3 g6. 3 04 d6. 4 d4 Ag7.
5 13 0·0. 6 Ae3 eS. 7 dS e6 . 8 Od2
e x dS . 9 e x dS a6. 10 Cge2 ... (Més
co rrent és 10 0-0-0 .. . ) 10... Cbd7. 11
Cel bS. 12 Cb3 Ab7. ( M'agrada més
... ChS. seguit de ... 15 i ... CdI6) 13 Ad3
Te8. 14 O-O CeS . ( Empi tJora l'estructura )
lS C x cS d x eS . 16 a4 c4.
(Veu re diagrama que segueix )
( De cara i creu . Però no era millo r
b4 per 17 Cd t . segUi t de b3
)
17 a x bS ... (Castell de foc) 17... c X d3.
(17 ... a x b5. 19 Ae2 ... era una altern ativa menys aguda) 18 b x a6 Aa8 .
19 b4 ... (Imperatiu! 19 D X d3 Tbe!)
19 ... Cd7. ( 19 ... T Xc3 era més comb a·
tlva . Però 20 D x c3 C x d5. 21 exd5

e4. 22 Ad4 Ob6 . 23 A X b6 A x e3. 24

(B30 )

1 P4R P4AO . 2 C3AR C3AO. 3 P30
P3R. 4 C020 P30. 5 P3CR P3CR. 6
A2C A2C . 7 0·0 CR2R. 8 T1R 0·0. 9
P3AO P4R. 10 CIA P4CO. 11 C3R
T1C. 12 P3C P4TD. 13 P4A PSC . 14
CSO C X C. 15 PA x C CSO. 16 C x C
PA x C. 17 T2R A20. 18 T2A 03C. 19
A20 A4C. 20 A1R A3TR. 21 P4TD A20 .
22 T12T TR1A. 23 T X T T x T. 24 T2A
T4A. 25 T4A 02A. 26 A20 A x A. 27
O x A AlA. 28 02A R2C . 29 P3A T X T.
30 O x T O x O. 31 PD X O P4A . 32 A3T
A20. 33 R2A R3A. 34 R2R R2R. 35
R20 P X P. 36 A x A P6R +. 37 R30
R X A. 38 R2R R2R. 39 P4T R3A. 40
P4C P4T. 41 PSC + R4A .
1•O

Feu-vas membre de l'INSTITUT D'ESCACS DE CATALUNYA
Serve is de pròx im funcionament : Biblioteca - Inform ador - Arxiu partides jugadors Categoria
Prefe rent - Cu rsets de formació de monitors .
I altres q ue s'aniran anuncia nt opo rtun ament.
Quota a parti r de 1977: 2.000 ptes . (inc losa subsc ripció a BUTLLETi D·ESCACS ) .
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ASSOCIACiÓ BARCINONA 39/69
Barcelana

ronda
N.o 27

2 .~

COLOMER (S EAT )
GARRIGA ( Bareinona)
Obertu ra Ponziani

E 14/a

(C 44 )

e4 eS. 2 Ct3 Ce6. 3 e3 Ct6. 4 d4
C x e4. 5 dS Cb8. 6 Oe2 tS . 7 C X .S
Dt6. 8 Cd3 Ae7. 9 Cd2 C X d2. 10
A X d2 0.0. 11 0.0·0 aS. 12 h4 Ot7. 13
AgS Te8. 14 Dt3 d6 . 15 A X e7 T x e7.
16 Ct4 Cd7. 17 Ad3 CeS. 18 Og3 Ad7.
19 Ae2 bS. 20 Ch3 h6. 21 Ct4 T7e8.
22 Thel Teb8. 23 hS b4. 24 Cg6 C X g6.
25 O X g6 b x e3. 26 b X e3 D X g6. 27
h X g6 Te8. 28 Rd2 Rt8. 29 t4 T x et.
30 T X el Tb8. 31 e4 Tb2 . 32 Re3
T x 02. 33 Tbl Ta3 + . 34 Rd4 Tg3. 35
Tb7 T x g2. 36 T x e7 Re8. 37 Ad3 a4.
38 eS d x eS +. 39 R x eS a3. 40 T07
T X g6 . 41 T x 03 Re7. 42 Ta7 Tl6. 43
AbS Td6 . 44 Rd4 g5 . 45 t x gS h x g5 .
46 ReS t4. 47 Te7 t3. 48 A x d7 T X d7.
49 d6 + Rd8. 50 Tel g4. 51 Rt4 Tg7.
52 Rg3 Tg6. 53 Tdl Rd7. 54 Td4 Tt6 .
55 Tdl T x d6 . 56 Tal Td4 . 57 T06 Re7.
58 Tg6 Rt7. 59 TgS Te4 . 60 TbS Rf6 .
61 TaS Re6. 62 TgS Td4 . 63 TaS Te4 .
64 Tg5 Te4. 65 TaS Td4. 66 TgS Te4 .
67 TbS Tel. 68 Tb6 + ReS. 69 TbS +
Re4. 70 Tb4 + Re3. 71 Tb3 + Rd2 . 72
Tb2 + Te2. 73 Tb4 Rel . 74 Tbl + Re2 .
75 Tb8 t2. 76 Te8 + Rtl . 77 Rh2 Te3.

D'esquerra a dreta: Hernàndez, Viladot, Garcia Conesa , Gonzàlez Mestres I Coll .

5 .,1 ronda
N." 29

bilitats de contraJoc al neg re, Ara , com
es veurà, la clavada del ef6 serà moll
COLL ( Barcinona)

torta . ) 10 AgS Ae6. 11 e x dS A x dS .
12 C x dS D X dS. 14 Ce3 ... (El blane
està millor.) 13 ... 006. 14 0.0 Cd7. 15

SEGURA (Espanyol)
Obertu ra vienesa
(C 26)

E 10/ b

1 P4R P4R. 2 C3AO C3AR. 3 A4A A2A.
4 P3D P3AO. 5 C3AR P30. 6 P3TR
A3A. 7 A3R 02D. 8 02R P4CO. 9 A3C
P4TO. 10 TD10 C3T. 11 P40 P x P. 12
C X PO PSTD. 13 A X A P x A. 14 PSR
C40. 15 C4R C x A. 16 O x C P4D. 17
C3C ().Q. 18 0.0 A4AD. 19 P3AO.

R 74 / a
1 d4 eS. 2 el g6. 3 c4 Ag7. 4 Cc3
Ct6. 5 Ct3 0·0. 6 dS d6. 7 Ae2 06. 8
0·0 e X dS. 9 eX dS Te8. 10 Cd2 b6 .
11 84 a6. 12 e4 Cbd7. 13 Tbl Dc7 . 14
Oe2 Tb8. 15 b3 Ct8. 16 Ab2 gS. 17
Ad3 C6d7. 18 Cdl CeS. 19 b4 Ctg6.
20 Ce3 aS . 21 b x a5 b x a5 . 22 AbS
Ad7. 23 Cts t6 . 24 A x eS t x eS . 25 Ce4
A X bS. 26 T X bS T x bS. 27 a x bS At8.
28 b6 Dd7. 29 Tal ObS. 30 Cc x d6
A x d6. 31 C x d6 .
1·O

30 (200)

de la jugada 22 Re2 .. ) 24 ... C x d41?
(C rec que és la millor. No valia 24

6." ronda

peça d 'avantatge, D'aquesta mane ra el
neg re obté un fort cent re de peons. )

N.o 30

25 e X d4 e X d4. 26 DbS a6. 27 Db 3

COLL ( Barcinona)

( B 24)

TeS. 28 hS ... (Cal atacar en el flanc
de rei pe r ler valer la peça d 'avantat ·
ge, perqué d'una alt ra manera el con·
trajoc del negre en el lIanc de d ama
I centre seria avantat/ós. ) 28... TbS.

1 e4 eS. 2 Ccl CeG. 3 g3 ... (Una altra

D x lS Te7. (Era millor ler 31 ... O x g6. )

possi bilita t pot ser: 3 Ae4 Ct6. 4 d3
d6. 5 Cge2 06. 6 A9S Ae7; a mb igual·
tal. (Rossolimo-Tatj , WiJk aan Zee 1966. )
3 ... g6. 4 Ag2 Ag7. 5 h41? .. (Jugada te-

32 Ct2 d3. 33 Ce4 Db6 +. 34 Rh2 Ce4.
35 Ce3 d2 . 36 Te2 Te S. 37 Ce4 ... (In·

Defensa Siciliana. Variant tancada

Defensa Benoni

(La millor, Calia sorllr de la col umna
e l ·e8. Ja que en el seu moment 14
seria molt lort per al blanc.) 22 De2 !
h6. 23 Ch3 Tle8. 24 d4! (Complement

ex d4 . 25 D X b5 T x et . 26 T x el d 3.
27 CI2 .. i el blanc guanyaria amb 1<1

0·1

N.o 28
GONZALEZ MESTRES (Barelnona)
OCHOA (U .G.A. )

a2·g8.) 17 Ce4 Tae8. 18 e3 CbS . 19
Ah6 tS. 20 A X 97 R X g7. 21 CgS Dd6.

'i

11 •

GUADALAJARA ( P e nya Rey Ardid )

4." ronda

Dd2 0·0, 16 Tael CbS . (Controlant la
casella dS, ja que després d 'un pOSSI '
b le 15 queda ria la Dama a la diagonal

E SI/ b

29

màtica, q ue en aq uesta posici6 Juga
semp re el cond ucto r de les peces
b lanques. La id ea és d'atacar el flanc
de reL) 5 ... Ct6 . (Jo c rec que és mi·
llor 5 , ,. h5, impedint de moment qual·
sevol reacció de l b lanc en el flanc de
rei , a base d e h5,) 6 Cge2 eS. 7 d3
d6. 8 Ae3 Cd41 (Pressionant sobre la
casella 13 i amb la lo rta amenaça 9 ...
Ag4,) 9 f31 dS? ( Atacant el cent re
sen se desen vo lupament. Millo r era prè-via ment 9 , .. AeG seguit de 10 .. Od7
Llavors l'avanç ... d S do naria més pOSSI '

BUTLLETI D'ESCACS / DESE MBRE 1976

Dd3

Ca 4.

30

h X g6

C x b2.

31

!entant arribar al control de temps
abans de fer f4 ... ) 37.. . Td5 . 38 Ce3
Td8. 39 141 Ce3. 40 T X e31 O x e3. 41
CdS T x dS. 42 l x eS 1. .. (Amb la forta
amenaça 43 OfG + seguit de 0 18 + + .)
42 ... O x e S. 43 Dt8 + Rg6 . 44 Ae4 + Il ...
(La clau de tota la combinació que co·
mençà amb 42 f x eS!) 44 ... Rg5 . (Ara
no és possible 44 .. O Xe4 , per 45
Tf6 + Rh5. 46 Dh6 + Rg 4. 47 Dh4 + + . )

45 Dg8 + Tg7. 46 TtS +1
Una bona partida d'a l ac,

1·O
LLUIS COLL

7." ronda

N.O 31
F. PRADA (La Corunya)
J . GARRIGA (Ba rcinona)
Defensa dels Dos Cavalls
E lBl a
(C55)
1 e4 eS. 2 CI3 Cc6. 3 Ac4 Ct6. 4
d4 eX d4. 5 eS Ce4. (En la partida
O. Ketter-P. Kere3 , Zurich 1961 , es
continuà 5 .. d5. 6 AbS Ce4 . 7 C X d4
Ad7 . 8 A x c6 b x c6 . 9 0·0 Ae7 . 10 13
CeS. 11 f4 CM. 12 15 AeS, amb posició molt complicada . Una alt ra pos sibilitat també podria ser: 5.. Cg4 6
O O e6. 7 e6 l x 06. 8 Cg5 Cge5. 9
A x e6 h6 r 10 A X c8 T x c8. 11 OhS +
06. 12 Dh3 Dd7. 13 Ce6 Cd8. 14 C x d4
O X h3. 15 g x h3 Ag7 ; amb avanlato p
del negre. Borisov-Kusnietsov . Kalini r.
1961.) 6 0..0 Ae7. (També es pot jugar
dS. 7 AbS ,. ,-''7
en aauest moment 6
8 A x c6 b X c6. 9 C x d4 ... . enlrant
per transQosició de jugades en la po·
si ció de la partida comen tada al ~r '
cipi.) 7 e31? (en aquest moment és
mrllor 7 Ad5-... ) . 7_.. d51 (Impedint
la maniobra abans esmentada. Natu ral·
ment seria un error 7 ... d x c3. 8 OdS
, el blanc Quanya) . S AbS d X e3. 9
Cd4 Ad7. 10 A X c6 b X c6 .

altern ativas son : 3.. dS, que conduciria al gambito de dama. asi como
3 ... Ab4 + Y 3 .. . eS ) 4 a3. lla contin uación mas usual es 4 g3 .. Y también
se juega frecuentemenle 4 e3 .. .. pero
las blancas siguen una tinea menos
conoci da en say ada por el ex-ca mpeón
mundi al Petrosian en diversas ocasiones.) 4 ... Ab7. 5 Cc3 dS. 6 c )( dS
C )( dS. 7 e3 Ae7. 8 AbS + ... (Esta JU·
gada de Petrosian tiene como fin provocar c6 y, posterio rmente, cS -pa ra
liberar la diagonal al A.O ,lo que
fuerza a las negras a segui r un camino trazado por el adversa ri o y. al misma tiem po. plantea sutiles problemas ,
No es una pérdida de tiempo , ya que
el avance c6 no favoreee en modo alguno el desar rollo negra. ) 8... eS 9
Ad3 Cd7. (Una imprecisión. Mejor era
O-O. seguido de cS, y reservarse la
posi bi lidad de movilizar este caballo
V;q ··c6·' 10 O-ll 0·0. 11 Oe2 ... (Màs
elastica que 11 e4 ... , también digna
de consideración . ) 11 ... eS. 12 Ad2
e X d4. 13 e X d4 TeS. (Una Jugada
t1udosa. que prelende ceder la casiUa
. f8" al caballo pa ra proleger el pun10 "h7" , lo cual vere mos no sera viable. De cualqUle r modo. es difícil hallar un plan eficaz para las negras en
este tipa de posiciones en las que. a
cambio del peón cent ral "aislado", las
blancas tienen clara ventaja de espacio y buenas perspectivas de ataque
sobre el enroque. ) 14 Tlel A16. 1S
Ce4 Ae7? (Pé rdida de tiempo . mejor
era De7.) 16 CegSt g6. (Si 16 .. h6?
17 Ah7+ A18. 18 Cxl7 A x 17. 19
D X o6 + Y 20 Dg8+ + . ya 16 ... CI6
seria fo rlistma 17 CeS! . sea cual sea
el cabal10 negro jugado. )

(El neare
té una posició molt superior. ) 11 f3
cxb2. 12 A X b2 CeS. 13140-0. 14 t!'
Tb8. 15 Acl Ce4. 16 16
(Llan ç ant
un atac a la desesperada. que nomé$
mena a enderrocar més la posici Ó
blanca.) 16... g)( f6 . 17 Ah6 f x e51 18
CI5 Ac5+. 19 Rh1 A xIS. 20 T x l 5
Dh 4!
Una miniatura moll interessan!.
0· 1
G. GARCIA CONESA

N.O 32
TO RAN (Schweppes)
GARCIA CONESA (Barcinona)
Defen sa india de dama

D 32/0
1 d4 C16. 2 c 4 e6. 3 CI 3 b6. (Adop·
tanda la defensa india de dama. las

17 C x f7 1 ... (Mi mal comienzo en el
torneo, producldo por la falta de actrvidad en el último año, me lIevó a
perder dos partidas ganadas con Merino y Mora. En esta última, Iras un
buen trabajo posicional. quise repetir
jugadas antes de realizar el plan pre-

vista de ruptura --que era decisivo¡y perdi material al no ver un jaque
doble! Po r esto, aqui Quise jugar en
forma ag resi va. desechando la posiciona l 17 AbS! que. en mi opinión .
es la continuación mas l uerte, con la
idea 18
e6! o 18 C X f7 combinada
con 19 A xd7 y 20 Ce5+ . Asl. a 17
AbS A x 95. 18 A X g5 16. 19 Ad2 . la
supe rioridad blanca seria abrumadora ,
dado el debilitado enroque negro, la
pareja de alti les y óptimas posibili·
dades de ataque a base de h4 y hS.
Sin embargo, Quise obligarme a no
relaja r mi atención y opté por la linea
mas aguda. Ademas, el sacrifício esta
plena mente justificado al consegui r dos
peones y la ganancia de la calidad ,
conservando
fue rle
posteriorment e,
presión sob re el cent ro y el enroque,
lo cual dificultara la movi lizacíón de
las piezas enemigas.) 17." R x t7. 18
D x e6 + Rg7. 19 AbS C5t6. (Si 19 ...
Cf8. 20 DeS + Ag8. 21 Ah6 decide.) 20
CeS! AdS. (Después de 20 .. C x eS .
las bt.'\ncas podrían ligar sus peones ,
dandoles notable potencia con 21
d X eS o bien jugar 21 T x eS , acen tuando I" presión en la columna cen Iral.) 21 Oh3 Cb8. (Para evitar un
posible Cc6. Si 21 ...
x eS. 22 d X eS
y si 21 ... Cf8. 22 A x e8 Dxe8. 23 Ag5
con fortisima presión. ) 22 A X e8 D X eS.
23 AgS! Od8. (Si 23 .. Ca6. 24 C9 41 .
lo que ahora podria defenderse con
Cbd7 , Iras haber "desclavada" la da ma. ) 24 Dh6 + Rg8.

ex

e

2S C X g6! Ad6. ( A 25
h x g6. 26
D x g6 + decidiria. 'la que si 26 ..
Af8. 27 Ah6 + + . Y si 26 ... Ah8 . 27
T X e7! y la amenaza A x f6 +. gana. )
26 A X I6 D x16. 27 Te8 + R17. 28
ChS +! Y las negras abandonaran ante
la pérdida de la dama. Curiosa situación con l as tres piezas blancas ata·
cadas , decidiendo el jaque planteado ,
1•O

ROMAN TORAN
Maestro Internacional
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31 (201)

e.E. ESPANYOL
Borcalona

1.11. ronda

2." ronda

N.O 33

N ,O 34

peons dels flancs de dama i rei donen
un excel lent lema.

PRADA ( Esp anyol)
MATEU (Terrassa )

BORDELL (Espanyol)
MERINO (La Co ru nya)

Defensa Indo-Benoni

Defensa siciliana

17 P4A P3C . 18 P4CO lO1A. 19 T3A

R 77/ e

E 86/a

1 d4 (00) CI6 (00). 2 e4 (00) eS (00) .
3 d5 (02) e6 (00) . 4 Ce3 (02) e x d5
(00).5 e X d5 (00) d6 (00) . 6 CI3 (03)
g6 (00). 7 e4 (04) Ag7 (00). 8 Ae2
(04) 0-0 (02) . 9 0-0 (04) Te8 (02) .
10 Cd2 (04) caS (03) . 11 13 (06) Ce7
(03) . 12 .4 (07) b6 (03). 13 Ce4
(0.10) Aa6 (04). 14 Ag5 (0.13) h6
(0.33) . 1~ Ad2 (0.15) Tb8 (0.39) . 16
Rh1 (0.16) A x e4 (0.44) . 17 A x e4
(0.18) a6 (0.44) . 18 De2 (0.18) b5
(0.53) . 19 a x b5 (0.1 9) a x b5 (0.53) .

1 P4R P4AD. 2 C3AR C3AO. 3 P40
P x P. 4 C x P C3AR. 5 C3AO P30 . 6
A2R P3R . 7 PC4R AlA. 8 A3R P3TO .
9 PSC C2D. 10 P4TR 02A. 11 P4AR
P4CO. 12 C x C O X C. 13 A3A A2C.
14 C2R T1AO. 15 P3A C4A. 16 C40
020. 17 02A P4R. 18 C5A P3C . 19
C6T P x P. 20 A40 T1A. 21 A7C P4A.
22 P X P a .p. A X P. 23 A x T R x A. 24
C4C A2C. 25 C2A 02A. 26 0·0-0 P40 .
27 PSR O x P. 28 TR1 R 030. 29 PST
PSCO. 30 PT X P PT x P. 31 A x P A x A.
32 P4A PfiC . 33 P x P 03C. 34 T X A
C x P +. 35 R1C OSC. 36 TR10 DST.
37 O X P 08T+ . 38 R2A o x P + . 39
R30 06A + . 40 R2R O x P +. 41 R3A
C50 +. 42 T(10) X C A x T. 43 060 +
R2A. 44 T x A 03A +. 45 C4R R1C.
46 DSR T1R.

( B 83)

P4A . 20 ASC PSA. 21 A x A O x A. 22
A4CI T2A . 23 PSA I PC x P. 24 P x P
04C.
S, 24 . T x P. 25 T X T P x T. 26
D2C. 27 D3A) 27
P6D D2AR (26
DST.
25 A6R + R1A. 26 P X P T x T. 27 O x T
T x P. 28 07A 010. 29 OSA 02R. 30
08A + 010.
S, 30 .. Tl0. 3' P6D .
31 OSA 02R.
El negre desitja taules.

32 T1 R A2A . 33 A X A R x A. 34 P3C
P4C?
Un erro r que deixa el negre sense
defens a.

35 D2AI T x P.

1•O

Si 35 ..

D3A. 36 D4R' , P4 C

N.a 35

VILAGELlU (Espanyol)
CARRO (Corunya)
Defensa sici li ana

E

20 C X b5 (0.30) CI X d5 (0.58) . 21
Aas (0.44) Dd7 (1 .06). 22 A X e7 (0.49)
C x e7 (1 .07).23 C x e7 (1.02) D x e7
(1 .08). 24 Ta2 (1.03) Rh7 (1.14). 25
Dd2 (1 .07) Tb4 (1 .19) . 26 b3 (1 .09)
De7 (1 .27). 27 Dd5 (1 .10) Tb7 (1 .30).
28 Ta6 (1 .14) Td8 (1 .35) . 29 14 (1 .29)
Te7 (1 .41) . 30 Td1 (1 .42) Ad4 (1 .41) .
31 b4 (1 .46) TeS (1 .50) . 32 g3 (2 .01)
Td8 (2.02). 33 b5 (2.02) Tb7 (2.03) .
34 Tf1 (2.06) Rg7 (2.05 ). 35 15 (2 .08)
A.5 (2.05) . 36 I X g6 (2.09) I X g6
(2 .05) . 37 b6 (2.10) Tdb8 (2.07) . 38
Ta7 (2.11) h5 (2.07) . 39 T x b7 (2 .12)
T x b7 (2.07) . 40 Dg8 + (2.15) Rh6
(2.08) . 41 T17.
1·0

32 (202)

71 / .1

(B 56)

1 P4R P4AO. 2 C3AR C3AO. 3 P4D
P x P. 4 C x P C3A. 5 C3AO P30. 6
A3R P4R. 7 C3C A3A. 8 AlR A2A.
9 A3A ...
Un altre pla fóra. 9 O-O O-O. 10 P4A
P v P. 11 A x P P4D que deixa al negre
amb IranquiUital.

S. . C4lO. 10 C x C O x C. 11 0·00·0.
12 020 02A. 13 TR10 TR10 . 14 CSO ...
EVitant el contraJoc

14

P4 D. 15

P x P ASC.
' 4 ... C x C. '5 P x C A4A . 16 T01A
A3C .

36 O x P + R1A. 37 08T +
T1AO T2D. 39 07T + ...

R2A. 38

S, 39
R3R . 40 D6C +
D6A +.
Si 39
R3A. 40 T6A + .
S, 39 .. R'A. 40 T8A +.

R4D . 41

1.O

JOSEP M." VILAGELlU

3. a ronda
N.O 36

E. PtREZ (Espanyol)
OCHOA (U.G.A.)
Defensa Benoni refusada

R 43/ b
1 P40 P4AO . 2 C3AR P X P. 3 C x P
C3 AR . 4 P4AO P4A. 5 C2A P40 . 6
P x P O X P. 7 O x OC x O. 8 P4R CS C.
9 C x C A X C +. 10 A20 A X A +. 11
C x A 0·0. '2 A4A A20 . 13 C3A C3A.
14 P3TR.

¡;s interessant veure Qui dels dos
arriba primer . Perquè l'avanc dels

BUTLLETI D'ESCACS/ DESE MBRE '976

4." ronda
N.o 37

BORDEll ( Espan yol)
LARSEN (C.LO .A. )
Obe;1l.,; ra anglesa

R 40 / a
1 e4 g6. 2 Ce3 05. 3 Cf3 Ag7. 4 d4
e x d4. 5 C X d4 Ce6. 6 C x c6 b X c6.
7 g3 Tb8. 8 Ag2 Ch6. 9 De2 Cf5. 10
0-0 h5. 11 AI4 Tb4. 12 b3 h4. 13 Tod1
h x g3. 14 h x g3 Das. 15 TI.1 Cd4. 16
Dd2 C x b3. 17 D.3 T X e4. 18 Ce4
T x e4. 19 D x e4 Cd4. 20 Ad2 Dh5. 21
Ae3 Dh2 +. 22 RI1 dS . 23 Dd3 0-0. 24
A x d4 Ah3. 25 03 D X g2 + . 26 R.2
Ag4 + . 27 Rd2 D X I2 + .
0·1

C x C P X C. 29 P6A A1A. 30 D5A A3T.
31 T1 R D3R. 32 A2C P6R. 33 D x PT
D x PA. 34 P X P D3C. 35 D x D P x D.
36 A4D P4C. 37 T1AD T1AD . 38 ASA
R2A. 39 R1A R3R. 40 Rl R A2C . 41
R2D A3A. 42 R3A A2D . 43 R4D T3A.
44 T3A T1A. 45 llA T3A. 46 T11 T3T.
47 R3A TH. 48 R4C T1C. 49 R3A
llA. 50 R4D TH. 51 A4C llA. 52 A5A
TH. 53 T2T T3T. 54 R3A TH. 55 R4C
T1C. 56 T2A T1AD. 57 T1A P4T . 58
T1AR A1R. 59 P4TR P x Pap. 60 THR
T2A. 61 T x P T2CR . 62 R5T T2C. 63
R6T T2CR. 64 R6C T5C. 65 A4D R3D.
66 A5A + R3R . 67 T4T T x P. 68 P4T
P X P. 69 P x P T5C. 70 T x T PA X T.
71 P5T PSD. 72 P6T A3C. 73 P x P
A5R. 74 R7A PST. 75 P1T P6C. 76
A6D A4D. 77 ASR R4A. 78 R6D R5R .
80 R4A.

N.o 38

7." rond.
GARCIA PADRON ( C.LO.A. )
SEGURA (Es panyol)

N.o 39

CARHICERO (Peña Rey Ard id )
VILAGELtU ( Espanyo l)

Defensa hol andesa

R 68 / b
1 C3AR P4AR. 2 P4D C3AR. 3 P3CR
P3R . 4 A2C A2R. 5 0·0 0·0. 6 P4AD
P3D. 7 C3A D1 R. 8 02A D4T. 9 P3CO
C3A. 10 A2C P4CR. 11 T01D C1R. 12
P3TO PSC. 13 C1R T3A. 14 A1A P4R .
15 P x P P X P. 16 C5D T2A. 17 C X A
T X C. 18 A X C P X A. 19 T8D A2C . 20
T X T A x T. 21 A3R T3R. 22 PSA A2C.
23 04A D2A. 24 C3D C3A. 25 A 1A
T1R. 26 D2A PSR. 27 C4A C4D. 28

Defensa escandinava
R 81 / b

( B 01 )

1 P4R P4D. 2 P x P C3AR. 3 P4AD
P3A. 4 P4D P X P. 5 C3AD P3CR. 6
D3C A2C. 7 P X P 0·0. 8 CR2R CD2D.
9 P3C C3C. 10 A2C A5C. 11 C4A C1R.
12 A3R C3D. 13 C3D C(3C)5A. 14
0.0 T1A. 15 TR1R D2D. 16 CSR A X C.
17 P x A C x P. 18 C4R C X C. 19 A X C

C6A+. 20 A x CA x A. 21 A x P A x P.
22 TD1D TR1D. 23 D3D D6T. 24 P3A
P3R. 25 P3TO T3D. 28 A2A T(3D)3A.
27 T2D PH. 28 A4D T8A. 29 T (1 R)1 D
T x T + . 30 T X T PST. 31 A5R P X P.
32 P x P R2T. 33 D2R P3A. 34 A X P
D X P + . 35 D2C D x P. 36 D x D A x D.
37 T7D + R3T. 38 R2A A4D . 39 T8D
T7A+ . 40 R3R R4T. 41 T8T + R5C.
42 T4T + R6C. 43 T6T P4C . 44 TST .

9." rond.
N.o 40

E. P~REZ (Es panyo l)
CALVO (Sehweppes)

G.e.

Defensa Tarrasch

O 08 / e

1 P4D P4D. 2 C3AR P3R. 3 P4A P4AD.
4 P X PD PR X P. 5 C3A C3AD. 6 A5C
A2R. 7 A x A CR X A. 8 P x P PSD. 9
C4R 0·0. 10 T1A D4D. 11 C6D D x PT.
12 D2D P3CD. 13 P x P P X P. 14 P3CR
A3T. 15 C4R D4D . 16 C(4R ) 5C P3T.
17 C3T P4CR. 18 A2C D3D. 19
C(3A) x P P X C. 20 D X PC + D3C. 21
D2D TD1D. 22 0.0 T3D. 23 C4A D3T.
24 TR1 R TR1 D. 25 P3R P6D. 26 TH
C4T. 27 D3A T1AD. 28 DSR C ( 4T ) 3A.
29 A x C C X A. 30 D5AR CSC. 31 T x A
T(3D)3AD. 32 T7T P7D. 33 D x P +
RH. 34 Tl D T1A. 35 D3C T8A. 36 R2C
D3AD + . 37 R3T C4D. 38 T X P C X C + .
39 PR X C T4AD. 40 P3A.
1· O

Grup d'Empresa SEAT
•• rcelana

4.· ronda
N.O 41
LLADO (S EAT )
TO RAN (Senwe ppes)
Defensa siciliana

E S7I a

( B 42)

1 e4 eS. 2 CI3 e6. 3 d4 c X d4. 4 e x d4
a6. 5 Ad3 C16. 6 0·0 d6 . 7 e4 g6 . 8
Ce3 Ag7. 9 A03 Cbd7. 10 h3 b6. 11 14
0·0. 12 Cb3 Ab7. 13 Del b5. 14 e X bS
a X bS. lS a3 CbS. 16 C x bS C X e4 .
.7 CaS Ad5 . 18 Ob4 CeS. 1 9 Ac2 Cba4 .
20 A X 84 C x a4 . 21 O X a4 O x aS . 2:¿

D X .S T x oS. 23 Cd4 T04 . 24 Tld l
Tlb8 . 25 Td2 Te4. 26 Tadl hS. 27 Tal
A~ . 28 Tad1 Rg7. 29 Rh2 Ae4. 30 Rgl
eS . 31 I x eS d X e5. 32 Ce2 Ac2. 33
Tc1 T x b2. 34 84 Tb1. 35 Td x c2
T X c2. 36 T x b- '( X e 2. 37 AbS Ta 2.
38 .5 Ae7. 39 RI1 e4. 40 Te1 15. 41
Te2 Ta3. 42 Rg1 Ag5 . 43 RIl A14. 44
Rgl g S. 45 RI1 h4. 46 Te2 Ta1 + . 47
Re2 Ta3. 48 Te6 Ta2 + . 49 Rdl R17.
50 Te2 Ta1 + . 51 Re2 Rg6. 52 Te6 +
Rh5 . 53 To6 T02 +. 54 RI1 Ad2. 55 T.5
Rg6. 56 Te6 + R17. 57 TeS R16. 58
ToS A14. 59 Ad8 + Ro6. 60 Ab6 g4 .
61 AI2 T01 + . 62 Re2 Ta2 +. 63 RI I

e 3. 64 A X h4 e2 + . 65 Rel Ad2 + . 66
R x e2 AgS + . 67 Rd3 A x h4. 68 h X g4
l x g4. 69 g3 A x g3. 70 TgS T04. 71
. 6 Ae5. 72 Tg8 R17.
0· 1

6.· ronda
N.o 42

LLADO (SEAT)
LARSEN ( C.LO.A. )
Defensa si ciliana

E 55/ b

( B 40 )

1 e4 e5 . 2 Cf3 06. 3 d4 eXd4. 4
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C x d4 Ct6. 5 Ad3 Ce6. 6 Cxc6 bXc6.
70-0 dS . 8 Oe2 d x e4. 9 A X e4 CXe4.
10 O x e4 OdS. 11 Ce3 O X e4. 12
C x e4 15. 13 Ce3 Ad6 . 14 b3 05. 15
Ca4 R17. 16 Tdl Td8. 17 CCS Ae7. 18
T x d8 A X d8. 19 Cd3 At6. 20 Ab2 e4.
21 CeS + Ro6. 22 Ce4 Aa6. 23 A x 16
9 x 16. 24 CaS Rd6. 25 b4 Tb8. 2Ii
Tdl + Re7. 27 .3 eS. 28 e3 Ad3. 29
13 Te8. 30 b x eS Tb8. 31 e4 Tb2. 32
h3 hS . 33 h4 e3. 34 c6 e2 . 35 Tel 14.
36 RI2 RbS. 37 Cb7 R x c6. 38 Cd8+
Rd7.
0·1
7," ronda
N.o 43

O. ROORIGUEZ (Con da l/Las Pa lmas)
LLAOO (SE AT)
Obertu ra peó de dama

R 56 / e
1 P40 C3AR. 2 C3AO P40. 3 ASC
C020. 4 P3A P3R. 5 P4R P3TR. 6
A4T A2R. 7 PSR C1CR. 8 A x A C X A.
9 P4A P3AO. 10 020 P3CO. 11 C3A
A2C. 12 A30 02A. 13 P4TO P4TO. 14
0·0 C1CO. 15 Cl0 A3T. 16 C3R A x A.
17 O x A C3T. 18 P3AO 01A. 19 C4T
P3C. 20 C4C C2A. 21 C6A + Rl0. 22
P4CO C1R. 23 TOlC P X P. 24 T X P
03T . 25 OlC C1A. 26 P4A P x P. 27
T1A T1CO . 28 T(4C) x PA C2R. 29 C3A
04T. 30 02A P4CO . 31 P x P O x P. 32

C20 07C. 33 030 07T. 34 T(4A)2A
02T. 35 C(20)4R c x c. 36 P X C C40.
37 T x P C x PA. 38 04A 02C. 39 C60.

1 •O

P4R. 7 P4CO C3A. 8 T1C C2R. 9 P4R
P3AD 10 C3A Cl R. 11 0-0 P4AR. 12
PSC P4A. 13 01A C3AR. 14 C1R C4T.
15 C2R T2A. 16 P4A T1C. 17 C3AR
P3C. 18 T3C D2A. 19 P4TO C3AR. 20
P x PR PO x P.

N.O 44

MOLINA (SEAT)
GARCIA P. (Condal/Las Palmas)
Defensa Grunfeld

o

671b

1 P40 C3AR. 2 P4AO P3CR . 3 C3AO
P40 . 4 C3A A2C . 5 P3R 0·0 6. A2R
P x P. 7 A x P P4AO . 8 P3TR P3TO.
9 P4TO C3A. 10 0·0 P X P. 11 P x P
C1R. 12 A3R C30. 13 A30 CSC. 14
C2R C X A. 15 O x C A4A. 16 03C
P4CO. 17 C20 P x P. 18 T x P 02A .
19 T1A 020. 20 T(A)1T TR1C. 2 '
T x P 01A . 22 T X T T X T. 23 T x T
O x T. 24 03T.

9.a ronde
N.U 45

BAUTISTA (SEAT)
SIMON (Terrassa)

21 C X P C x P. 22 C X T C x A. 23
O x C R x C. 24 T(3C)lC A2C. 25 C4A
POC. 26 CSO C x C. 27 A X C + A x A.
28 T x P +.

Obertu ra anglesa

R 32 / a

1 P4AO C3AR. 2 C3AD P3CR. 3 P3CR
A2C. 4 A2C 0-0. 5 P30 P30. 6 A20

1•O

C.E. OLOT
OLOT [Girona)

N.O 46
FERRAN (Olot)

N.O 47

HORNO (Fuencla ra )

OOMINGUeZ (Maspalomas)
Defensa siciliana
E 59 / a

COROOVIL (Olot)
(B 47)

1 e4 eS . 2 CI3 06. 3 d4 e X d4. 4 C x d4
a6. 5 Ce3 Oe7. 6 g3 Ce6. 7 Ag2 C16.
8 0·0 C X d4. 9 O x d4 AeS. 10 AI4 d6.
11 Od3 h6. 12 T.dl eS . 13 Ae3 0-0. 14
A X cS d X c5 . 15 Oct6 D x d6. 16 T x d6

bS . 17 C~S Ae6 . 18 C X f6 + g x t6 . 19
a3 Tld8 . 20 Tldl T X d6. 21 T X d6 Rg7.
22 14 c4. 23 RI2 Ta7. 24 ReJ AeS. 25

Rd2 Te7. 26 Rel Ab7 , 27 f x eS I X eS .
28 Rb4 15. 29 Te6 A x e4. 30 A x e4
f X e4 . 31 T x eS T17. 32 RaS Tf2. 33
A X a6 T X c2. 34 R x b5 T x h2. 35 T X e4

T X b2 + . 36 R X e4 R16. 37 94 Rg5 . 38
a4 Tbl . 39 .5 Tel + . 40 RbS Te8. 41
a6.
1•O

34 (204)

Defensa Robat sch

R 80 / e

1-0
( B 06)

1 P4R P3CR. 2 P40 A2C . 3 A4AO P40 .
4 P X P C3AR. 5 ASCO + A20. 6 A X A +
O X A. 7 P4AO P3A. 8 P x P O x P. 9
C3TO O x PC . 10 03A O x O. 11 C x O
C3A. 12 P3T 0·0. 13 A3R CSR. 14 C2A
C30. 15 P3C P4CO. 16 PSA C4A. 17
T10 P3R . 18 R2R TR10. 19 T30 PSC.
20 TR10 HO. 21 AlA P4R . 22 C X P
C(3A) X P +. 23 c x c T x C+ . 24 R1A
P3TR. 25 C X C T X C. 26 T80 + T x T.
27 T x T + R2T. 28 A3R T3A. 29 T70
T3T. 30 T x PA Rl C. 31 T7C P4C. 32
T x PC R2A . 33 T7C + R3C. 34 P4TO
A4R . 35 R2R R4A. 36 R30 PSC . 37
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P X P+ R X P. 38 R4R T3R. 39 RSD
R4A. 40 T7A +.

1." ronda
N.o 48

Or. REY ARDIO ( Fuenclara)

MEDINA (Olot)
Gambit del Centre

E lO/ a

(C 22)

1 e4 eS. 2 d4 e x d4. 3 O x d4 Cc6 . 4

Oa4 Cl6. 5 CI3 d6 . 6 e3 Ae7. 7 Ae2 0·0.
8 0-0 dS . 9 e x dS O x dS. 10 AlO Ad6 .
11 Ae4 DeS. 12 A X d6 O X d6. 13 Tdl
DeS. 14 ObS O x bS. 15 A x b5 Ad7 .
16 Cbd2 Tad8. 17 Cb3 a6. 18 Al l Ag4 .

(13) PXP (23) . 8 P3R (14) P3TR (25) .
9 A4T (14) P3Ao (25). 10 A30 (14)
CSR (31) . 11 A x A (16) o x A (32) .
12 A x C (16) P X A (32).13 C20 (16)
C3A (42) . 14 o2A (21) A4A (43) . 15
0·0 (22) A2T (48) . 16 TRIA (27) Tolo
(52). 17 P4CO (33) C40 (1 .06). 18
C x C (43) T X C (1.07). 19 o4T (43)
P3To (1.09).20 TSA (44) TRIO (1.20).
21 TolAo (46) A4A (1 .23). 22 DST
(52) T1o·2o (1 .47) . 23 C4A (1.00) ...

19 CeSI A X I3. 20 g X I3 T X dl. 21
T X dl Td8. 22 Ad3 Tb8. 23 14! g6 . 24
Ae2 aS. 25 AI3 Cd8. 26 Cd7 C X d7 .
27 T X d7 cSI 28 15 9 X 15. 29 Ah5 Rg7 .
30 Rg2 R16. 31 Rg3 ReS. 32 Td3 R16 .
33 Td7 ReS . 34 Tdl Re7. 35 Tel +
ceS . 36 TeS 14 + . 37 RI3 b6 . 38 Ag4
Td8.

15 AI31 Td8. 16 Oe4 oh2. 17 Rll AeS .
18 Ae3 A x o3. 19 o X e3 16. 20 e3 R17 .
21 Tdl oh3 +. 22 Re2 e4? 23 o x e41
T X dl . 24 R x dl 011 +. 25 Rd2 o X I2 +.
26 oe2 DeS. 27 oe6 + R18. 28 oe8 +
R17. 29 O x b7 + Ce7. 30 O x a6 Rg8.
31 b4 012 +. 32 oe2 oa7. 33 a4 od7 +.
34 Rel oe7. 35 Rb2 Rh7. 36 aS Ce6.
37 oe8 Ce7. 38 oh5 + Rg8. 39 AdI
CdS . 40 oh3 R18. 41 Ab3.
1· O

23 ... 04C (1 .51) . 24 RlT (1 .02) T x P
(1 .53) . 25 P3T (1 .06) T(50}4o (1.59) .
26 C6C (1 .11) A X P (2.02). 27 T1CR
(1.14) A x P (2 .04). 28 R2T (1.16)
OSC (2.04) .

N.O 50
MAR I (Gambilo)
SANZ (O IOI )

0·1

Defensa siciliana

E 55 / b

39 A x e6 I X eS. 40 Th5 Td2. 41
T X h7 + (S) RIS . 42 b4! a4. 43 e4
T x a2 . 44 Tb7 Tc2. 45 T X b6 T x c4 .
46 Rg41 Te2. 47 R x l4 T x I2+ . 48
Rg3 Te2 . 49 Ta6 Te3+. 50 RI2 a3. 51
TaS 05. 52 h4 R15 . 53 h5 Th3 54 h6
Re4 . 55 h7 T x h7. 56 T X .3 Th2 +.
57 Rel Rd4. 58 Ta6 Te2. 59 Rdl Rd3?
159
Te4!) 60 b51 TeS .

(B 40 )

1 P4R P4Ao . 2 ClAR P3R. 3 P40 P X P .
4 C x P C3AR . 5 C3Ao ASC. 6 A30
C3A. 7 C X C PC x C. 8 A20 P4R. 9
0·0 0·0. 10 P4A P30. 11 P x P P X P.
12 DIR A2R. 13 03C C20. 14 A6TR A3A.
15 A4Ao o2R. 16 TOlo RlT. 17 A3R
AST. 18 o3A C3C. 19 A3C A3T. 20
C2R C5A. 21 A x C A x A. 22 P3CO
A3R. 23 DST A3A. 24 CIA P3C. 25 o3A
A2C. 26 C30 DST. 27 A2A 04C . 28
P3TR P4AR. 29 C5A AlA. 30 o3A P5A.
31 R2T o2R. 32 T30 P4C. 33 C4T Dl R.
34 A5A T1CR . 35 C2C 03C. 36 C4A
O X P. 37 T1R o4A. 38 T X P 03C . 39
T60 o4T. 40 A40 DST. 41 T7R.
1•O

N.O 49
MEDINA 1010t)
CORET (Gambllo)

N,O 51
FERRANolZ (Gambilo)
GONZALEZ MAZA 10101)

Def ensa sici liana

E 80 / .

IB 50)
Gambit dama. Defensa ortodoxa

1 e4 eS. 2 CI3 dS . 3 Ce3 a6 . 4 d4
eX d4. 5 e x d4 eS . 6 eis A x iS . 7
e X IS Ce7. 8 g4 Cbc6. 9 Ag2 hS. 10
h3 d 5?1 11 C x d5 C x d5 . 12 o x d5
h x g4. 13 h X g4 T X hl+ . 14 A x hl
oh4 .

O 15/ .
1 P40 (00) C3AR (00).
P3R (00) . 3 P3TO (O )
C3Ao (08) A2R (07). 5
(08).6 ASC (la) C020

2 P4Ao 103)
P40 (OS) . 4
C3A (08) 0·0
(21) . 7 P x P

6." ronda
N.o 52
HAIK (Bellas Artes)
MEDINA (Olot)

O

Gambit dama · Defensa ortodoxa
18 /a

1 d4 C16. 2 e4 e6 . 3 Ce3 dS. 4 Ag5
Ae7. 5 e3 0·0 . 6 c x d5 C X d5 . 7 A x e7
O X e7 . 8 Tel C x c3. 9 T X c3 e5. 10
d x eS O X e5. 11 CI3 DaS . 12 Ae4 Cd7.
13 oe2 C16. 14 Cd4 Ad7. 15 0·0 e6.
16 a3 Tad8. 17 Ad3 DeS. 18 TeS oe7.
19 b4 g6. 20 e4 Tle8 . 21 Tel od6 . 22
CI3 Ag4. 23 Te3 A x 13. 24 9 x 13 Ch5.
25 e5 Cd4. 26 Te4 Oal + . 27 Del
O X el +. 28 T X el C14 . 29 All g5. 30
h4 h6. 31 h x g5 h X g5. 32 Rh2 Td5.
33 b5 e x b5. 34 Te7 T8 x e5 . 25 T X e5
T X e5. 36 T x b7 a6. 37 Ta7 TeS . 38
a4 Tel. 39 Ah3 b X 84. 40 T X a6 Tal .
41 TaS 16 (S). 42 Ta7 Ta3. 43 Ag4
R18. 44 Rg3 Tal . 45 Rh2 a3. 46 AlS
Ce2. 47 AeS Re8. 48 AlS Ce3. 49 AeS
Ce2. 50 AlS Cd4. 51 Ae4 Rd8. 52 Ad5
15. 53 Rg2 Ce2. 54 Rh2 C14 . 55 Ag8
Cg6 . 56 AeS Ch4. 57 Rg3 Tgl +. 58
Rh3 Tel . 59 A x IS C x 15. 60 T X a3 Tgl .
160 ... Cg7!) 61 TaS Ch4. 62 14 C13.

'i - 'l1
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N.O 53
CORDOVll (OIoI)
RODRIGU~ (Orfeón de I. Paz)
Obertura Ruy Lóp ez
E 20/ 8

(C 62 )

1 e4 (00) e5 (02) . 2 Cl3 (00) Ce6
(03) . 3 AbS (00) d6 (08). 4 d4 (01)
oXc14 (08) . 5 C x c14 (01) Arn (08) .
6 Ce3 (07) C16 (09) . 7 A x c6 (09)
b x c6 (09) . 8 0.0 (13) Ae7 (10) . 9
b3 (13) 0.0 (14) . 10 Ab2 (14) Te'
(17) . 11 Cde2 (21) AI8 (29). 12 Cg3
(24) Ae8 (38) . 13 Dd3 (35) a5 (54) .
14 Tfdl (42) h5 (1.05) . 15 h3 (0.54)
g6 (1 .31) . 16 eS (1 .03) cm (1.44) .
17 eXd6 (1 .04) e x d6 (1 .44). 1814
(1.24) Db6+ (1.53) . 19 Rh2 (1 .24)
h4 (1.55) . 20 Cge4 (1.26) dS (1 .56).
21 Cg5 (1.45) Ad6 (2.04). 22 C X f7
(1.52) R x f7 (2.07) . 23 C X dS (1 .52)
Db8 (2.09) . 24 Dd4 (1.54) TeS (2.14) .
25 C16 (1 .59) A.7 (2.24) . 26 C x d7
(2.01) A X d7 (2.24) . 27 D x es (2.09)
D X oS (2.25) 28 A x es (2.09) A06
(2.25) .

I -O

MEDINA (0101)
RUIZ ( Mà la ga )
Defensa siciliana

(B 25)
1 e4 g6. 2 g3 Ag7. 3 Ag2 eS. 4 d3
Ce6. 5 Cc3 d6. 6 14 es. 7 Ch3 C16. 8
CI2 e x l4. 9 A X I4 ha. 10 Dd2 g5. 11
Ae3 ces. 12 Tf1 A06. 13 h3 Da5. 14
Cd5 D x d2 +. 15 R X d2 ().Q.O. 16 T.bI
CIm. 17 g4 Cg6. 18 b4 Aes. 19 e3
A X dS . 20 e x d5 A14. 21 Ce4 Cde5.
22 b X e5 d X eS. 23 C x e5 b6. 24 Cb3
The8. 25 Tbel . A x 03 +. 26 T + e3 C14.
27 Ae4 C X d5. 28 A X d5 T x d5. 29
Re2 Tod8. 30 TI5 16. 31 T X 16 C x d3.
32 Te7 T5d7. 33 T x d7

AI4 1141. 9 b4 oS. 10 a3 Cld7. 11 AbS
b X eS. 12 b x eS Ab7. 13 Da4 De8.
14 0.0 ftI . 15 Db3 Rh8. 16 Tabl Ce6.
17 TIOl g5. 18 Ag3 g4.

1•O

N.O 55
MUf/OZ ( Màlag. )
SANZ (0101)
Defensa siciliana
E 55 / b

N.O 54

E 51/0

33••. TXm. 34 Cc14 Cf4. 35 T x h8 Rb7.
36 C06 C x 06. 37 T x 06 Th7. 36 Tg8
T x h3. 39 T X g5 Tg3. 40 Tg7+ Rc6.
41 e4 06. 42 Rb3 Tg1. 43 Tg6 Re7. 44
Re4 Tal. 45 Tg7 + Rc6. 46 Tg6+ Re7.
47 Rb4 Tbl +. 48 RII3 Tal +. 49 Rb3
Tgl . 50 Tg8 (S) Rb7. 51 g5 Tg4. 52
g6 Rc6. 53 Ra3 Rb7. 54 Rb3 Rc6. 55
Rb2 Rb7. 56 Ra3 Rc6. 57 Rb3 Rb7.
5805 b x a5. 59 g7 Ra7. 60 e4 Tg3 + .
61 Ra4 Tg5. 62 eS Tg6. 63 c6 Tg4 +.
64 R x a5 Tg5 +. 65 Rb4 05 +. 66 Ra4
Tg4+ . 67 Rb5 Tg5. 68 Re4 Tg4 + . 69
ReS Tg5 + . 70 Rd4 Tg4 + . 71 Res
Tg5+ . 72 R16.

(B 40)

1 a4 eS. 2 CI3 06. 3 d4 e x d4. 4 C X d4
C16. 5 Ce3 Ab4. 6 Ad3 es. 7 Cdo2 dS.
8 e x d5 C x dS. 9 Doll Ce6. 10 C x dS
O X d5. 11 Cg3 Ae6. 12 e3 Td8. 13 Ae2
O X d1 . 14 T x dl T X dl+ . 15 A X dl
Ae7. 16 Ae2 g6. 17 14 Doll. 18 Ae3 Td8.19
Ab3 A x b3. 20 a x b3 e x l4 . 21 A x l4
AeS + . 22 Rll 15. 23 Ce2 a6 . 24 Tel
R17. 25 b4 Ae7 . 26 Cel g5 . 27 Ae3 14.
28 Ab6 Td2 . 29 Te2 Tdl +. 30 Tel
T X ol + . 31 R X el ces. 32 Ad4 Re6 .
33 R02 Ce4. 34 Cd3 RdS . 35 h4 hS . 36
h x gS A x 95. 37 b3 Ca3. 38 RI3 Ce2.
39 AeS Cel +. 40 C x el R x eS. 41
Cd3 + RIS. 42 CeS A16. 43 e4 Ae3. 44
C X b7 (S) A x b4. 45 Cd8 aS . 46 Ce6
Ad2. 47 Ce7 + R16 . 48 CdS + ReS. 49
Ce7 Ab4. 50 Ct 6 Aa3. 51 Ce7 Ab4. 52
CdS Ad2. 53 Cb6 Rd4 . 54 CdS ReS.

N.O 56
FERRAN (OIOI)
SUAREZ (Aviaeo)
Defensa Caro-Kann

R 93/ d

(B 14)

1 e4 e 6. 2 d4 dS . 3 X edS cX dS . 4 c4
C16. 5 Ce3 e6. 6 CI3 Ae7. 7 eS 0·0. 8

19 C x dS e x dS. 20 Ch4 C X d4 . 21
A x d7 C X b3. 22 A X e8 A Xe8. 23
T X e7 C x e5. 24 TbS Ce4. 25 T X dS
C x g~ 26 h x g3 Rg8. 27 ThS T17 . 28
Te8 + T18. 29 T X I8 + R18. 30 T X h7
A06. 31 Cg6 +.
1·O

N.O 57
ZOTES (Peña Leonesa)

CAMPS ( OIOI)
Obertura anglesa

R 41 / c
1 C3AR C3AR. 2 P4AO P4AO. 3 P3CR
P3CR. 4 P3C A2C. 5 A2CO 0·0. 6 A2C
P30. 7 0.0. C3A. 8 D2A 02A. 9 P40
A4A. 10 DIA P X P. 11 C x P C x C.
12 A X C TD1A. 13 C3T P3TD. 14 C2A
020. 15 TIR P4CD. 16 P4R A6T. 17
P x P A x A. 18 R x A O X P. 19 D20
C x P. 20 03R T X C. 21 o x c A x A.
22 O x T A X T. 23 T x A 02C +. 24
P3A TIA. 25 02D D3A. 26 TlCD 07A.
27 T2C D x D. 28 T X O RIA. 29 P4TR
P4TA. 30 R2A T3A. 31 R3R P3R. 32
P4CR R2R. 33 P x P P X P. 34 R4A
R3A. 35 R4R P40 +. 36 R40 R4A. 37
P4A R x P. 38 T2A + RSC. 39 T X P
R X P. 40 T7C R6T. 41 RSR PST.
0·1

"GENS UNA SUMUS" - SOM UNA FAMILIA
lema preconitzat per la F.I.D.E. i que cada escaquista
ha d'assumir per si mateix i de cara els altres com a companys
36 (206 )
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C.P. SANT .JOSEP.
Ballalona

[BarcelonaJ

A4AR. 15 A3R 0.0. 16 CCO C x C. 17
P x C P4A. 18 P x P 040. 19 P4CO
O X PR. 20 T3T TRIO. 21 020 A3A.
22 T10 O x P. 23 D X O A X O. 24 T3C
ASO. 25 A x P A4R. 2S P4A A2A. 27
R2A P4TO. 28 P x P T X P. 29 A20 T7T.
3D A x A T7 X A+ . 31 T X T T x T+ .
32 R3R T40. 33 A30 T X P.

1.· rond.
N.· 58
PIQUERES (Sant Josep )
SUAREZ (Aviaco)
Contrag ambi t Valga
R 74/ 0

1 P40 C3AR. 2 P4AO P4AO . 3 P50
P4CO. 4 P X P P3TO. 5 P X P A x P. 6
C3AO P3CR. 7 C3AR P30. 8 C20 A2CR.
9 P4R A X A. 10 C X A 0·0. 11 C3R
C020. 12 (1.0 03C. 13 02A TR1C. 14
T1C CIR. 15 A20 C2A. 16 TRIO C4C.
17 c x C o x C. 18 P3CO A50 . 19 C4A
C3C. 20 A3R A2C. 21 C X C T X C. 22
P4CO 03T. 23 P x P T x T. 24 O x T
P X P. 25 A X P A3A. 26 P3TO P4T. 27
04C 07R. 28 T1R 07A. 29 A x P A6A.
3D 04A 070. 31 T1AR A4R. 32 06A
T1C. 33 A60 A x A. 34 O x A T1AO. 35
P3TR P4C. 36 06AR TSA. 37 T1C .

1•O
S," ronde
N.· 59

CORET (Gambi to)
BOIX (Sant Josep)
Obertura Ruy López

E 33/ b

Seccl6 Escacs

( C 83)

1 P4R P4R. 2 C3AR C3AO. 3 ASC
P3TO. 4 A4T C3AR. 5 ().O C x P. 6 P40
P4CO. 7 A3C P40. 8 P X P A3R. 9
P3AO A2R. 10 C020 C4A. 11 A2A PSD.
12 C3C P60. 13 A1C C X C. 14 P x C

1 d4 CI6. 2 e4 d6. 3 Ce3 es. 4 Cf3
Cbd7. 5 Ag5 Ae7. 6 e3 (),O. 7 Ae2 e6.
8. 0.0 Cel. 9 A x e7 D x e7. 10 Oc2
CC7. 11 Tfdl 15. 12 d X es d x e5. 13
Td2 04. 14 Cd4 ces. 15 Tad1 AeI. IS
Ob3 b6. 17 DM Ad7. 18 14? . x I3. 19
C x 13 Cg4t 20 o4t AeI. 21 Cd4t eS.
22 Oa3 Oh4. 23 Cf3 0I2 + ? 24 Rhl
Oe3. 25 Ad3 Cf2+ .

8." ronde
N.· 60
A. HAtK ( Bella s Artes)
J . PONCE (Sant Josep)
Defensa India antiga

R73 / a
Desp rés d'un a bona obertura amb
dues estratègies diferents: el blanc
tractant de dominar la columna " dO.

amb les to rres i el corresponent punt
d6. i el negre mobilitzant les peces
menors i restringint les del contrari
mitjançant el peó a e4 i un cavall 8
e5 , la reacció blanca per forçar la
posició per mitj à de 18 '4 havia d'haver conduit aquest bàndol al desastre.
car afebleix les caselles negres, ci rcumstància que aprofita el negre per
guanyar una qualitat, que resu lta prematura, ja que la dama li roman sense
sortida. El fin al és una perfecta demost ració del jugador francès tent valer la potència de dama i alfil contra
les dues torres i el cavall, que han
romàs passius.
JOSEP PDNCE

26 T x l21 O X I2. 27 Te ll Ah5 (unica) .
28 Cdl O X el +. 29 C x el A x dl .
3D e x 15 TleI. 31 Oe3 Te3. 32 h3 Tael.
33 Ce2 A X e2. 34 O X c2 Td8. 35 Aec
Td4. 36 AI3 Ce8? 37 012 Te7. 38
AdS + R18. 39 Og3 Td2. 40 Ob8 t
T x b2. 41 h4t (secreta) T X a2. 42 hS
h6. 43 I6 t 9 x 16. 44 014 Th7. 45 Ao4
Th8. 46 Oe3 CdS. 47 AdS Th7. 48 Og3t
C17. 49 Ob8 + Rg7. 50 Oe8.
1·O

(3:16 ·3:26)

ESCAQUISTA
Rec orda que a la Biblio tec a de Catalunya. a) ca rrer del Carme. 47.
de Barce )ona. hi ha a la te va dis posició una im portant col.lecció de llibres
i revistes d'escacs q ue pots consultar gratuïtament .
Aq uesta col.lecció està composta pel llegat de 476 obres que l' any 1940
van donar a la Biblioteca Na Mercè Borrell . vidua de Jose p Paluz ie i Lucena
-patria rca dels nostres escacs- i els seus fills. augmentada
pos t eriormen t pels fons editorials i altres deixes particulars .
Per la teva cultura escaquista : NO DEIXIS D'UTlLlTZAR-LA!
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INTRODUCCION AL CURSILLO DE
ENTRENAMIENTO
Charla llei Gran Maestro
Drazen MARDVIC en el acto llei reparto lIe premios llei
Campeonato .Juvenil lIe Cataluña celellrallo en la Banca Catalana

Unas pocas palabras acerea del
cursitlo que estos dias estamos cel ebrando en Barcelona.
Todos los que jugamos al ajedrez
sabemos que la belJeza del juego no
es superficial, que el nuestro no es un
juego faci!. Pero cuando somos j6venes querernos ganar, y si puede ser
ganar ya en la apertura .
Por este motivo sucade que comenzamos con el estudio de las aperturas ,
lo cual significa entrar en la Univer·
sidad sin haber termi nada ta escuela
elemental. Est€: cursillo es precisamenle la escuela elemental. Ahora les diré
qué h<'!cemQS y por qué lo hacemo5.
En dos palabras : estamos analizando.
¿Por qué analizamos? Porque la
practica del juego del ajedrez es el
arte del ana1isis.
Analicemos brevemente algunos tipos
de posiciones final es y posiciones con
solución taclica. Me refiero a la tacIlca porque sin ella no podemos es·
tudiar después estrategia, y ambas van
del brazo . Y los fina les por olras razones que se pondran en evidencia .
Tomemos, por ejemplo , una posición
muy sencilla:

•
•
••
••••••
•••
•• •••
.çtJ. •
••.•••
11 .
•

Ahora se juega 1 Rc4 Tc8 +. 2 AbS

Tb8 +. 3 Re5 Te8 +. 4 Rb6 Td8. 5 Te4!
y gana. Pero si juega el negro es tablas después de 1.. Te8_ 2 T x e8

R X e8. 3 Re4 Rd8!
Percibimos asi que muy pequer'ias
diferencias cambian todo e! panorama.
Esto nos ensena a ser cau tos. Mas

•••
•••••••
.1. •
•• •.çtJ•. •••
• •••
•

•

D ••

•

D •

Vemos que el blanca gana ju gand o
, Rc4 . Pera si en la posición inicia l
el negro juega 1... T d8 sigue 2 Rç4
Tc8+ . 3 RbS Tda . 4 RcS Tc8+ . S
Rb6 Td8 Y la posicién es lablas.
Cambiémosla un poca mas:
38 (208)
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importante aún , aprendimos el valor
del espacio , del tablero , y lambién et
de las piezas. Es un valor elemental
que sólo podemos hallar en los finales.
AI mismo tiempo comprendemos que
el ajedrez no es un juego aspero , molesto.
Tomemos , por ejemplo , esta posición bien conocida:

La solución la deben con oc er: 1.
Td6+ . 2 Rb5 Td5 + . 3 Rb4 Td4+ . 4
Rb3 Td3+ . 5 Rc2 Td4. 6 c8=T! (6
c8=D1 Tc4 +) Ta4. 6 Rb3.
La realidad cambia de una jugada
a olra, lo cual nos muestra que no sólo
necesitamos paciencia sino tambièn
Imaginación.
Oije que la otra parte del cursillo
son posiciones con una solución tactica o estudios.
Aquí tenemos un estudio de KaspariAn :

La solución .s: 1 ceS Rg6. 2 h5 +
T X h5. 3 15+ T X I5. 4 g4 T .. . 5 A x 15+
T x f5. 6 Cg7 Y mate a la siguiente.
Cuando sabem os que el blanco tiene que ganar la sol ución no es faci I.
Cuando no lo sabemos pasamos de
largo.
Para comprender que hay algo en
la posición inicial es necesario ten er
una mente entera da y una tuerte concentración.
Aparte de responder a la cuestión
¿que analizar1, nuastro cursillo da respuesta a Olra cueslión no menos importante: jcómo analizar!
Lo hacemos de esta manera: un grupo esta compuesto de 3 a 7 jugadores. Cada uno tiene un tablero y Ja
posición que les indico. Cada uno
analiza sin mover las piezas y después escribe todo lo que ha visto .
Es rnuy importante el detalle de no
mover las piezes cuando se esta analizando porque esto corresponde lambién a un ejerclcio de concentración .
También es jmportantisimo el escribir
los propios analisis.
Mientras pensam os ante una posición , analizando o duranle una partida,
puede que el santo se nos vaya al
cielo , y por este motivo no se esté
siempre totslmente concentrado. Asi
sucede que analizamos una variante ;
pasamos a la otra: vamos a una ter·

cera; algo pasa por la mente y volvemos de nuevo a la primera. No estamos satisfechos y pesamos olra vez
a la segunda. En consecuencia, perdemos liempo.
Escribiendo cada analisis dam os
forma a los pensamientos que corren .
El obJetivo del mètodo es disciplinar
la mente, aprender que después de la
variant e A esta la variante 8, C, eIC.,
en un orden que no se puede romper.
Y esto es todo. No me hago ninguna
1Iusión de que esle fin remoto se pue·
da alcanzar en pocos dias. Sólo quiero mostraries de qué manera y cóm o
se debe Irabajar. El ajedrez no se
aprende en una semana, no es un
Juego para perezosos. Es un trabalo
largo y duro. Hay que analizar un dia
si y olro también a lo largo de muchos
años. Y escribir si empre. Cuando AIekhine murió dejó tomos de malenal
escrito.
El contenido de nuestro cursi Ilo.
dada su brevedad, s610 propone algunas respuestas a lo que tenemos Que
hacer. Estas nos incilan a otras cuesliones y su rgen nueva s respuestas.
Pero estoy convenci do Que sin responder a cuesliones etementales nun
ca podremos responder 8 todes las
cuestiones que acechan 8 un jugador
joven .
D. M.

I

I

CATALOGOS Y ALBUMES PARA SELLOS

-- Di::-i L
-

ESPA~A

LIECHTENSTEIN

ESPA~A 2 .' Centenario

MONACO

en BLOQUE de cuatro

COLONIAS

ESPA~OLAS

SUIZA
VATICANO

ANDORRA
Oelpacho Español y Frances

GRAN

BRETA~A

ISLAS DEL CANAL

De proxlma. a.pa.rICton

(GUERNESEY, JERSEY Y MAN)

ALEMANIA

DE VENTA EN TODA ESPAÑA

Juego de 81edrez
con motlvos filatélicos
obsequio de EOIFIL

PIDALO A SU PROVEEDOR HABITUAL
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DRAZEN MÀROVIC, PEDAGOG
El Gran Mestre iugoslau s'ha especialitzat en l'ensenyament dels escacs
Des de leia més d'un any que la Federació Catalana d' Escacs eslava en tractes amb
el Gran Mestre -aleshores encara Mestre Internacional només- Drazen Màrovic, un
dels pedagogs més rellevants I entrenador juvenil de Iugoslàvia.
Difkultats de diferent men a anaren ajornant la seva vinguda fins que aquesta tou
possible concretar-la per al 10 de setembre passat.
Per aquesta primera experiència pedagògica es comptà amb l'entusiasta ajut de la
BANCA CATALANA, que col·laborà en les despeses que aquesta transcendent presència
signific à.
Així és que ¡ rri bà a Barcelona i ràpidament s'establi un pla de treball, una mica més
forçat en relació al programa previst degut al fel que hi havia uns quants jugadors que
havien d'anar a Ceula a jugar el campionat individual d'Espanya a partir del dia 20.
Per aquest motiu s'establiren tres torns corresponents a sengles setmanes que
reservava Màrovlc per a dedicar-se a aquesta feina abans de prendre part en el
IV Torneig Internacional " Costa Brava ", que completava el pla del seu desplaçament.
Així la primera setmana se les entengué amb Martín. Vehi I Ochoa.
La segona setmana tingué a Salvany. Miralles, T. Canela , C. Canela, Brusl, Bielsz,
Moyano, Imperial I Henàndez.
I la tercera setmana foren Mateu, Pomés, CasUllo. Pi sa , Nleto, Ayza, Ponce,
Piqueres, Pedra, Sànchez I Sànchez-C6zar.
Les dues primeres sessions es van desenvolupar a l'estatge de la U.G .A. I rültima
al de l'Associació Barclnona; en el primer lloc als matins i al segon per les tardes .
AI terme de la seva tasca li demanàrem a Màrovic la seva impressió.
Què li han semblat el s nois que ha tingut al seu càrrec?
La part positiva és que to ts són se ri osos i volen treballa r, però fin s ara no estaven acostumats a fer-ho I probablement els sigui difícil d'acostumar-s 'hi pel seu compte. Els dei a que era indispensable treballar 2 ó 3 hores
diàries i alguns semblava que em miraven escèpticament.
Em fa l'efecte qu e es pensen que Jugar al s escacs és
més fàcil del que és .
En treu rem profit d'aquestes orientacions que els ha dona I?
Tinc l'esperança que alguns d'ells es decidí ran a estudia r escacs . AI cap i a la l i els que se nten la necessitat
de treballar els escacs ho tan .
Quins són els més sobresortints?
Del prim er grup , Angel Martin és el mill or i el que
s' ho pren més se riosa ment. Del terce r grup, Ponce , En
reali tat m 'haig d'at-dndre als que he vis i ana litzar amb
més facili tat Que els altres.
Creu que els hauran estai utils aquestes classes?
Això no es pot dir ma i. Si han comp rès que és indiSpensable treballar, analitzar cada dia. aleshores crec que
sí que els se rar. útils. Si continuen com fins ara s'hau ra
pe rdut el temps , ell:) i 10.
Com creu que haurien de continuar pel seu compte , a
partir d'ara ?
Tots tenen dificultats amb els finals. El seu coneixement del s final s és gai rebé nul. Jo oferia posicions bàSIqu es que s'han de sab er dormint ¡ la majoria no les podia reso ldre. És el final allò que han de treballar primer
j a fons. S' ha de ten ir en compte que les partides no es
poden gu anya r a l'obertura j si s'arriba al final j no es
saben resol rre els bàsics , ¿com podrem resoldre els
més complicats? ¿I com provocar finals si després no se
sap què s' ha de fer ?
40 (2 10)
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" Les solucions tàctiques estan a l'abast de qualsevol
-<::ontinua Màrovic- i gai rebé tothom les troba fàcilment. Però si hi ha moltes ramificacions a la posició es
perd en i no veuen clarament les posicio ns a qué s'arriba
an alitzant sense moure les peces, que és com s' ha de
fer. Resulta eVident que la seva concentracIÓ no és prou
forta , S'han d'acostumar a analitza r llegint, sense tauler ,
amb llib res dotats de diagram es. concentrar-se en l'nàlisi.
Els cursets desenvolupats, ¿responen al pla previst per
endavant?

Només pa rcial ment. pe rquè no hem pogu t tocar lot
el prog rama preparat. Precisa ment una de les coses que
han quedat al tinter era l' anàlisi d'ob ert ures. D'alt ra banda, algun s grups eren massa co lla. Aquest ti pUS de 111cons s' !)an dE" fer am b grups no superiors a 6 ó 7 JUgado rs. A més, convé que slguín de coneIxements homog enis pe rq uè no hi hagin excessives diferències ent re
ells.
Estenent-se en el co mentan que prodiga amb escrei x.
continua :
SI un Jugador sac rifica cor rectament una o dues peces
ja es creu que en sap molt, j això no és co rreCle perquè
no hi ha res més senzill que la comb inació . Està a l'aba st
de to th om. No és el sen tit per a la combinació el que
determina el talent d'un l ugador, Sin Ó el seu sen tit de
la pOSiCiÓ, del l inal. Això ho he vi st en lots els països
que he visitat, no és cap defecle particula r de ningú.
com s'adquireix el sentit posicional?, 11 demanem.
Anali tz ant posicions lipiquf's I treball an t moll el ta uler. S' ha de comp rendre que una matei xa pOSició unes
vegades és bona ¡ d'allres no, co m, per exemple , un pe ó
Isolat ad es po t se r fort , adès feble . elc,
O sia que Ja ho sab eu . XiCOtS . A Ireballar els escacs
IO quen!
JORDI PUIG

BANCA CATALANA I EDITORIAL BRUGUERA
COL.LABOREN AMB LA FEDERACiÓ CATALANA
El 30 de setembre proppassa t tingué
lloc a la Sala d ' Ac tes de l' estatge prin ·
cipat de BA NCA CATALANA a Barcelona, l'enlrega de prem is del XV Campionat Juvenil de Catalunya, Que s'havia celebra I el mes d 'ab ril ante rio r, la
fmal del qual havia patrocinat juntament amb EDITOR tAL BRUGUERA.
El repa rt iment de prem is fou precedit per una xerra da del Gran Mestre

Internacional iugoslau Drazen Màrovic ,
que per l'interès general que té acabem
de reproduir.
A continuació s'entrega ren els I rafeus , 81Xl com Ires lots de llibres, tan
d'esc acs com de li terat ura adient , donats
per
EDITOR tAL
BRUGUERA.
Aquests Iols correspongueren a: Vicl or
Vehi. com a campió de Catalunya; a
Josep Ponce per haver p roduit la mi liar partida del campionat contra Benet ;
I novament a Viclo r Vehí pel seu bon
Ilnal a la partida cont ra Sorroche.
Aquesta última fou publicada en el
número 2, plana 38, pa rtida n.Q 71. Ara
publiquem a continuacIó l'altra partida
premiada

N." 61

BENET (Reus)
PONCE (Sant Josep)
Gambit de rei acceptat

E ll / d

(e 36 )

1 e4 eS. 2 f4 e x f4. 3 Cf3 dS. 4 e x dS
Cf6. 5 Ce3 C X d5. 6 C X d5 O X d5. 7
d4 Ae7. 8 Ad3 Ce6. 9 e3 g5 . lO Oe2
Af5 . 11 Ae4 Oe4. 12 d5 g4. 13 O X e4
A X e4 . 14 Cd2 A X g2. 15 Tgl Ah4 + .
16 Rdl f3. 17 d x e6 0-0-0. 18 e X b7 +
Rb8. 19 Tel f2. 20 Te5 fl(O). 21 A X f1
A x f1 . 22 Re2 f6. 23 Te6 Ad3 +. 24
Rb3 The8. 25 T X e8 T X e8. 26 Cc4 Te 1.
27 CaS fS. 28 c4 Ae4 . 29 Rb4 A x b7.
30 Cb3 g3. 31 h X g3 A X g3. 32 Ah6
T X al . 33 C X al f4 . 34 Re3 f3. 35 Rd2
f2. 36 Re2 Ag2.
O- 1

A dalt: larsen en el
c urs de les
simultànies amb
rellotge.

AI mig: el representat
d' Editorial Bruguera.
Sr. Matías Guiu,
entrega un lot de
llibres al guanyador
del premi a la millor
partida del Campionat
Juvenil de Catalunya.
A sota : El Sr. Antoni
F. Argüelles entrega
el premi que 11
c orrespon a
Jordi Hueso,
del Sani Adrià .

Et 29 d·oetubre BANCA CATALANA
cedí alt re vegada la mateixa sa la a la
FederaCIÓ perquè tingués lloc l'ac te del
reparllmen t de prem is que clou la Iem·
porada , 975176.
PrèViament es desenvolupà una sesS IO de partides simultànies amb rellotge pel Gran Mestre Internacional da·
nés Bent Larsen . Aquest guanyà 8 par·
tldes (Vehi, Catalan L Ca talan li, Hernàndez . Ponce , To , Sànchez-Cózar I
SalicUl) I cedi dues taules (Crespo I
Cuelo)
Ambdos acles estigueren concorre·
QulS per una bona colla d'afeccionat s
I personalitats rellevants dels escacs
Es clogue ren amb seng les vins d'honor
DESEM BRE 1976/ BUTLLETI D·ESCACS
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XTROFEU « DICEN ... )

QUARTS DE FINAL
N." 62
VEHI • SIRVENT
Obertura anglesa

Maig-Juliol 1976
R 22 / e
VICTOR VEHI I EL CLUB VULCA ACONSEGUIREN UN
BRILLANT EXIT

Arribats que som a la desena edició d'aquesta competició, sembla que tant la Federació Catalana , com organitzadora, ¡ el diari espo rtiu "DICEN ... ", que la patro-

cina. creuen haber acomplert l'objectiu que es proposaven
en posar-la en marxa i aquesta és la darrera vegada que
s'hagi celebrat.
la inscripció ha estai. de tota manera, prou nombrosa, però s'ha de rec onèixe r que la qualitat, si exceptuem
els clubs Vulcè. i Seat, no ha estat excepcional pel ret raïment dels qui hagueren pogut donar-li mé s consistència.
Aixi. de l'inscripció total de 207 jugadors. 35 n'eren de
categoria Preferent, 47 de Primera , 57 de Segona i 68
de Terce ra. Tots ells rep resentaven 31 clubs.
Aquests clubs inscrigueren 30 equips que, pel que es
dedueix del que hem deixat esmentat abans , poques possibi litats tenien de fer·se amb el primer lloc, Ja que els
vulcanians i seatans ho acaparaven d'antuvi , car eren
els únics amb jugadors de primer rengle .
SI això slgniíil d que el torneig no interessa als millors
jugadors pot ésser un dels motius pels quals es cregui
convenient atu rar aqui la prova.
Gom es pot veure pels resultats de les fa ses finals,
els jugadors del Vulcà dominaren a pleret la competició :

Quarts de tlnal
NIETO • CATALAN
VEHi • LLADO
PARERA . MARTlN
COLLA Da • AYZA

1· O
1. O
0-1
O- 1

Seml.inal.
AYZA . NIETO
MARTlN - VEHI

0-1
0·1

NIETO . VE HI

0·1

Final

Tots fl ls jugado rs esmentats, a excepció de Catalan ,
del Ba rcelona, i Lladó , del SEAT, pertanyen al Glub Vulcà.
Les tases de repesca donaren els resultats que s'es·
menten a continuac ió en les seves finals:
Primera categoria
HARO (Sani Josep)
J. MARCO (Cong rés)
Segona categoria
HUESO (Sani Adrià)
RIIO (Co lI·Blane)
Tercera categoria
GURRERA (Vuleà)
J. M." MARCO (Congrés)

O

(21 2)
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SEMIFINALS
AYZA • NIETO
Defensa holandesa

R 68
1 e4 06 . 2 g3 '5. 3 Ag2 C16. 4 Ce3 Ae7. 5 d4 00. 6 CI3
d6. 7 0·0 aS. 8 De2 Ce6 . 9 e4 Cb4. 10 De2 I x e4 . 11
C x e4 C X e4. 12 D X e4 eS . 13 d X eS AlS . 14 D X b7 Tb8 .
15 Da7 Ad3. 16 e x d6 A x d6. 17 AgS De8. 18 Dd4 A X II.
19 T X 11 DIS. 20 Ad2 AeS. 21 DeS Cd3 . 22 O X 15 T x 15.
23 g4 TSI8. 24 b3 a4 . 25 b4 A X b4 . 26 A x b4 T x b4. 27
CgS C14. 28 eS C x g2. 29 Co6 .
0 ·1

MARTlN . VEHt
Defensa siCIliana

E 88/ b

( B 85)

1 e4 (02) eS (00). 2 Ce3 (03) Ce6 (00) . 3 CI3 (03) d6
(04) . 4 d4 (03) e X d4 (04) . 5 C x d4 (04) CI6 (05). 6
Ae2 (11) e6 (07) . 7 Ae3 (13) Ae7 (08) . 80·0 (1 4) De7
(09). 914 (15) a6 (10) . 10 Del (15) 0·0 (17) . 11 Dg3
( 15) Td8 (28). 12 Tadl (28) Tb8 (38) . 13 Rhl (37) bS
(44) . 14 eS ( 41 ) Ce8 (50) . 15 Ce4 (1.03) Ab7 (1 .03) .
16 e X d6 (1.05) A x d6 (1. 19) . 17 C X d6 ( 1.06) T x d6
( 1.21) . 1815 (1.12) eS (1.23) . 19 C x e6 (115) A x e6
(1 ,26) . 20 T x d6 (1 .17) D x d6 (1.26) . 21 Tdl ( 1.18) De7
(1 .27) . 22 a3 (1.28) Ae4 (1.31) . 23 Ad3 (1.38) Td8 (1.32) .
24 Ab6 (1.38) Td7 (1.33) . 25 Tel (1.39) A x d3 (1.40) .
26 T X eS (1.40) 018 (1.40) . 27 e x d3 (1.45) CI6 (1.47) .
28 Ae5 (1. 47 ) Dd8 (1.48) . 29 Te3 (1.49) h6 (1.48). 30
h3 (1.49) TdS 11.51) . 31 Ae7 (1.50) Db6 ( 1.51) . 32 TI3
(1 .55) De6 (1 .53) . 33 014 (1 .56) ChS (1.55) . 34 De3
( 1.58) De2 (1.57). 3516 D x b2. 36 I x g7 (1 .5 8) TeS . 37
Oa7 Tel +. 38 Rh2 DeS +. 39 g3 O X e7. I el bla nc aban·
donà jugades després .
0· 1

I
O

FINAL

N.O 65
VEHI . 1\IIETO
Obertura anglesa

O

L'equip del VULGA, que fou el primer classificat. esti·
gué compost de: Ayza , Collado, Marlin , Ni elo i Vehi. El
SEAT ho fou per: Ab ejol1, Bautista, J . López , L1adó i Te·
lero.
Com ha estat norma en totes aquestes edicions del
Trofeu " DI GEN ... " han col-labo rat amb importants premis
les empreses FESTINA, BRAUN i CONSORCI ESPAN YOL
OE RADIO.
L'acte del repartiment de premis tingué lloc el 22 de
novembre a la Terrassa MARTlNI , on hi hague ren rep re·
sentac ion s dels organltzc1dors, federatius i de les cases
JOAN TOROUET
pat rocinado res.
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1 e4 C16 , 2 Ce3 g6. 3 g3 Ag7. 4 Ag2 0·0. 5 d3 d6. 6 e4 eS .
7 Cge2 e6. 8 0·0 Ao6 . 9 b3 dS. 10 Aa3 Te8. 11 Oe2 Ca6 .
12 h3 DaS. 13 Ob2 Cb4. 14 Tadl Tad8. 15 Cbl ChS. 16
De3 A18. 17 d4 e x d4. 18 C X d4 0b6. 19 C X o6I X o6 . 20
e x dS e x dS. 21 e x dS e x dS. 22 AI3 C'6. 23 Ab2 Ag7.
24 a3 Ce6. 25 T x dS T X dS. 26 A x dS + Rh8. 27 D x 16.
1 •O
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R 20/ 0
1 e4 b6 . 2 Ce3 Ab7 . 3 e4 06 . 4 CI3 Ab4 . 5 d3 dS . 6 Da4 +
Cc6 . 7 Ad2 Ce7. 8 g3 O-O. 9 a3 A Xe 3. 10 A x e3 Cg6 . 11
c x dS e x dS. 12 Ag2 Od7. 13 0·0 Tad8. 14 Tacl Tte8.
15 e x dS Cee7 . 16 O X d7 T x d7. 17 CeS C X eS . 18 A X eS
C x dS. 19 A X c7 Aa6 . 20 A x dS T x dS. 21 Tfe1 TaS. 22
Te7 A X d3. 23 AI4 Ag6. 24 T x a7 Te8. 25 a4 h6. 26 Ae3
Tb8. 27 b4 Ae4. 28 Tz c7 A13. 29 Tc8+ T x c8. 30 T x c8 +
Rh7 , 31 Tc1 Td6 . 32 aS b x aS . 33 b x aS Rg6 . 34 Rll RI S.
35 Rel Rg4_ 36 Tal Ab7. 37 h4 gS. 38 Ta4 + RhS. 39
h x gS h x gS. 40 Tb4 A13. 41 Ad4 Te6 +. 42 Rd2 15. 43
Re3 14. 44 9 X I4 9 x 14. 45 Ab6 Ae2 . 46 T X 14 RgS . 47
Ae3 Rg6 . 48 Rb4 TeS . 49 Ad4 TdS . 50 AcS .

1•O

Escacs i filatèlia

LA FILATÈLIA ~S LA
PRIMERA DISTRACCiÓ
D'ANATOLI KÀRPOV,
CAMPIÓ DEL MÓN
D'ESCACS
Anatoli Kèrpov , ca mpió del món d'escacs, durant la seva visita a CAFISA.
on exami nà un valuós material que 11 fou presentat.
EVid entmen t, Kàrpov és prou un jugador d'escacs i.
per si cal assegurar-se 'n. n'és campió del món i tol.
Va començar 8 jugar als escacs per afecció, però
avui dia els escacs han esdevingut la seva professió.
Per això la seva afecció com a filatelista, començada
ara fa només 5 6 6 anys, és la seva principal distracció
fora deis escacs, sense voler dir, ni molt menys, que
aquests no el distreguin.
Això restà ben palès a la seva darrera visita a Barcelona, que tingué lloc a fi de maig, on, al marg e de les
seves exhibicions escaqufstiques, la seva faJ.lera era re-cOrrer establiments de f¡latè lia per completa r les seves
col-Ieee ions.
Al esho res ens explicà que ell , ultra esme rça r-se a col ·
leccionar els segells amb mot ius d'escacs, té altres tres
col-Ieccions fonamentals : els segells que s'emeten al seu
pa is, els que tenen per tema ta pintura universal, i els que
reprodueixen motius d 'espo rts otfmpics.
Acr vingué , a més, amb el desig de completar el tema
del dia que era el 200è. Aniversa ri dels E.U.A. , tema lím itat que tot just començat quedà esgotat.
Anatoli Kàr!Jov és un xicot inteLligen t i més aviat in telectual. i per ai xO la filatèlia, que té un contingu t cultu ral

I artistic alho ra, li és del seu interés. Però lambé val a
dir que no deixa d'ésser una imporlant inversió de ca ra
al futur.
Preguntat en aquest sentit quina pUla podia estimar-se
havien tingut els segells de ru.A.s.s.. respongué :
- D'ençà que m'hi dedico es pot dir que han augmentat un 300 % de valor.
Se li comenta que hi ha paisos COm Anglaterra , E.U.A ..
Suécia I el seu mateix, entre altres, que tenen creats De·
partaments Governamental s que promocionen el filatell s,
me tant a nivell nacional com internacional, car no sola·
ment és una font d'ingressos pel pa ls i una fai só de provocar l'estalvi, smó que crea també uns hàbils culturals
al poble.
Per Barcelona anava cercant els segells que li man°
caven, car malgrat tenir unes especialitzacions concretes
aba sten un gran nombre d'unitats i gairebé es pot dir qU <J
no tenen fj perquè semp re hi ha novetats.
Li preguntem :
Ja le'n recordes de tots els segells que Iens?
Ja ho crec! - que fa ell.
Has de tenir molt bona mem òria per aiXò!?
I:s que la tinc - respon amb fermesa però sen se
cap èm fasi.
I suposem que tot escaquista ho sap prou bé, ja que
és on ho ha demost rat més públicament amb els seus
frondosos coneixements escaquistics.
En el seu recorregut f¡i latèlic per Barcelona no podia
mancar una visita a CAFI SA, una emp resa que es destaca
des de la seva fu ndació, per la promoc ió que ha fel de la
filatèlia per mitlà de diferents sistemes de col-leccionlsme·inversió i que ha tingut un ampli ressò a tot el país .
A CAFISA fou atès per dirigents de lan important i
coneguda empresa, on Kàrpov fou obsequiat alhora que
se li mostraven col-Ieccions i segells de gran valor , per
la seva raresa o bellesa, i peces especia lS.
Kàrpov en aquests moments palesava trobar·se en el
seu element , con un autèntic col·leccionista a la recerca
de les emocions pròpies daquesla mena d'afeccions i
d'ésser-ne un entès.
t::s a dir, a despit que pugui rep resenta r· li una important inversió, com no hi ha duble que té aplegada una
pelita fortuna : que hi esmerça una bona quantitat de
temps i de diners: la f¡¡al èlia ti interessa l ambé com a
vehicle cultural amb tots els atributs de la personalitat
del col·leccionista .
JORDI PUIG
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I CAMPIONAT INDIVIDUAL DE
SANT ANDREU DE PALOMAR

I CAMPIONAT OBERT DEL VALLèS

ANGEL MARTIN , GUANYADOR PRINCIPAL
Seguint l'exemple donat per ¡'estrena que significà el sistema del I Campionat Obert de Barcelona que tingué lloc a Jes darreries de l'any passat, hi ha
hagut altres organitzacions semblants que s'han iniciat en aquest estil. Així
trobem aquesta prova, organitzada per la Secció d'Escacs de El Ciervo, de
Sabadell.
Les classificacions finals, segons categories :
PREFERENT ESPECIAL: 1 er. Martín (Vulcà), 6 punts I mig; 20n, Vehí (Vulcà),
5 punts 'I mig; 3er. Galobart (Congrés), 5 punts; 4art. Monrabà (Sabadell) ,
4 punts I mig; Sé. Bielsa (Congrés). 3 punts I mig; 6é. Bravo (LleidatàAu)' López). zero punts.
PREFERENT NORMAL: 1.r, Flores (7 a 9) , 5 punts I mi g; 20n , i 3er. Jordà
(Congrés) i Cànovas (Sabadell). 4 punts I mi g; 4art. i Sé. Castellet (Cerdanyola) i Martin ( AVAM ). 4 punts; 6é. Chavarria (Català) , 3 punts; 7é. Dhuc
(Rubi) , 2 punts I mig, i Sé. Creus (Manresa). zero punls.
PRIMERA: 1er. Muriel (AVAM), 7 punts I mi g; 20n. Jiménez (AVAM). 6 punts I
mig; 3er. Martín (Meridiana). 6 punls; 4art. a 7é. Vives (Tres Peons) , Llopis
(SEAT). Casals (Sant Andreu) i Moyano (Congrés) , S punts, etc.
SEGONA: 10r. Pallé (Comtal), 6 punts I mig; 20n. a 6é. Martin (AVAM). Costa
(Sabadell). Rocamora (Congrés), Massana (Granollers) I Màrquez (Català),
6 punts; 7è. a 9è. Kind (SEAT), Molina (Meridiana) i Rosales (Creu de
Barberà). S punts I mi g; etc.
TERCERA: 1er. Gutiérrez (Meridiana). 7 punts; 20n. Cuxat (Cornellà), 6 punts i
mig; 3er. a l1è. Salinas (Creu Barberà), Escofet (Vulcà), Aznar (Colmena),
BordeU (Casino del Comerç), Solé (Montcada), Barroso (Turó de la Peira) ,
Estebanell (
). Pérez (AVAM) i Alexandre (Colmena) , 6 punts; 12é. i
13è. Coll (Ideal d'En Clavé) i Chimeno (Hortenc), S punts I mig, etc.
Pugen a la categoria supe rior tots els jugadors que han obtingut sis punts i
tinguin la llicència vigent.

I CAMPIONAT OBERT DE MANRESA

FARRÉ, DEL MANRESA, MÀXIM GUANYADOR
Organitzat pel Club d 'Escacs Manresa es realitzà aquest campionat obert
amb la pretensió que servis per a la comarca de Bages.
Heus ací les classificacions de les diferents categories dels principals clas·
sificats:
PREFERENT: ler. Farré (Manresa), 5 punts i mig; 20n. Garriga (Manresa). 5
punts; 3er. A. Creus (Manresa), 4 punts ; 4art. S. Vila (Manresa) , 3 punts;
i Sé. Martín ( AVAM) , 2 punls i mi g ( ret irat) .
PRIMERA: ler. a 3er. Comellas (Manresa), J. Creus (Manresa) i Vida l (Calaf) .
6 punts I mig; 4art. Mascaró (Santpedor). 6 punls; fins a 12 classificats.
SEGONA: ler. Gonell (Olesa), 7 punts; 20n. i 3er. Martin (AVAM) i Serrat
(Avinyó). 6 punts; 48rt. a 7è. Escalè (Castellet) , PUig (Manresa), Rosell
(Terrassa) i Viñas ( Manresa), 4 punts i mig; fins a 13 classificats.
TERCERA: 1er. Escudé (Terrassa), 7 punts I mi g; 20n. a Sé. Capellas (Avinyó) ,
Sala Gelabert (Manresa), Joanpera (Olesa) i Fàbrega (Súria) , 6 punts; 6é.
Orriols (Manresa) , 5 punts i mig; fins a 29 classificats.
Pugen a Preferent : Gamga, J. Creus i Mascaró.
Pugen a Primera: Vidal , Gonell, MarOn i Serrat.
Pugen a Segona: Escudé, Capellas. Sala Gelabert, Joanpera
44 (2 14 )
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Fàbrega.

Patrocinat per la Ura i amb la col·
taboració dels clubs Sant Andreu i Juyol s'ha desenvolupat aquest torneig
reservat als socis dels clubs de la
barriada barcelonina d'aquest nom.
El campionat fou lugat pel sistema
suis a S rondes i s'estengué entre
abril I Juny d 'enguany.
A les primeres rondes es destacà
Castellet, però a la S.R parllda perdé
amb Vidal i restaren quatre jugadors
empatats pel primer lloc. A continua·
ció els dos jugadors esmentats es que·
den sols , i l'empat es desfà a la darre·
ra ronda , cosa que succeí en tots els
llocs susceptibles de premi .
la classificació final fou aixl: carn·
pió , E. Vidal (la lira) , 7 punts ; sots·
campió , lanau (Juyol), 6 I mig; 3er.
Castellet (la lira), 6; fins a 22 classl '
ficats dels 38 inscrits inicialment.
El campió de 2." categoria fou Ca·
sals (Sant Andreu), amb S punts i
mig, i el de 3." fou Queraltó (la lira) ,
amb 4 i mig.
El premi a l'esportivitat anà a parar
a Castellanos i Senent.

EL BARCINONA
GUANYA EL TROFEU OLIVETTI
El 3 d'octubre es dispulà el III Trofeu Olivetti d'escacs a les instat·lacions
esportives de la factoria Hispano Oli·
vetti, S. A. , de Barcelona.
Es tractà d 'un torneig combinat on
cada equip estava compost de 12 JU'
gadors. Per decidir el guanyador del
Trofeu es va haver de disputar una
partida ràpida entre Farré, del Barci·
nona, i Piqueres, del Sant Josep.
la classificació final fou : ler. BARCINONA, 8 punls: 20n. HISPANO OLIVETII , 7; 3er. SANT JOSEP, de Badalona, 6 i mig; j 4art. CIUTAT MERIDIANA, 2 punts i mig,

CLUB D'ESCACS CALAF
El S de setembre tingué lloc a Torà
(Segarra) un torneig cuadrangular
amb motiu de la Festa Major.
El guanyador fou l'equip del C. E.
Calaf amb 5 punts i mig de 9 possibles seguit pel Torà a mig punt. Els
altres dos equips participants foren els
de Cervera i G.E.V.A., d'Andorra.
El 12 de setembre i amb motiu de
la Festa Major de Calaf (Anoia). es
disputà en aquesta població un encontre entre les viles de Calaf i Torà a
la distància de 12 taul ers. El resultat
final fou favorable a l'equip local per
9 punts 8 3.
JOAN DUARRI

R EX-CAMPEON DE ESPAÑA, DR. RAMON REY ARO10,
JU60 EN BER6A
Partidas con sus propias notas
N.O 67

N." 66
Dr. REY ARDID . COLLADO

MOY ANO . Dr. REY ARDID

Defensa sici liana

E 60 / b

Defensa Pet rof
(B 31 )

e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS g6 . 4 0·0
Ag7. 5 e3 C16 . 6 Tel 0·0. 7 d4 e X d4 .
8 e X d4 dS. 9 .5 Ce4. 10 Ce3 C X e3 .
11 b X e3 CaS. 12 Ad3 De7. 13 Ad2 ...
(Este alfil 8segur8 " para slemp re" et
fuerte centro blanca) 13... Cc4. 14
A X e4 O x e4. 15 Db3 De6. 16 h3 AlS.
17 Ch4 Ad7. 18 a4 Tle8. 19 Tebl b6 .
20 14 15. 21 CI3 06. 22 g4 De4. 23
D X c4 T x c4. 24 aS b x a5 . 25 g X f5
a4.

E 13/ a

(C 43)

1 e4 eS . 2 CI3 C16. 3 d4 dS. 4 C X eS ...
( Es major 4 e x dS. pero el blanco no
quiere complicaciones) . 4... e x e4. 5
Ad3 Ad6 . 6 0·0 o-o. 7 e4 A X eS. 8
d x eS Ce6. 9 e x dS D X d5. 10 01315.
11 e x l6 C X I6 . 12 D x dS + C x dS. 13
Ae4 Ae6 . 14 Ce3 C14. 15 A X 06 +
C x e6 . 16 Ae3 ...

29 Rh3 Td3! 30 Cg3 Ced4. 31 C X 15
C x IS. 32 Te2 C X e3. 33 I X e3 Re6.
34 Rg4 Re5. 35 RI3 bS . 36 Te2 e4.
37 a4 a6 . 38 a X bS a x bS. 39 g3 hS.
40 Te3 Td2. 41 b3 Td3! (El gol pe finaL)
42 T x d3 e x d3. 43 b4 RdS. 44 e4+
Rd4. 45 eS Rcl. 46 Abandona , pues
el pe6n negra se co rona con jaque.
0-1
N.U 68

Dr. REY ARDID - MARCO

o 84 / b

26 f X eS
(TambJén 26 16 era muy
en èrgJca) 26 ... A X e6. 27 TbS Ad7. 28
TaS a6. 29 RI2 AbS. (El encierro de
la torre blanca es 5610 aparente ante
la maniobra Ce l , Cc2 y Ce3. ) 30 Tbl

(Tras lan copiosa liquidación la posición pa rece de lablas. Pe ro el pues10 avanzado d4 para sus caba ll os y
ta superioridad de peones en el flanco
de dama, daran la viCiO ria al negre. )

Tb8. 31 T x a6 A x a6 . 32 T x b8+ R17.
33 Ta8 Te6 . 34 e4! a3. 35 Ab4 Ah6 .
(Pa ra eVJtar el male. ) 36 A X a3 A X c4 .
37 T87 + Re6. 38 Ch4. (Aban donan
ant e el mate inevitable. )

16 ... Tad8. 17 Tadl Ced4. 18 Tlel eS .
19 h3 Rf7. 20 Rh2 b6. 21 Td2 Td7. 22
Tedl Tfd8. 23 Ce4 h6. 24 h4 Re7. 25
Cg3 Re8. 26 ChS CfS. 27 T x d7 T X d7.
28 Tel ... (E l ol ro cambJo de torres
delaria el campo libre a las negras. )
28 ... R17 .

1-O

Defensa india de rey

1 d4 C16 . 2 e4 g6. 3 Ce3 Ag7. 4 e4
d6. 5 13 o-o. 6 Ag5 (En los lorneos
ablertos el ensayar con frecuencia va·
nantes de apertura poco usadas y
ha sla incorrectas para sacar al adversaria de los caminos trillados puede ser rentable . Lo usu al aquí es 6
Ae3) 6 ... h6 . 7 AM eS. 8 eS ... (y aqui
lo Indicada era 8 d5) . 8... Ch7. 9 d x c5
A x eS. 10 Dd2 d x eS. 11 CdS Ce6. 12
0-0·0 gS. 13 Ag3 AlS . 14 A X eS C X eS .
15 De3 Cd7. 16 h4 06. 17 Ce3 g X h4.
18 C x f5 e x 'S. 19 De3!
(Las negras
amenazaban liberarse con Og5 + ) 19...
Rg7. 20 Td6! Ch16. 21 T x h4 Th8. 22
Ce2 De8. 23 De3 DeS (Si 23 ... Oe7 .
24 Cg3!) . 24 D X eS C X eS. 25 Cg3
Rg6 . 26 14 Ce6 (Si 26 ... Ced7. 27 Ad3) .
27 ChS
0.0

1-O

la mayor EXPOSICION -VENTA de libros y material de ajedrez

LIBRERIA CATALAN
é
SOllCITE CATALOGO GRATUITO

Conde Borrell, 100

Tel. (93) 2549940
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MEDINA I CALVO
.JUGAREN A CARACAS
ELS ACOMPANYA EL GALLEC MERINO.
PER PRENDRE PART EN EL XII TROFEU
INTERNACIONAL "DIA DE GAlICIA"
Del 19 al 30 de juliol tingué lloc a
Ca racas aquest torneig que es dispula per sistema suís a set rondes.
Ets organitzadors, la Peña de Ajedrez Alexandre Boveda. rauen a la
" Hermandad Gallega de Venezuela".
club d'escacs fundat ara fa 20 anys.
Per fer honor a la condició de gallecs dels organitzadors aquests van
invitar Domingo Merino, de La Corunya, per representar-los escaientment.
També invitaren el nostre MI Antoni
Medina de no have r estat induït a end'anys. J com a torna , Invitaren et MI
alcoià de neixement i mallorquí de residència, Ricard Calvo.
Com si s'ho haguessin dit, els tres
es classificaren ensems amb els ma·
teixos punts, si bé val a dir que el que

tingué oportunitat de sobresortir fou
Medina de no haver estat induït a engany a l'ultima partida en no ésser
clares les normes de IOC .
Medina lu9a consecutivament amb .
Diaz (+), De Francisco ( = ), Guerra
( +). O'Kelly (=). Contreras (+).
Westèrinen (=) i Tapaszto (-).
En aquesta ultima. com hem deixat
esmentat, perdé per temps a la jugada 88, quan tocant·1I jugar es disposà a fe r la jugada secreta sense
teni r en compte que hi havia una rara
clàusula que obligaba a acaba r la partida a l'estil de Jes pa rtides ràpides
de 5 minuts. Això li privà com a mi nlm d'unes taules , sinó de la victòria .
car tenia un cavall més en un final de
dames.

Medina, de front , reflexionant davant la seva partid a amb O'Kelly
A Icoslal de Medina entrelluquem Ri ca rd Calvo

pre el qui més hores es passa asseguI
davant del tauler.
Amb l'acostumada excel-Ienl organització del Club d'Escac s del Masnou.
amb el seu president En Francesc
Guardiola, el 19 de setembre prOf)passat es desenvolupà aquesta prova
en el teatre del Casino de la localita t.
Hi prengueren part
Jugadors. E:
resultat dels miliars fou el que seguell<
ler. Orestes RODRIGUEZ ( MI ) ( Peni).
38 p'mts; 20n. Jordi CUADRAS (F)
(Gi rona) . 35; 3er. Olal ULVESTAD
(MN) (EUA). 30 ; 4arl. DEBARNOT
( MN) (Argentina). 29; 5é. J. GONZA·
LEZ RODRIGUEZ ( MN) (ColòmbIa) .
28 i mig; 6è. i 7é. HAIK (MN) (França) i CASTRO (MI) (ColòmbIa) . 28:
8é. GARRIGA (P) (Foment). 27 I mIg;
9é. AYZA (P) (Vulcà) . 26. ANGUERA
(MN) (Condal Las Palmas) . 23; 11 • .
a 13é. MEDINA (MI) (OIOI) . BORDELL
(MN) (Espanyol) I CUARTAS (MI)
(Co lòmbia). 22 i mig; 14é. SÒRIA
(MR) (SEAT ). 22; 15é. CORDOVIL
(MN) (Portugal). 21 i mig; 16è. MO·
NEOERO (MR) (Olot) . 19 I mIg; 17è
NÒRIA (P) (L·Hospilalet) . 19; 18è
SEGURA (P) (Espanyol) . 18 I mIg; 19è
i 20é. CALBET (P) (Valls) I UGARTE
( Pl , 17 punts I mig.

ELS ESCACS AL DIARI " AVUI "
Tanmalen< la premsa barcelonina .
amb més o menys regul aritat . s'ocupa
SOVlO t dels escacs l 'aparlcló del dlan
" AVUI " no pOdia sostreure 's a aquest
tarannà . I aViat s' h. Incorporà amb una
Secció. Que és a cu ra d'en Joan SeQura , Jugador de catego rI a Preferent
ben conegut é'. Catalunya I que està
portant a lerme una tasca In formativa
moll efectiva en l'unlc dlan en calalà
que per ara tenim Li desitgem que
n UQUI intenSificar aquesta tasca I te nir-la al nivell d'lOformaCló quotidiana
~ue requereixen els nostres escacs .

la classificacIó Imal fou . ler. QUlnteros (G M ) (Argentina), 6 punts; 20n. a 4rt.
G_ Garcia (GM) (Cuba), Pilnlk (GM) (Argentina) i Tapaszto (Veneçuela) ,
5 I mi g; 5é. a llé. A. Rodriguez (MI) (Cuba). O'Kelly (G M) (Bèlgica) .
J. Bolbochan ( MI ) (Argentina). Guerra, A. Diaz, A. Fernàndez (els tres de
Veneçuela) i Westèrinen (G M) (Finlàndia), 5; 12è. a 18è. Medina ( MI)
(Espanya). Calvo (MI) (Esp anya) . Cuèllar, Merino (Espanya), Seoane, De
Francisco y S. Monasterios (els tres de Veneçuela) , 4 punts I mig; fins 3
59 classificats .

DOTZE HORES INTERNACI ONAL S DE
MASNOU
V.- Edicl6 - 19 setembre
EL PERUA ORES TES RODRI GUE Z
NOVAMENT GUANYADOR
A curta distànci a del gironí
Jordi Cuadras
Per cinquena vegada
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s' ~a

c eleb rat

aquesta prova de resistènCia que consisteiX a estar 12 hores segUIdes -!!evat de tres quarts per dinar- de les
9 del mati a les 9 del v~spre Jugall l
escacs.
El procediment és ana r Jugant men
tre se'n surti vict Ori ÓS. SI es pe rd s'ha
de deixar el tauler I esperar torn per
a anar substituin t altres pe.rdedors.
D'aquesta faiSÓ el vencedor ser a sem·
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NOVA JUNTA DIRECTIVA DE LA
U.G.A.
Per defunCIÓ de l'antenor presIdent
fou necessari un nou nomenament I
va ésser convocada Assemblea genera l de SOCIS el pro ppassat dia 22 de
Juny.
Fou elegit President per unanlmltat
el Sr. Joan Masip Salvans, mentre els
altres càrrecs loren coberts com segueix vice-president , Sr. Santiago Do·
mingo: secretari , Sr. Llu is Espinal : tresorer, Sr. Joan A. L1eyda; comptador .
Sr. Antoni Serra: vocals del club, se
nyors Santiago Batagué. GUillem Bu)(adé I Joaquim Serra: vocals federa
Uus, senyors Emili Tardio j Antoni Rife .

NOVEDADES AJEDREZ

Bruguera Ajedrez

Vo juego para Ganar

1.001 Combinaciones de mate

62 partidas profusamente analiza·

1.00 1 diagramas
240 paginas

das por Bent Larsen
240 paginas
Indices de aperturas y contrincan·
tes.
Encuadernado en tela.

Indice de soluciones de los 1.001
problemas.
Indice tematico.
Encuadernado en tela.

21,5 x14
N.' 15 - 475 Ptas.

21,5x1 4
N.' 5 - 175 Ptas.

Biblioteca Basica Brugera

Libro Practico

Aperturas abiertas

Problemas de Ajedrez 1

El Ajedrez

224 paginas

223 pagina s

Indice seleccionado
de aperturas.
Profusión de comentarios
y analisis de variantes.
Encuadernado en rústica.

1BO diagramas
1BO remates de partidas
magistral es.
Indice de soluciones.
Encuadernado en rústica.

El Ajedrez desde el
inicio hasta la fecha.
Comentarios de rond
desde 3 y 4 hasta
19 y 20 participantes

17,5 x10,5

17,5 x10,5
N.' B2 - 75 Ptas.

17,5 xl0,5
N.' 11 - 35 Ptas.

256 paginas
114 diagramas

N.' 91 - BO Ptas.

Ajedrez Juvenil

r---~----------

I
I
I

I

Ajedrez para Niños
La iniciación en el ajedrez dirigida
por R. Toran
N.' 1 - 150 Ptas.

I
I
I•

RESP UESTACO ME RC IAL
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B o e n-1887de 11·7-66
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HOJA PEDIDO
DE LIBRERIA

A

FRANQUEAR
E~

DESTINO

- EDITORIAL BRUGUERA, S.A.
APA RTADO F.D .N.o 11 5
B A R CE LO NA

:OLECCION LlBRO PRACTICO

1.0 TITU LO
24 PRIMER LIBRa DE AJEDREZ
26 SEGUNDO LlBRO DE AJEDREZ
29 TERCER LIBRa DE AJEDREZ
31 CUARTO LlBRO DE AJEDREZ
63 CAMPEONATO DEL MUNDO
DE AJEDREZ
66 LAS ESTRATAGEMAS EN AJEDREZ
69 CIEN MINIATURAS RUSAS
72 1.001 SACR IFICIOS Y
COMBINAC IONES BRILLANTES
75 LA TECNICA EN AJEDREZ
78 1.00 1 COMBINACIONES DE MATE
82 PROBLEMAS DE AJEDREZ I
86 PROBLEMAS DE AJEDREZ 11
90 PROBLEMAS DE AJEDREZ III
91 APERTURAS ABIERTAS
92 APERTURAS SEMIABIERTAS
93 APERTURAS CERRADAS
94 APERTURAS SEMICERRADAS
95 APERTURAS DE FLANCO

Ptas.
60
60
60
60
50
50
50
50
50
50
75
80
80
80
80
80
80
80

96 AJEDREZ BRILLANTE
102 PROBLEMAS DE AJEDREZ IV

80
80

COLECCION BRUGUERA AJEDREZ
N .o TITULO
1 PRIMER LlBRO DE AJEDREZ
2 SEGUNDO LlBRO DE AJEDREï'
3 TERCER LlBRO DE AJEDREZ
4 CUARTO lIBRO DE AJEDREZ
5 1.001 COMBINACIONES DE MATE
6 LAS ESTRATAGEMAS EN AJEDREZ
7 1.001 SACR I FICIOS Y
COMBINACIQNES BRILLANTES
8 PREMIOS DE BELLEZA EN AJEDREZ
9 LA TECNICA EN AJEDREZ
10 CIEN MINIATURAS RUSAS
1 1 GRAN LlBRO DE FINALES
12 TODAS LAS PARTIDAS DE FISCHER
13 LAS APERTURAS DEL PEON DAMA
14 TEMAS ESTRATEGICOS DE AJEDREZ
15 YO JUEGO PARA GANAR
16 TODAS LAS PARTIDAS DE KARPOV

Ptas .
200
200
225
225
175
200
200
375
200
200
325
400
375
500
475
600
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ACTIVITATS DEL GRUP DE MONITORS
D' ESCACS DE BARCELONA

CONVOCATORIA DE LA I COPA DE ESPAÑA
DE AJEDREZ POSTAL

A ra lz de la nueva estructu ra que se le Intenla dar
a nuest ro postalismo, y en virtud de una serie de CircunstanCl8S favorables, nos es poslble el anunCIO de la
próxlma I COPA DE ESPAÑA DE AJEDREZ POSTAL, que
comporta un obllgado paso adelante por nuestra parle ,
comp romiso que moralmente ya contraimos con antertoridad.

La Federació Catalana d'Escacs
felicita el Grup de Monitors d'Escacs
de Barcelona per la tasca que porta
a terme, però 'Iol fer constar que no
concedeix cap classe de suport a les
diferents enU!a.s que es dediquen
a "ensenyança dels escacs amb
caracler gratuït o professional , car les
acUyltats federatives d'aquesta mena

es can alitzen a través del seu
Institut d' Escacs de Catalunya.

F.C.d ·E.

El Grup de Monitors d'Escacs de Barcelona fou creal
ara fa uns Ires an)'5 pel destacat escaqUIsta català En
Josep M." Vllageliu , que el dirigeix tèCnicament al fronl
d'uns quants col-Iabo rada rs en la lasca d'introduir el
JOc del s 6scacs en escoles i diferents centres d'enseya meni , llocs d'on ha de sorti, el renovellament de la " vella
guàrdIa " que tan brillantment ens ha vingut representant
fills ara.
Un vell aXIoma dIu que de la quantItat neIx la quahIat. Per lant . quan a lots aquests nuclis pedagógics els
escacs sig uin un quefer diari i joc preferent de distracCIÓ -sense minI mitzar els de caire fí SIC, pe rfectament
compa tIb les amb el nostre espon-joc-ciènc'A- , pod rem
veure I frUIr una nova gene racIó d'escaqUIstes catalans
que ens han de donar, no ho dubteu amICS lectors, gran
nombre de satIsfaccions I llorers,
L 'esmentat Grup de Monitors, que compla amb el suport de dIferents entitats i organismes tant públics com
privats. alXI com lambé de cases comerCial s ben conegudes I del dIari esport iu " 4-2-4 ", està organitzant en
aquests moments una colla de to rneigs escolars no solament a l'àrea ba rcelonina , sinó també en tot l'àmbI t
ca tala .
Heu s aci algunes de les competicions en curs :
11 TorneIg Escolar a Bellvitge (L ' Hospita let de llobregat), del 26 d'octubre al 2 de desembre, patrocinat
per l'AJuntament local I la Caixa d'EstalvIs de Sabadell.
I Torneig Esco lar de Bada lon a del 29 d'octubre al 3
de dese mbre, patrocinat pe r l'Ajuntament local.
I TorneIg Escolar de Santa Coloma de Gramenet, del
6 de novembre al 13 de desembre, patrocin at també
per l'Ajuntament local.
I Torneig Escolar del Dlstncte VlJlè. de Barcelona,
del 16 de novembre al 16 de desembre, patrocinat
per la Junta Municipal del susdit Dl stncte.
S'hi afegeixen també premis d'objectes cedits per presIIgloses marques com ercial s.
En el proper número donarem a conèixer el desen·
volupament d'aquests torneIgs, així com també dels que
té en proJecle I en avançat penode d'o rga nI tza cIó el Grup
de Monitors d'Escacs de Barcelona.
JOAN ESPAÑOL I MONTARDI T

Cuota de i nscri pción : 350 pesetas a rem ill r por giro postalo talón a:
Don CAR LOS FLORES GUTlERREZ
EXposlclón, 13
SEVILLA·13
acompañando nola o carta con los s¡guienle~ datos: nombre complelo y dos apellidos , domicilio postal (calle o
plaza , número, piso, puerla, poblaclón y distrilO postal
en su caso), as; como la fecha de naclmlenlo.
Cierre de la inscripclón : 31 de enero de 1977.
Comi enzo de la competición : 1." de marzo de 1977.
Reglam ento: el vigente en los actuales Campeona tos de
España de AJed rez postal de inscnpción permanente.
Asce nsos: Jugador de 3.1>: con el 50 % pasa a 2.".
Jugador de 2:" con el 60 % pasa aL a.
Jugador de 1 .~: con el 70 % pasa a Preferenle.
A la vista del número de inscri pciones, la Vocatia
Postal de Ja FE DA se reserva el derecho de determinar
el sIs tem a de Juego a adop tar , que se dara a conocer en
el momento de remllH la documentación a los partic.pantes,
El cursar la in! cripci6n comporta la aceptaclón de
las presentes bases del torneo.
Informaci6" de la marcha del torneo: Unicamente a
traves de las pagina s del Boletin lnformativo de la Voca lia Postal de la Fede raclón Española de AJedrez , de apa(tc ión bl ·men sual. MATE POSTAl.

PROCLAMACION DEL
X OSCAR MUNDIAL DEL AJEDREZ
y del
11 OSCAR ESPAÑOL DEL AJEDREZ
correspondientes a 1976

El próxlmo dia 18 de enero. maries, tendra efeclo el
acto del escrulinio y proclamaclón de los Trofeos cltados
en el titular , que comporta , ademas , la deslgnaclón de
los 10 meJores Jugadores det mundo y españoles , re spec ·
Ilvamente.
Este acto, organtzado por la A.I.P.E. (Assoclatlon In lernatlonale de la Presse Echlquéenne) esta patroclnado
por EL CORTE INGLES
Como en 1975 y 1976, se conc ' dera en Barcelona, en
el eslableclmlento " Diag onal " de lL CORTE INGLES. SI IO
en la Avenlda del Generalí slmo, 617 , Secclón "' Soutlque
Caballeros" , 1." planta .
Se Iniciara la seslón a las S horas de la larde con un
acto ajed recistico todav ia por determinar, mlentras se
lleva a cabo el esc rutlnt o. La proclamaclón se ra dada a
conocer a las 19,30 hora s. SegUIra un vino de honor para
todos los asis tentes.
Desde este moment o se Invila a todos los lecto res
y 8ledrecistas a partICIpar y presenCIar este acto
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LES NOSTRES ENTITATS

CLUB D'ESCACS OLOT
per Joan Case llas i
lluís Pujolràs

E

L Club d' Escacs 0101 va ésser
fundal el mes d'abril de 1946
(compta en l'actualitat. doncs, 28 anys
d'existència) per catorze alecclonats al
nostre esport. No era pas la primera en.
tltat que es fundava a Ja capi tal de la
Garrotxa, car algun d'aquests catorze .
amb alguns d'altres havien inten lat Ja
amb anterioritat I de manera successiva formM dues penyes d'escacs. em .
parant-se en diversos organismes , però
l'existència d'ambdues va resultar eti·
mera. Hom diu que a la tercera va la
vencuda i no fou pas aquest cas una
excepció a ta regla .
De vell antuvI , el Club d'Escacs
Otol. dubtant d'entre la conveniènCia
d'afillar-se a la FederacIó Catalana o
a la Jelatura Provincia l de Educación
y Descanso, I després d 'haver sospesat els avantatges I Inconveniències
d'ambdues al1ernallves , es decidi per
la segona Iai com consta a l' Acla
n," 1 del llibre d' Actes del Club , Fou
l'any 1958 (concretament rl1 de se,
tembre) quan es produí l'Ingrés del
Club a la FederacIó Catalana d'Escacs,
malgrat que no participa en cap camplonal ollclat IIns la temporada 196465 en la Que va proclamAr-se Campió
de 3,' Categoria de la Delegació de
Girona,
Dintre d'una plena eufòria per l'exlt
aconssegult en aquesta pn mera Inter venCIó en proves oficials , va organitzar-se el dese mbre del mateix any
1965. la " 1 Setmana NaCional d 'Escacs d'Olot" precursora dels Torneigs
Internacionals que s'an men organlt ,
zant al llarg dels anys successIus I
que tant han contnbult a don ar a conèixer el nom d'aquesta entitat entre
els mit Jans escaquistlcs.
De la seva Importància en dóna testi mOni el fet d'haver partiCIpat en els mateixos . Jugadors lant promments com
Artur Pomar Diez del Corral (aconseguí la seva pnmera no rma de G,M. a
la nostra ciutat) , Medma Toran , Be1I0n. Calvo Sanz Martin. Angel Fernàndez , Palaclo s I GIÒna Velat entre
els espanyols Aixl co m els iugoslaus
LluboJevic , Ivk ov, KuraJlca . Dam¡anovic
Marovic Buklc I OstO)lC els nord-ame·
ncans Benko Lombardy Rog olI. UI ·
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veslad i Marlz, els alemanys Le hman ,
Hecht i Pfleger, els hongaresos Csom
I Adorlan , els fil ipins Torre i Cardoso
el suec Andersson , el romanès Ghitescu , l'auslriac Aobalsch , el polonès
Schmidt, els italians Tatai i Mariotti , el
txecoslovac Filip, el l inès Westerinen ,
l'holandès Harloch, el danès Iskov, els
portuguesos Cordovll I Durao, l'argenli
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Qumteros I els SOViètiCS Grpshs, Romanlshm i la campiona mundial femenina
Nona Gapnndàshvlli, com a estrangers
AI costat d'aquests certàmens mter nacionals, les successives Juntes Direc tives del Club van dedicar llur atenció
especial a la promoció dels escacs
entre els nens I els Joves de la 10cali tat , assolint una abundant I pro-

Una part de les inSlal-lacions del nou estatge social .

Aspecte parci al d'una competició escolar local.

metedora pedrera de joves juga dors.
que constitueixen en l'actualitat la base
esportiva I social de l'entitat,
El progrés en el nivell escaquisttc
dels jugadors del Club , va ler-se eVI dent amb les successives Intervencions
en proves oficials. aconsegUint en pocs
anys l'ascens de l'equip "A" del Club
a la l ,li Categoria Provincial.
En aq:Jest éX lt, juntament amb els
an tics Jugadors del Club , van tenir
decisiva influència els més destacats
elements sorgits de les esmentades
promocions juvenils_ El nlveU agatat
en el joc d'aquests joves feu impossible que els jugadors olotins que ac tuaven de monitors en els cursets,
poguessin seguir Instruint -los, la que
es precIsava de jugadors de major nivell teòric I pràctiC, Aquesta circumstànCia Impulsà al Club a tractar d'acon segui r Ja col.laboraci6 de jugadors
d'aquestes caracterlstiques , combinant
llur activitat de monitors amb la de jU padors , en el primer eqUlp_
Com a conseqüència d'aquest fet ,
en la temporada 1974-75 , I de manera
successiva , el Club resta Campió de
GIrona de 1,' Categoria , l'ascens a la
Preferent Regional I el titol de Campió
de Catalunya per eqUips en la l _a Ca tegorra , claSSificant-se a més per la
Ilnal de 2, ¡ DIVI SiÓ del Campionat d'Es panya per eqUIps , on va aconseguir
el 4ft. lloc , darrera els equips Condal
(Cana nes), SEAT I Màlaga,
El Club campia en l'actuali tat amb
uns 450 SOCIS, I l'última temporada
pa rt icipà als Campionats de Catalunya
am b un total de 15 equips : l''' A-- a
Preferent. en la qual va classificar-se
3e r.. darrera l'U.G,A, i el Te rrassa .
aconseguint novament dret a lugar la
final nacional de 2 .~ DIVISiÓ: el " 8 ", a
1 " Categoria de la DelegaCI Ó de Girona, Ires equIps a la 2 .~ Categoria , i
deu més a ra 3.". En total , les llicen cies presentades foren 117, i a la seva
Immensa majona pertanyents a juvenils.
Entre els components de la planlllta
actua l de Jugadors del Club sobresur·
ten per merits propis el M,I. AntOni
Medina, l'ex-campió nacional Francesc
Xavier Sanz i l'ex-campió portugues
Joao Cordovll , que jun tament amb Rafael Gonzàlez Maza, Josep M.· Cuadras .
Poyato, Revilla , Jurado, Ferran (ac·
lual campió individual de Girona) .
Camps, Casacuberta , Mir, etc ., han
portat el primer equip al punt més
aft de la seva traJectòna esportiva.
AI costat de tot s aquests ex ItS, un
fracàs , o el que el Club conSidera com
a Iai : la desaparicIó del TorneIg In·
ternacional després de la seva desena
edició , Fracàs en no haver pogut o
sabu l interessar de manera més efec -

Equip del C. E. OLOT que es proclamà campió de Catalunya de l ,· categoria
a la temporada 1974/ 75 I assoli l'ascens a Preferent.
Ilva que l'assolida a entitats que ben
bé haguessin estat capaces de salvar
la continuïtat de la competició inter ·
nacional de més importància a Catalunya, comencant pel propi A/untament
de la ciutat , passant per les diverse s
enti tat s de nivell provincial i finalit zant per les pròpies F.E,D,A. i D,N,O
Davan t dels continus i quantiosos
dèfici ts que l'organilzacI6 del Torneig
ha vingut produint a l'economia del
Club (més de 400. 000 ptes , de pèr dues neles a la darrera edició) , el
Club ha hagut de replantejar·se seriOsa ment la seva trajectòria esportrva
cara al tutur I prescindint. molt a pesar

seu. de la prova Internacional. proJectant compensar els afeCCionats per
aquesta desapanció amb altres actl·
vltats que actualment estan en estudI.
No podem esmentar en aquesta breu
pin zellada del què ha estat i és el
Cl ub d'Escacs Oiat, el què ha rep re·
sen tat per al mateix l'activitat de per.
~on es com els malaurats Jugadors Armengo!. 8andranes, Minyana, Pardo.
Sala, Torrent, Villaplana , ent re d'altres
així com les fecundes etapes presI dencials dels senyo rs Aubert , Bosch ,
Camps , Mata , PUJa ls i Pares , que en
tan t alt grau han contribuït a po rtar al
Club al seu actual desenvolupament.

Participants de la IV edició del
torneig Internacional corresponent a
l'any 1969.
DESEMBRE 19761BUTLLETI D·ESCACS
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EL PROBLEMA D' ESCACS A CATALUNYA

,",OSEP PALUZIE lLUCENA
pe r ANTONI F, ARGüELLES
President de la S.E.P.A.

o

ESPR ES de la 'Igura de Josep TOLOSA I CARRERA 5
del Qual và rem pa rlar en el primer numero d 'aque st
nostre BUTLLETI d' ESCACS, el probleml sta me s destacat d,
Ca talunya I d ' Espanya lola és et gegant d els esc ac s, JOSEf
PALUZIE. Co m a compositor de problemes no ha 8s$0111
cosa dlflcllísslma , estar en el rengle de ls grans Mest res In
lernaclonals, en la mesu ra d 'en Valenti MARiN qUI, com els
nostre s amiCS saben . I un altre dia ho palesa rem , és la fig ura mdlsc utlble. Però és que PAlUZ IE I LUCENA va dur a
te rme una tal obra gegantma de divu lgacI ó I p ros elitisme
St!,1S.a panó , que el Problema cata là. deu al gran mest re IOl
el prest ig i que va asso lir durêln t ets quaranta anys en qu e
ell va dedIcar-se a treballar sense del alhrnen t, sac nlrcant , en
p rollt dels alt res, lOla la glò ria Que haurra guanyat, Indiscu
tlblement. SI s'hagués 1I01llat a pensar en ell mateix.
Però empès , Indubtab lement , per l'erna que tenta a la
mà, en la seva E'OIIO rr a l , es c'ed lcà a pubilcar llIb res dld àc
trc s, en els Que exposava tot el seu saber escaquistlc , I
gairebé sense vO ler·h o, constrtUl3 les bases permanent s que
se rvIen 2.ls afrclonal s de tota Espanya per a conèixer i do·
minar la doctrina neces sàna que els fes esdevent r gran s
meSTr(.!:i, tant en la partida com en ci problema
El seu MANUAL DC: AJED REZ ês un monumen t en la
nostra lite ratura IOlS ho ~ abem I mol ts Jugadors hI han apt es
les becerole5 de 1i.J pa rll da Peró pel Qu e la al Problema
sector ,lles limItat no acaba rie m mar de comentar la tasc a
que realItza. El volum CINQUE del Manual hi és dedicat lo·
talment , I en ell si que I3ls deIxebles seus, p r àcticament 1015
els prob¡eml~,es espanyols hI han tr obat les dlrect rrus ma·
giques per a arrrba r al cIm. Ut\ ARTISTA EN AJEDREZ , de·
dlcat a Marr n, SE IXANTA PROBLEMES D'ESCACS -escrrt
en Esperanto pe r a p romocrona r aquesl Idioma. que hau ria
poqul t.sSér la so lUCIÓ dels con fl icte::; IIngu ls t1cs del mónI Innumerables êl rl lclps publicats en els dIari S r en les re·
vIste s t:'~oeclalltzades. corn IBER lA I ELS ESCACS A CATALUN YA &ssenyal&H:1I el carni a molts problemls les. sob retot
els catalans qu P el teniem ben a p rop , I no deIxàvem pas
escaoa r els seus t;nsenyamenls Que a més a més com que
la seva salu t no era pas massa bona , cada tarda , remena nt
els seus papers I con testant les carle s dels p roblemistes
d 'ar reu del món que el ten Ien com a meslre acollia alec
tu ós els nove lls alumne s qu e ac ud iem a aprendre de com
pondre. GraCIes éI ell I sens e merélxer·ho, ens ambave n
anyalment els llIbres que cada Nadal el conegut p robleml st?
amerrcà ALAIN WHITE . edI tava I regalava als seus am IC S,
Allres ob res seves publicades són MANUAL DE AJEDRE Z
PARA USO DE PRIN CI PIANTES. PRIMER lIBRRO DEL AJE
ORECISTA, , J. TOLOSA Y CARRERAS . PROBLE MAS DE AJE
OREZ
I pe r a arrodonir la seva ob ra, va red ac tar dos ffianu s
c rrts, que en no poder ésse r publicats, varen passar a la
Biblioteca de Catalunya, c om a resullat del donatIU de tal ::.
els llibres I documpnls d Escac
lel De r lA seva vldu a, la
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senyo ra Mercè Borrell. Són " FLORES DEL AJEO REZ ESPA·
ÑOL " que és com una hIstòria del Problema d 'escac s hn s
als seus d,es, i "SELECCION DE PROBLEMA S DE AJEDREZ
CO MPUESTOS POR JO SE PALUZIE". recull de 247 dels seus
p roblemes. Són aquests una prova del fet que, com a campo
sitar, PALUZIE ês en lloC preeminent.
La qu ali tat humana de PALUZtE no té. lampoc , panó.
Tothom, especialment nosalt res, l'escoltàvem amb vene ra CiÓ ,
I el seguiem amb elllU Slasme, Gràcies a ell , Novelarque , Pe·
riS, Garc ia Marcos , Armeng ol I molts d 'allres porta ren el
Problema català a Ioles les formIdab les revI stes especIalitzades de tol el món , I Catalunya és coneguda molt bé, Tam·
bé el Or, Pu ig I PUIg , contemporani seu, segu i el cami amb
pleni l ul d 'èXits.
Per això, quan el 22 de gene r del 1937, als 7ï anys ,
ens deixava, el do l als Esc acs cata lans, I especIa lment entre
els problemistes , fou general. La ReVis ta " ELS ESCACS A

CATALUNYA " 11 dedica qUln!e pagines comentant tot el
mIliar de la seva obra en el prrmer nume ro de ra ny 1938
Fou una pena que el momenl en qu è la seva mort ocu rr e
gué nc tós el mé s adIent per a retre·1I un homenatge ge·
neral , manifestaCIó de l'alecte que tothom sen tI a per ell
Heus aci tres del s seus bons problemes prova de la
mestna que ta l el món problemlsta h ha reconegut Tlngue
p red ileccI ó pel " tres Jugades " però Iambe va co mpond re
exce l·len ts mats en dues, I alguna fanta SIa

3er. premi
" GOOD COMPANION" , 1914

4rta. menció
"GOOD COMPANION ", 1924

lar. premi
" MAGYAR SAKRVILAG " 1928

11 +10

11 + 11

10 + 14

Mat en trH

Ma' en du"

Mat en tres

'sanb!1llwa1 SlU8!HU\ SaJ1 sal ua saJ6au s9:)ad s9n p B BO
'!J!J:lBS sa 9qWB¡ '¡SanbB '8weo ap !:l!l!J:l8S ep 80Ue¡q ep86n!

ADVERTIMENT

8U009S 8un,p S¡¡W 'I iEIO l 'E9d .. ~ !S ¡'I X a l 'Eq:J ... ~ !S
iUO l 'EqX8d ... ~ 's 'lP:JX O l 8~eu9w8 ' lll:J ~ 1 11

En el primer problema "1 911 ",
de Josep Tolosa i Carreras, pU·
blicat en el N.o 1 plana 55 , hi
manca un peó negre a " e3" .
Encara que per a un problemista expert li ha d'haver estat
evi dent, cal deixar esment d'aquesta absència .

'8!JeA81:l enb
eJ6au 8~ad 81 ep 9!:l8!I\Sap e¡ ¡uemoJd8 sapes!:laJd 1181\8:)
ep sa¡'J!nbU8J1 seuo6as :lU!:) ¡z;a:) Z; 'Z;ov ... ~ IS iLI X :) Z;
'EPd X 1. ... ~ 'S ILO x:J l ':J X 1. ... ~ !S iSP x :J l 'p X Od ... ~ !S
iSq x :) Z; CIV . , L !S 'Ola ' pa X d o V Z; ebeuawe 'CPd ~ '11
. .. uo!uedwo:) poo~ .. 1l0pawV qnl:) ¡ad U6L ua
saP!Ja ,aJd saap! sal ap a¡dwaxa un 'saJ6au ! sanbuBlq suo!o
·daoJa¡u! ! 'sap81\810 ap 9!unaCl . (¡8W lJ'OV z; :SOl. ... ~ :Ied
! lew 'sa:) Z; e~euawe 'LP-O:) L 'I
-!ouud IU8!JeA) 1ew

la

:IUOI~neOs

I TORNEIG OBERT "VILA DE MOLINS DE REI"
11 juny - 23 juliol
GARCIA CONESA, GUANYADOR
Amb una participació definitiva de 42
Jugadors tingué lloc aquest torneig
obert. que ve a augmen tar la llista de
to rneigs d'aquesta mena, qoJ e preferentment es prodiguen a l'estiu.
En sortl guanyador Gregori Garcia I
Conesa , amb 6 punts i mig, producte
d'haver guanyat a Jurado, Perdiguer ,
A. Serra , J. Fernàndez. Segu ra i Monedero, I taules amb Pisa a la 5 .~
ronda .
Restà segon Josep Pisa. que guanyà
a J. Garcia. lo Jimeno, Arus, A. Pablo ,
Revllla , I entaulà amb el vencedo r I
Sl mon, a l'ultima ron da
A continuació un grup format per
Segu ra , Simon. Nòria. lo Ferré i Abe)on , amb 5 punts , tancà la pa rt icipa·
CIÓ més sobreso rtint.
En el grup dels 4 punts i mig hi trobem Monedera. San Nicolàs. Garriga
(Josep). F. Sanz, Castellet i Ferran.

N." 69
J . PISA· G. GARCIA CONESA
Defensa Aobatsch
R 80 / c

IB 06)

1 e4 g6. 2 d4 Ag7. 3 Cc3... (Una al·
Ira possibilitat podria ser: 3 c3 d6. 4
14 C16. 5 Ad3 e51 6 CI3 Ag4 . 7 I X eS
d X eS. 8 AgS h6. 9 Ah4 gS. 10 AI2
e x d4. 11 c x d4 Cc6. 12 Cbd2 ChS!
13 AbS Cf4. 14 O-O 0-0. amb posició
molt
complIcada .
Spasski . Olalson,
Moscou 1975. ) 3... d6. 4 14 c6. S CI3
Ag4. 6 Ae3 b5. (En la partida SuetinGufeld, Tblh sl 1969. es va segui r de
la següent manera: 6 ... Db6. 7 Dd3 CI6.
B 0·0·0 dS. 9 eS Ce4. 10 Ce2 Ca6. 11
Da3 AlS. 12 h3 Ad7 . 13 Cd 2 15. 14
C x e4 f X e4. 15 Cc3 e6. 16 Db3! ..
amb ovantatge del blanc. ) 7 a3 a6. e
Ae2 Cd7. 9 h3 A x 13. 10 A X I3 CbS.

11 eS dS. 12 0·0 es. 13 Ce2 hS!. IEI
negre té un lleuger avantatge. ) 14 Ad2
aS.
Ce7? (Llàstima! Era millor 14
Impedi nt el canvi del cavall per l'alfil
dolen!.) 1S AaS I CIS. 16 Dd3 Db8. 17
A x b6 D x b6. 18 b4 Rd7. 19 a4 h4. 20
aS... (Tancant la posició i i mpedint
qualsevol reaCCIÓ del negre en aquest
lIanc. ) 20... Od8. 21 Ag4 Ch6. 22 c3
Rc7. 23 Cc1 A18 . 24 De2 CIS. 2S A X IS
9 x IS. 26 Cd3 Ae7. 27 Tl3.

I a la proposta de l'empat pe r banda
del blanc. el negre ra~cepta . puix que.
lot i tenir semi-oberta la columna g l g8, no és prou avantatge per a ¡nten·
tar alguna cosa .
GARCIA CONESA
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ASSEMBLEA DE CLUBS
de la FEDERACiÓ CATALANA D'ESCACS
Foment Martinenc, 10 d'octubre de 1976

Assistent s:
FEDERATIUS:

CLUBS

responsable de la gestió econòmica
ofereix comentar tots aquells punt s
que caigUI aclarir. Fa esmen t que en
el proper exercici, i tenint en compte
lanl l'envergadura del pressupost com
les particularitats de la seva economia
el comple del BUTLLETI D'ESC AC S
serà separat del Balan ç general de la
Federació.
El volum generat de Tresoreria corresponent 8 l'Exercici fou de 3,690114
pesseles amb 97 cèntims. Per lIicèn·
cies s'han encaixat 571.435 ptes.: per
quotes federatives de clubs 117 200 ,
per inscripcions a competicions 32, 2 1 0
pessetes: tes despeses per administra
c 6 nersonat i aenerat s han puiat ;t
983754 pies.; s'han esmerçat 127.228
pessetes en premis i trofeus per al s
campionats de Catalunya; 1 s'han bellunat un total de 1.397.590 ptes. per
l'organitzac ió de competicions diverses ult ra les regionals , o sia Tornelo
Zonal d'Europa, Campionat Juven il
d'Espanya, elc., capitols duts a terme
rigorosament per administració ,

Senyors CaS8jUana (President), Boada i Guillen (Vicepresidents).
Torquel (Sec retari General). Masip (Secretari de la Presidència),
i Vocals, Casals, Garcia, Mora, Palau, Puig I Vidal.
Barcinona, Comtal , Congrés, Espanyol , Foment Martinenc , Jake,
Olot. Sant Josep, SEAT, Terrassa ¡ U.G.A. de 1.. D ivISiÓ Regional
(Tolal : 11 clubs).
Amistat. Barcelona, Catalònia, Girona, Granollers, Hortenc, Igualada, La Principal de Vilafranca, Manresa, Sabadell I Vulcà, de
2.· DIVISiÓ Regional (Total ' 11 clubs) .
Bim-Sant s. Calaf, Català , Ca talunya , Colom, Cornellà, Gavà.
l'Hospitalet , La lira, Sant Adnà I Tres Peons. de Primera calegona barcelonina (Tolal 11 clubs) ..
Agut. Avinyó , Juyol, Meridiana, Sant Andreu. Santa Perpètua I
Súria, de Segona categoria barcelonina (Total : 7 clubs) ..
Arenys de Mar, Caixa de Pensions, Centelles, Ideal d'En Clave .
Motor Ibèrica, Orfeó Badalon í, Sant Martí i Setembre, de Tercera categoria barcelonina (Total. 8 clubs) .
Besós, Casal Sadalonl , Diana, Salle-Horta , Montcada I Viladacans, de classificacIó a Tercera categoria (Total : 6 clubs) .
Salt I Sant Jordi , de la DelegacIó de Girona.
Cambrils i Tabaquer, de la Delegació de Tarragona.
En Iota I 58 clubs.

La sessió s'inicià a les 10 hores en segona convocatòria , un cop assegural
el quòrum necessari.

Ordre del dia
ler.

Lectura j aprovació, sJ correspon,
de l'acta de l'Assemblea anterior.

El Sr. Torquet llegeix l'esmentada
Acta. la coneguda al seu dia, I és
aprovada íntegrament ,
20n.

Memòria.

El PreSident llegeix un comentari re·
sumint la temporada 1975176, det que
donem un resum a continuació . Introdueix els Srs. Palau , com a Director
General de l'Institut d 'Escacs de Ca ·
tatuya, i Puig , com a Director del
BUTLLETf D'ESCACS, perquè comen·
tin els aspectes corresponents a les
seves activitats, comentari del que tam·
bé donem un resum a continuació.
3er.

INVENTAR l,BALANÇ de I. F, C, d'E .
• 31 d'agosl del 1976
ACTI U
CAIXA I BANCS
DEUTORS DIVERSOS
MOBILIARI I INSTAL.LACIO
IMPRESOS I PLANELLES DE JOC
TAULERS MURALS
FIANCES ,
DELEGACIO DE LLEIDA
SUMA DE L'ACTIU

488.689,32

PASSIU
CREDITORS DIVERSOS
PATRIMONI SOCIAL DE LA F.C.d'E.

Estats de comptes.

Prèviament s 'havia lliurat als assem
bleistes el balanç econòmic de la tem porada anterior. El Sr. Boada, com a
54 (224)

268.829,32
114.400,26.960 ,11.500,7.000,20,000,40.000,-
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SUMA DEL PASSIU

165.110,323,579 ,32
488.689 ,32

COMPTADOR ' Jordi Boada i Llombart

8è.

TEMPORADA 1976-77
PromoPromoEquips
Categoria Grups Equips Pugen clonen Queden clonen Baixen 1977/ 78

---

1. 11 Reg
2.' Reg .
1.:\ Prov.
2 ' Prov.
3.& Prov.
Classt'

14
21
35
60

1
2
3
5
5
?

59
?

9

2
6
10
10
10

2

11
18
35
35

4
8
12
15
15

12
24
36
57
59
?

més els campions de Girona i Tarragona , i eventualment de lleida

Per separat publiquem l'Inventari·
Balanc corresponent, tancat a 31
d'agost.
No havent-hi cap impugnació a l'estai de comptes . aquesl fou aprovat.
4arl

Cl!Ilendarl espor1lu,

El Secrel8f1 in' orma de les dlficultals alienes (vaga de correus) que
han obligat a modificar l'avanc de
ca lendari Que lou lliura' al seu dia i
que resla r a definitivament confeccionFlI un cop se sàoiga la forma defini.
Ilva del camoionat per equips de cara
,1 camoional d'Espanya i a la reun ió
de clubs catalans possibles organitzado rs de torneigs_
Sè.

Reestructuraci6
per Equips.

del

Campionat

L'Assemblea aprova per unanimitat
la reestructuració proposada per la ponènCia que s'havia nomenat a l'Assemblea antenor i que, en sintesl, consisteix en la creació d 'una Pnmera I
d 'una Segona DIVI Sions Regionals partint de l'adaptació de les categories
anteriors als nous pressupòsits que
consisteixen a integrar els equips de
les Delegacions de la F. C. d ' E. en
una sola competició i que els grups
no tlngum més de 12 equips a fi d 'aJustar-se raCionalment a la diVISIÓ per
trimestres del calendari esporliu .
La Primera Divisió Regional eslà
formada per l'antiga categoria Preferen t regional ; la Segona DiVi sió Regional és l'antiga Categoria Primera
" A" incorporant-hi el s campions de
les Delegacions de Girona I Tarragona, d e moment, i eventual ment el de
Lleida, SI no es p rodueix la seva separació. la l .i categorta de Barcelona
és l'an!enor Primera categoria " B": la
2,1 categoria resta igualment la 2."
d 'abans I així mateix passa amb ta 3.'
categoria ,
Heus aci el mecanisme d 'ascensos
i descensos per la temporada 1976-77.

6é .

Ponències

A fi i efecte de tenir un contacte
més estret amb els seus afiliats , la
Federa-::ié,. proposà la creacIó d 'unes
Ponències que a manera de ComisSions permanents de treball estudi n
ol lerents temes concrets i un cop resolls sIgUin presentats a una Ass€mblea extraordmària per ésser dona des
a conèixer i aprovades les seves conclusions, si convé .
Els nomenaments que foren fets
(:Itengueren els clubs que s'esmenten
l:t continuaCIÓ :
Escacs Juvenil. Infanlll
Escolar:
clubs Sant Andreu , Juyol, Horten c. Espanyol. Congrés . la Lira , Terrassa ,
Jake, Ciutat Meridiana. Cambrils i Vi ·
lafranca.
Campionat Individual (màxima c ategona): clubs Congrés , U.G.A., Jake,
Fomen t Martinenc I Vulcà.
Campionat per Equips: clubs Comtal ,
U.G.A.. Terrassa . Espanyol , Amistat.
Santa Perpètua i Jake.
Gestl6 econòmica : clubs l'Hospitalet.
Comtal. Foment Martinenc i Vulcà .
Torneigs (oberts i tancats) : mem·
bres a designar pel Consell Di rectill
de la Federació ¡ representants dels
c lubs organitzado rs d 'aquestes proves.
Estudi nous Estatuts de la F.C.d ' E.:
("Iubs Espanyol I Vulcà Junt amb el Vicepresident Sr. Guillén.
7è.

Comitè de CompeUcl6 p4tr la tem-

porada 1976/77
Partint del nomenament del Sr, GuilIén com a President d 'aquest Comité
I del Sr. Torquet com a Secretari, es
fa la votació per cobrir els sis membres que han de formar la nova composició . Surten elegi ts, com a titulars,
els senyors Josep M.a Pascual (Sabadell) , Josep Pared9s (Foment Martinenc) i Pere Bea (Comtal), I co m a
suplents, Joan Dom ln guez (Jake), Ferran Molina (SEAT) i Ricard Ciuró
(U .G.A.).

Propolta! per a cobrir et lloc de
classificació directa al Campionat d 'Espanya per equips

Amb la introducció de les DIvi sions
Regionals podIa creure's que s 'i nvalidava la fòrmula ante rio r de classificar
directament el campió de 1.- categorta
barcelonina cosa que ara podia traslladar-se a les esmentades Divisions
Regionals, bé al millor classifica t de
1.a Divisió que no ho estigué s Ja per
la 1.l'I. Divisió Espanyola , o donant
bel.ltgeràncla al campió de la 2.1' DIvisió Regional , al que resultés vencedor d'un matx a doble vo lt a i a 4 tau
lers entre el millor classilicat de la
1.- DiViSIó no fmallsta del CampIonat
d 'Espanya i el campió de 2.- DIVI:;:..)
Regional.
Es posà a votacIó quina de les dues
so Llucions li semblava millor a l'Assemblea que s'havia de tenir en compte ,
i aquesta es pronuncià a favor del
susdit matx per 30 vots CQntra 20, I 6
abstencions .

9è.

Precs I preguntes

El Sr. Molina, representant del SEAT.
va proposar es retés homenatge al
Sr. Joan Torquet amb motiu de portar
més de 2S anys al servei de la Federaci ó Catalana d'Escacs milJancant la
concessió de la Medalla al Mèrit. La
proposta fou acceptada per aclamació .
El Sr. Andreu , representant del Congrés, va proposar de restItuir el ven table ,",om de Federació Catalana d ' Escacs a nivell oficial. cosa que lam bé
fou aprovada per unanimitat, i que es
durà a terme un cop solucionats els
tramits pertinents.
El Sr. Carles Puig , represent ant del
Terrassa , va comentar la conveniència
que, de restituir-se la Festa Provincial.
es fes de fa isó que obligués a un comportament digne dels participants . especialment en els actes socials ; que
convindria demanar a ta F.E.D.A_ una
notable subvenció pe r tenir en comple
les activitats que desenvolupa la nosIra Federació: j que en el Campionat
d 'Espanya per Equips aquests haurien
de tenir un major nombre de components. car d'una part la reducció a 4
taulers permet una concentració d 'esforços dels més potents en perjudicI
del s més mod estos, que es poden va
ler millor en un equip de forces homogènies i compensades, i d'altra part
hi ha una exc essiva diferència amb ci
nostre nombre habitual de taulers en
joc en relació al Campionat de Catalunya que minva la força del s conjunts
homogenis.
La Presidència dóna satisfacció a
totes aquestes qüestions fent saber detalls i circumstàncies re latives a les
preguntes formulades que, en par t
co mpleten la informació que mancava .
I no havent-hi més assumptes a
tractar s'aixecà la sessió a les 13,15
hores.
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ANYS

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

6 d'octubre

la Junta Directiva fou Informada de l'èxit de les classes
donades pel GM iugoslau Sr. Drazen Màrovic, que hi
esmerçà tres setmanes fent un torn en cada una d'elles.
S'acordà sotmetre a la consideraCió de l'Assemblea la
decisIó perquè SigUI Jugat o no un matx entre el millor
equip de la Oivisió Regional no classificat per al Campionat
d'Espanya cont ra el millor barceloni de la 2, - Divisió
Regional per a cobri r la plaça de la provincia de Barcelona
8 les eliminatònes del Campionat d' Espanya de
2. a Divisió. o bé classificar-hi directament el pnmer equIp
esmentat.
Es fa saber el resultat de l'Assemblea de clubs de la
Delegació de Tarragona.
Els principals acords presos toref'\ : 1er. reuni r-se una altra
vegada er 30 d'octubre per elegi r nou Delegal a Tarragona ;
20n. Acceptar la inclusió del Club d' EI Vendrell a la
1." categona provincial. I 3er. que el representant de la
DelegaCIÓ a 2,- DIVISiÓ Regional s'elimini amb el campIÓ
provinCial de 1,· categoria per cobrir el lloc de Tal ragona
al Campionat d'Espanya en la fase eliminatÒria de 2.'
DiVISIÓ espanyola.
la Federació queda assabentada per part del club Vulcano
del seu desig de catalanitzar el nom I per lant oflClalltzar·lo
a Club d'Escacs Vulcà, cosa que ha de seguIr els tràmits
reglamentaris pertinents.
S'autontza el Catalonla , de Manresa, per organitzar el
I Camplcnat Femen! de Manresa, I el Sant Andreu perquè
organitzi la lliga Infanlll per EqUips ..
S'acorda treure la sanCIÓ Imposada al Sr. Bechlnl per
retirada del darrer Camplonal Individual de Catalunya.
Don ada la irregularitat del servei de correus per motiu de
la vaga , s'acorda a/orn2r una setmana el començament del
can,plonal de Catalunya per equips.
El Sr. Viladot Inlormà del desenvollJpament del IV Torneig
Internacional " Costa Brava " IniCiat el dia aban s a Blanes.
que solri les dl'lcullats d'haver hagut de preSCindir de la
participaCIÓ sovletica gestionada, però que hnalment es
pogué completar la nòmina amb la categoria mteressada.
21 d'octubre

Es llegeiX l'acta de l'Assemblea de Clubs celebrada el
dia 10 i es comenten dllerents questlons de les alll
tractades .
S'acorda sOHICltar de la F.E D.A. transmeti a la O N.EF y n
la concessió de la Medalla al Mènt Esportiu al Sr.
Joan Torquet per haver acomplert ininterrompudament
més de 25 anys de servei com a membre de la nostra
Federació amb abast de treball a tot Espanya per encàrrec
de la mateixa F.E.D.A.
S'autontza els Srs. Jaume Palau i Jordi PUig perquè
puguin obrir un compte corrent a la Banca Catalana
a nom de I"INSTlTUT D·ESCACS DE CATALUNYA (I.E.C.).
S'acorda trametre a la F.E.D.A. la petició del Club Escacs
56
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Sabadell per organitzar el Campionat Individual o per
Equips d 'Espanya l'any 1977.
Es la sabe r que, pe r acord de la F.E.D.A., liguraran als
eq uips espanyols pa rticipants a l'Ollmpiada d'Israel els
Jugadors de la nostra Federació Artu r Pomar, Antoni Medina,
Joan Manuel Bellon, Angel Martin , Francisco Javier Ochoa,
Pe pita Ferrer I Teresa Canela.
S'accepta l'oferiment de la Banca Catal ana de cedi r-nos la
seva sala d'actes per ce leb rar el prope r di a 29 el
repa rti ment de premis de la temporada 1975/76,
Prtviament i pe r ana r fent ambient , actuarà el GM danès
Bent larsen en unes simultànies amb rellotge contra
10 taulers , dos d'ells com a minlm Juvenils.
S'admet la participació del MN Jaume Anguera, aVUI dia
pertanyent a l'equip canari del Gondal però residint a
Barcelona, perquè pugui prendre part en el Campionat Obert
de Barcelona, la que pel seu caràcter d'obert aix! ho permet.
Es demanarà als clubs d'Olot i Tarragona la seva
col-Iaboració perquè org ~ nitzin els campionats Juvenils
de les seves demarcacions respectives.
El Sr. Viladot mforma de la bona fi del IV Torneig
Internacional "Costa Brava " I de l'lnlerès que han
demostrat tanl els A/untaments de Blanes I de Malgrat
per continuar-lo amb l'a/ut de l'ASSOCiaCió Barclnona,
cosa que fa preveure es podrà portar a terme l'any vment
El Sr. Viladot mforma de la VISita feia en companyia del
Sr. Palau a la Caixa de Pe"1slons relatIVa al futur pla
escolar que, desenvolupat per l'In slltut d'Escacs de
Catalunya, se mbla té Interès de subvenCionar la Caixa de
Pensions per difondre els escacs I contmuar la seva
tasca escolar.
S'aco rda convocar per al dia 26 la PonènCia nomenada a
l'Assemblea relerent als campionats mdividuals. Es
deSignen els Srs. Joan Maslp I Jaume Palau com a
representants de la F. C. d'E. en aquesta Co mi SSió
d'EstudI.

4 de noyem bre

El Sr. Casajuana mlorma de la reunió de clubs de la
Del egaCIÓ de Tarragona, celebrada el 30 d'octubre, I a ta
que, ent re altres acords, fou elegit nou Delegat el
Sr. Joan Albert Campos I Padrós, reSident a Cambrils.
Es concedeix al Sr. Francesc Sureda I Albareda , la
Medalla al Mènt EscaqUista Català per la seva llarga I
fecunda tasca al front de la DelegaCIÓ de Tarragona.
Es fa aVinent una vegada més la conveniènCia d'augmentar
el nombre de IlIcènclt~s federatives de JOc mitjançant la
seva mtraduccló en el món escolar I Juvenil. AIXÒ és tasca
reselVada a la PonènCia Juvenil I es nomena el Sr. Oscar
Vidal per a presidir-la I posar en practica les mesures
pe rllnents.
El Sr. Josep Boada és nomenat president de la PonènCia
Econòmica, en què s'hi Inclou el Sr. Joan Maslp.
Sec retaria Informa del moviment de clubs I equips '1IIal s

així com de les lli cènCIes federatives trameses fins ara pe r
a la tempo rada 1976 / 77,
Aut oritzar el Com ta l Escacs Club retiri del ca mpionat
per eqUIps el seu equip "C" Justi ficades les dificultats
d'ordre mtenor sense que hagi de servir de precedent pel
'l itres casos semblants que es poguessin presentar ,
Es donen a conèixe r els preparatius per a la propera
organi tzac Ió del Campionat Obert de Ba rcelona alxi com
dels cor respone nts a les categories Juvenils i Infantil s
Es delegt\ els clubs Olot I Ta rragona pe rquè organitzin
aquestes darreres competicions a les seves demarca cio ns
proVinCials,
S'acoroen les noves quotes fede rallves per a clubs I
equips filials pe r a prendre pa rt en els campionats I que son:
catego fl a Preferent, 500 pessetes; Pri mera, 400 pIes "
Segona, 250 ptes, ; Te rce ra, 200 ptes .: per a Barcelona
I per als Grups de classlllcRcI6 a Te rcera I calegona
Tercera de totes les DelegaCions a 150 ptes. Es Ilxa la
quota d'alia d 'un club en la quantitat de 1 000 pessetes.

18 de novembre
S'aco rda fel iC ita r a le~ co mponents de l'equip espanyol
Iemen I pel seu tercer lloc a J'Ollmplada de Halla,
Es fa saber que la Di putaC ió de Ba rcelona ha rEhaOlhtal la
subvenC IÓ ha bitualment concedida per a celebrar la
Festa Provinci al dels Escacs, moll u pel que caldra
es merça r-les en un ~c t e de Simila r slgmflcacló d'a ci a
fi d'any,
El Sr, Masip inform a de les conclUSions a què ha arribat
la Ponència que estudia l'organitzacIó dels campionats
individuals , les normes dels quals seran presentades a la
propera reunió de la Junta Dlfecllva.
Es fa saber que s'han superat els rècords d'mscrlpclÓ en
els Camp ionats Oberts de Barcelona, Juvenil I Inlantll.
cosa que s'ha prodult a totes les categories.
S'autoritza el Comitè de Co;n::>eIlCló perque donI una major
elasllcltat a l'Artlcte 46 del Reglament del Campionat per
EqUips relatiU a incOmpareixences,

EXTRACTE DE LA MEMORI A PRESENTADA A
L'ASSEMBLEA DE CLUBS PEL PRESIDENT
DE LA FEDERACiÓ CATALANA D ' ESCACS,
EN PERE CASAJUANA I FíGULS
Després de donal la benVinguda a tots els assistents
el PreSi dent V8 ale r mar-se en la contlnullal de celebrar
anyalment aquesta Ass emblea , gairebé exactament un
any després que aquesta tradiCIÓ s'hagi rep rès , I qu e
tant de temps estlgue Interrompuda.
Conllnuà dient que durant l'any transcorregut haVien
succell lògicament molles coses, I que la FederaCió, com
a cos VIU que és, haVia tingUI moments esplendents I altres d'inqUIetud, No es tractava pas de fer un balanc
exhausllu de tots ets l els, SinÓ donar-ne un breu resum
com a recordatori .
Entre els fets pOSitiU ) cal remarca r els IIlols espanyo ls aconseguits pels '1ostres Jugad ors Angel Martín I
Pepi l a Ferr er , en els Campionats Absoluts Masculins I Fe·
menins , I els sots-campionats de l'UniÓ Oraclenca d'Escacs
en el Campionat d'Esoanya pe r EqUips de Pnmera DIVIsió. i de Viciar Vehi en el de Juvenil s S'hi podia afegir
la victòria de l'O int a la Segona DIVI SIÓ espayola per equips
Va c reure convenient afegir a la IIlsla de les coses
rema rcables de la temporada la nova etapa del " BUTLLE TI D'ESCACS" I la constlluclÓ I entrada en funC ionament
de l'IN STITUT D'ESCACS DE CATALUNYA ( I.E,C. ) , files
imprescind ibl es en el desenvolupament del futur dels
escacs catalans AnunCia que a continuaCIÓ prendrien la
p araula els responsables de cada una de te s esmentades
p arce t-Ies de la Fede raCIÓ perquè amplieSSin als assembl eistes els projec tes I programes que cadascú pensa
dur a terme
El PreSident va fer nolar que. pel que li'! referènCia
al BUTLLETI. lla hagués estat posslbte arribar on som
ara SinÓ hagu es estat per la tasca d 'un home que, durant deu anys , fou el seu redacto r, adminis trador I unlc
di rector , fenl esment de ta pe rsonalitat d' En Joan Tor
quet i Guasch, L 'Assemblea su bratllà aquestes pa raule s
amb una gran ovaCió ,
En el capital negatiu el PreSident es referi als problemes so rgits amb la conllnultat de la Festa ProVinCia l
dels Escacs. Ja que la subvenCIÓ de ta DiputaCIó de Barcelona s'havl a reta l dat, pe r ~ que s'haVien ana l fent ges1I0ns que feien ent reveure una pOSS ible SOlUCiÓ, SI mes
no de car a a l' any vment.
Es referi també, seguln l el fil de les contra ri etats ha·

gudes du rant ta temporada, la dissort que Significava la
desapa ri ció dei tradiCional torneig internacIonal d'OIOI
després de deu ediCions , I del~ ve nUs que hi haVia hagut
pe r ~art del torneig internaCional " Costa Brava", car
havLa renunciat Sant Fell .... de Guíxols, però que s'havla
pogut trobar una continuaCIÓ en el binomi Blanes-Malgra l amb la ferma aparença que s'hi arrelés al nou lloc,
SegUIdament va comentar el resultat que haVia portat
la pOSICiÓ d'al guns clubs pertanyents a la DelegaCIÓ de
lleida, que pretenien COt"stIIUl r-se en FederaCIÓ pròpia,
esqueixant l'arbre que lepresenten els escacs catalans
en conjunt. Va l er esme,lt que mes que un let nega tiu
era un fet lIa sllmó s, car al seu entendre el PreSident
crEia que això s' haVIa prod ult més per manca d'in forma ció o per informaCI ó adu'terada que pe r cap altra cosa
En el moment en què es posa en marxa el Pla d'Or'
denacló Reg ion al dels escacs a Catalunya -segui el
Presll1enl- on es concebeLxen els escacs catalans Iormant un sol cos per enfo r tir-los , la qual cosa quedava
àmpllement corro~orada amb la presènCia a l' Assem blea
de Clubs de representants de Girona I Tarragona , a tots
haVia de doldre 'ns una oeclsló que cap benefiCI podia
aportar als escacs lleidatans per SI sols , com no los et
d'Isolar-se d'un contexl amb més grans hOritzons mentre
els d'ells restaven "mitats,
Fini aquesta re'erenCla fent sab~ r que a l'mforme
elevat per la FederaCIÓ Catalana d Escacs a ta Delegaclón
Né: Clonal de Educaclón Fislca y Deportes, a Madrid, es
feia consta r de fai SÓ explíCita que la F, C d'E " per damunt de deCI SiOns. conjunturals. seguiria conSide rant-se
semp re com la " real I autènllca " represen tant dels escacs
catalans. En aquest punt el PreSiden t fou Interromput per
un anlms aplaudiments que vemen a subratllar amb aquest
'_lf'st la seva adheSIÓ a Rquesta declaraCIÓ
Per acabar el seu parlament , el PreSident va inVitar a
to ts els reunit s a participar en les tasques de t'Assemblea
amb el mllt or dels tarannàs I t esperit obert . en el ben
entès que en aquell moment I amb aquell acte eren et s
esca cs catalans que es conslltulen en Assemblea sobl/a·
,a, t que les seves deCISions marcarien l'emprem ta del
seu Immediat quefer
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CANVIS DE CLUB
Produïts a l'inici de la temporada 1976-1977
CATEGORIES SUPERIORS

MESTRES

PRIMERES
Club actual

Jugadors

Club anterior

Club actual

Jugadors

Club anterior

SORIA
BELLON
MONEDERO
PARES

Seal
Schweppes

Espanyol
Vulca
Olot

SOLA

Terrassa

Agul

OLL~

Ultdecona
Arenys de Mu nt
Aurora
Esplugues
Mataró
U. G. A.
Vulca
M artorell
Sant Josep
Barcelona
Horlenc

Amposta

Sitges
Barcmona

SUBIRANA
NAVARRO
VALlÑA
FARRE
IBARGUREN
SUY
BASAS
OLIVER
SANCHEZ
TELLADO
JULlA
MENGUAL
ROD'JN
HEREU

Vulca

PREFERENTS
Jugadors

FRAN CH
MAS
ORTIN
CRUAÑAS
CANOVAS
MONRABA
S. FERNANDEZ
J. FERNANDEZ
MIRÓ
ARIAS
REVILLA
CASTóLLET
LÓPEZ
ABEJON
CUADRAS
DUCH
M. LLORENS
JULBF
lRAVESSEl
rORREA
MARTlN
COLL

Club anterior

Club actual

Seat

Amistat
Català
Comtal
Dr . Pascuat
El Cervol
El Cèrvol
Espanyol
Espanyol
Espanyol
H. Olivetti
Juv. Molins de Rei
La Lira
La Ura
Olot
Royal
Ruy López.
Ruy López
Sant Adnà
Sant Andreu
Seat
3 Peons
Vilanova

Sant Josep
Barcelona
Girona

Sabadell
Sabadell
Hort enc
Hortenc
Comta:
Foment
Olot
Cerdanyola
3 Peons
Seat
Olot
Rubi
Barcinona
C . M . GràCia
Fomen t
Barcelona
Comtal
Vilafranca

Rubf
Aurora
Aurorél

Gunwlenc
Guixolenc
Congrés
Congrés
Congrés
Rusc
Tarragona
Badalona
Reus Esportiu
Sant Josep
BarclOona
Badalona
Caixa Pen Sions
Barcelona
Sant Pere
Sant Pere
Sani Pe re
Casino Comerç

R IBER~

LLASERA
ROCAMORA
CANELA
CERVAN1ES
DALMAU
ARMENGOL
BARRAT
GONZALEZ
TORRENT
FILVA
NIUBÓ
LAGUNA
AYUSO
CLOTET
SANAHUJA
POUS
FORTEA
GALVEZ
MIRALLES
ROC H

U. G. A.
Padró
La Lira
Peira

RESUM
Han canviat de club
Mest res Regionals
Prefe rents
Primeres
T olal Jugadors
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3
22
37
62

Arenys de Mar
Ateneu Barceloni
Barcelona
Barcinona
Barcinona
Bim-Sants
Caldenc
Català
Català
Català
Cat. Occ.
Coll·Blanc
Coll-Blanc
Dr. Pascual
Dr. Pa scu al
Foment
Foment
La Flo resta
La Lira
Montcada
Orfeó Badaloni
Orfeó Reus
Palautordera
Sant Andreu
Sani Josep
Sant Josep
Seat
Terrassa
Te rrassa
Terrassa
Terra ssa
3 Peons
Viladecans
Vulcà
Club 7 a 9

PR E MS A

L'OPINiÓ
DEL
LECTOR

Hem de celeb rar raparició
del " Butlletí d'Escacs " edi tat per la Fede ració Catalana i que conté un tan extens
com adequat text sob re t'actualilat escaquista, com és
sabut, molt intensa ent re nosalt res .
.,. coneixent la tenacitat
que a tots ells guia, estic segu r que no els manca ra l'esca
dels mi lers de jugadors d'escacs escampats per les terres catalanes.
Vicenç Bernades
(MUN OO OIARIO)

ELS lSCACS I El CATAlA
Distingit senyo r I amic :
Hem rebut el primer numero del nou "B uiJleli d"Escac::)' ,
expressl-: viva i planera, alhora que molt cuidada de
presentació t encertada d'obJectius, de les activitats escaquístiques a la nostra terra ,
Us lelicit9m pel redreçament que comporta i us encoratgem a prosseguir el vostre esforç . no pas 811lal. el
qual, precisament per aiXÒ ,
estem segurs que assolirà
plena eficàcia.
Rebeu la nostra salutació
atenta i cordial.
Jaume PLANES I PAHISSA
Cap de Serveis de
OMNIUM CULTURAL
Ens plau comunicar-li que
els comentaris dels nostres
socis han estaI unànimament
engrescadors. la petita parI
de respon sabili tat que hi le·
nim la gent de La lira. en
la posta en marxa del nostre
pais . s'ha revifat al contemplar com la F. C. d' E. ha
construït un òrgan de comunicació satisfactori.
La dignitat en que roman
la llengua I els esplèndids
treball s I informaCions generals enlairen la FederaCI Ó I
els qui fan el Butlletl.
Cordialment.
Jos ep Mas goret i Casa noves
President
Es de agradecer el qu e
este Boletin nos dè cuenta
de cuanto lo relacionada co n
el a¡edrez en Catalunya .
Mis mas Slnceras fellClta ciones a cuantos de un modo u otro lo han hecho po~Ible.

ABADAL
( Roses )

Les felicllo po r el gran im·
pulso que por lo vista pien san dar a la labor informa·
!iva del ajedrez catalan , por
el que como saben he sentida si empre admiración y res·
peto.
Trólimo Dfaz Guadarrama
(Mad rid)

QUlero
aprovechar
esta
ocasión para feliCitarIes sinceramenle por el aClerto que
supone la nueva imagen de
la revista . Tengo la suerle de
canocer bastante de ce rca el
a¡edrez catalan y no cabe
duda de que su maravillosa
aficion merecia esta revista .
OeJandole constancia de
que siempre tendran en mi
a un ferviente cooperador,
reciban un cordiaJ saludo.
Leontxo Garc i a Olasagasti
(Irun )
Me alegro doblemente ae l
Indudable éX110 que repre·
senta esta nueva etapa del
ButlleU, como aJedrecista y
como am ante de Cataluña y
cu anta su cultura representa.
M. Fiandor

(Madrid)
La meva mès cordial enhorabona a tots els qUi han
fet pOSSible l'apariCIó del
Butlleli! Molt agraït.
Dionis Prat
(Barcelona)
En pn mer lloc , la més sin·
cera fellCtlaCIÓ per la nova
tasca que estan portant a
terme.
Josep M. ' Calbe!
(Valls)

Alx i sal udava el ButlleU
Interior InformatJu
d'DMNIUM CULTURAL,
número 17 (juliol 1976),
l'aparició del nostre
"BUTLlETI D'ESCACS "
La Federació Catalana d' Es·
cacs (Trafalgar, 3, Barcelona-lO) que celebrava l'any
passat el seu cinquantenari.
ha llançat el primer número
del " Butlletí d' Escacs" bimes·
tral. D'aquesta manera es
tanca un parèntesi de trenta·
vuit anys que s'obri amb el
darrer número de la revista
" Els Escacs a Catalunya "
( 1927-1938) , El " Butlloli d'Escacs" es manifesta favorable
d'esdevenir l'òrgan informatiu dels escacs dels Països
Catalans. Aquest primer numero comprèn , a part la informació tècnica . bibliogràfica i de campionats, un vocabulari castellà-català de termes escaquistics i el proJecte d' Institut d'Escacs de Catalunya .

JORDI SAENZ i REBUll
Barcelona
Exposa:
Després de fer esment que
és una revi sta feta per molts
I per a tots els afeccionats .
al noble I cada vegada més
complex joc dels escacs I
ai xò fa que se sentin uni des
molles persones, suggereix la
conveni ència que a cada numero s'hi doni una informa·
cló resumida de totes les
competicions
internacionals
que se celebren a lot el món,
Demana també que hi hagi
una mena de " partida magistral ". preferentment j ugada
per grans mestres ac tuals,
que sigui c omentada ben ex tensament perquè 8S pugui

estar al c orrent de la tècnica
moderna. Hi afegeix també el
possible Interès a publicar
biografies de personalitats
que al seu dia marcaren una
època , moltes de le s quals
ens han llegat partides que
s6n autèntiques obres d'z rt.
Tot això sense menystenir la
nostra cultura escaquista, que
hauria de seguir essent el
contingut més nombrós.
Resposta :

li recordem una vegada
més que la nostra publicaCtÓ no és una revista com
s'entén per una publicació
d'aquesta mena, sinó que ei
BUTllETI D'ESCACS és una
publicació òrgan d'una determinada entitat, en el nosIre cas la FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS i que,
per tant. la seva missió és
ocupar-se dels escacs que
es produeixen aci, motiu pel
qual no s'estableix cap com·
petència a les revistes lipi ques que fins ara s'estiguin
editant a Espanya.
A pa rtt r d'aquesta premisS8 prenem en consideració
la problemàtica que ens ex posa , tot i que 18 conside rem
margm al o subo rdinada a
l'objectiu primari del nostre
BUTllETI D'ESCACS,
Es pot adduir, pe rquè ens
en ressentim , que amb prou
feina tenim espai, almenys
l ins ara, per ocupar-nos d'a·
Ilò que considerem són els
escacs catalans i que, per
tant, poc podem pensar en
inlormacions
alienes
per
aquest motiu, que per altra
part es troben làcilment a
d'altres publicacions espec ifiques ben conegudes de tot
bon escaquista.
El BUTllETI D'ESCACS no
la més que publicar allò que
són els escacs catalans I ,
per tant , no és miliar ni pit·
Jor que aquests. El que cal.
doncs, és empènyer els nos·
tres escacs i una de les miliars maneres de contribuir
a aquest progrés que tots
desitgem és fomentar l'organització de competicions internacionals. A parti r d'aquests postulats és quan el
BUTLLETI tindrà capacitat
per a aprofitar un material
miliar.
La seva mquietud la seguim tenint present com pro·
bablement es pot anar veient
amb el contingut d'aquest
número I confiem també del s
que segUiran
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180. a 330.

SANTO S (52) ( Po rt ug al) . PI JU AN (5 1.5) ( Gi ronal. BARRUEGO (5 1) (Samo ra ) , F. BE LL() N ( 49 .5) (Ma ll o rca) ,
VULCAN ( 48 ,5) (SuèCia) , AY ZA ( 48 ,5) (Ba rce lon a) , PI SA
( 48,5) ( Barcelon a ) , PERE IRA ( 48) (Po rtugal), MORAN
( 47.5) (Gllon) . SERRA (47) (C i utadella) . MIRALLE S ( 46 1
(Ba rcelona) . SENDt NQ (4 5.5 ) ( Pontevedra). GARC IA LAFUENTE ( 45) ( Palència) , GUITART ( 44 .5 ) (Mallorca) . SAL·
VANY ( 4,5) (Ba rce lona ) I FIGUEIREDO ( 41. 5) (Portugal) ,
amb G punts.

340 . a 500.

VERDú (52) (Alacant) . J . GO NZA LEZ ( 5 t .5) (Colòmbia) ,
GUIRADO (49 ) ( Alacant ), SABAT ER (48) (Mallo rca) . MA·
DRIGAL (48) ( Madrid ). BUR DI O ( 47 ,5 ) ( A lacant) . SOLER
¡ 47.5) (Alacant) . ARMER() (46,5) (Albacete) , CARRAS
COSA ( 46 ) (AI.ca nt) . Dr. RE Y ARDID ( 44 ,5) ( Sarag ossa I
ROMERO ( 44 ) (M a ll o rca) , ARIAS ( 43) (Ovied o) , RIERA
( 40.5) (Mallorca) , RO DRIGUEZ URIA ( 40) (G 'lón). LLO·
RENS ( 39) ( Barce lonal. HOYSM IE MI (38) ( Fin làn dia ) I
A. ROJAS ( 37 ,5) ( Madnd ). amb 5 punt s i mig.

Fms a 108 classlflc ê:). l s
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GUANYA JOAN MANUEL
BELLON
Rec ord de partici pació amb 108
jugadors
Un marcat eX lt va constituir aquesta
sisen a edlcio d'un torneig obe rt que
s' es tà conve rti nt en un dels més impo rtants de quan ts es celebren actu al ment a Espanya I amb prou ressó a
l'es tran ge r com ho prova la nombrosa
par ticipa ció d'escaquistes peninsul ars
( ta majoria de Catalunya , Madrid, Alacant. Astú ries ¡ País Vasc ) i d'u na vinl ena de nacions rep resentades. Co m
es de preveure. no hi mancaren els
mallo rqUin S ni tampoc menorqUins.
El patrocIni d'aquest torneig és a
cà rr ec de l'Ajun tament de Santa Margarida , l'AssoCiaCIÓ de Vems de Can
Plca fort I la F.E.D.A. Les partides es
Juga ren a l'H o tel Exàgon , que Junta ·
men t amb la di sco teca AI ROJa viva
organitza el torneig sota la direcció
tecnlca dp la Fede raCIÓ Balea r.
L'actuacló
del
valencià-mallorquí
Joan Manuel Bell on -a hores d'ara
Ins tal -Iat a Barcelona- fou completa .
Ja que, a més de quedar prime r c lasSificat ho va fer am b autoritat , gua·
nyen ! fins I tot una miniatura a l'ac tual
campió d'Esp anya Àngel Martin , que
fou so rprès a l'obertura
AIXÒ no lleva que el nou campió es·
panyol Jugés un torneig molt regula r
I so lament la partida oerduda a la 9.,'
ronda amb Kòskmen el p rivà del prl n h:~ r lloc a la claSSi fi caCIó final.
En el te rcer grup de puntuants hi
tr obe m un al tre c at alà, Manuel Nielo.
am b una bon a actuac ió. Hi rema rquem
també uns quant s Jugadors de Gi rona
( Pi)u an , el més destacat) . la qua l
cosa vol dir que el s Jugadors comen cen a sabe r mo ure 's gràcies a aques ·
la mena de torneigs .
Dels illencs foren Joan Pl anes j Fer ·
f"n Bellon . de Mallorca , I el men orq uí
Serra , els milIars c laSSificats, i be n
classificats , pe r ceri .

La primera dona classificada lou la
ca talana campiona d'Espanya Pepita
Ferrer (51."' ) . Cal fer constar, almanco
com a curiositat , l'actuació del jovenet
Mirall es i la d'un cec finès.
Any rera any el Torneig Obert Internacional de Can Picalort va gua·
nyant en popularitat i sob retot en participació , tenint en compte que par-

tim de 22 escaquers els
gueren part l'any 1971
gràcies a unes en ti tats
seu esforç fan possible
ven iment anyal.

que hi prenquan s'inicià
que amb el
aquest esde-

Defensa Alekh ine

MIQUEL JULlA I MAIMO
Felanitx

N.U 73
CUARTAS . PISA

o 00/ 0

MARTIN • BELLON

Gbmbit de dama

Defen sa Ca ro Kan
R 94/ 0

1 C3AR P40. 2 P40 ASC. 3 CSR A4A.
4 P4AO A x C. 5 T x A C3AR. 6 03C
01A. 7 P x P P3CR. 8 P4R P3TO. 9
A30 A2C. 10 0-0 0-0. 11 A20 CIA. 12
TOl A C30. 13 AST P3AO. 14 P4AR
01A. 15 A4C P4TO. 16 A X C P X A. 17
D x P P X C. 18 O x T P x PA. 19 P x P
A X P +. 20 RlT A X P. 21 P7A.

MARTIN • FERNANOEZ GARCIA
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SELECCIÓ DE PARTIDES
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( B 15)

1 e4 ca. 2 Ce3 dS. 3 d4 bS. 4.3 d x e4.
5 C X e4 Cf6. 6 C X f6 CXf6. 7 CI3 Ad6.
8 Ad3 0-0. 9 0-0 Ag4. 10 h3 AhS. 11
ac b4. 12 Ae4 Te8. 13 Od3 Rh8. 14
Ae3IS .

1 e4 CIe. 2 eS CdS. 3 d4 d6 . 4 e4 Cb6 .
514 d x oS. 61 x eS eS. 7 dS 06. 8 Ce3
o x dS . 9 e X dS e4. 10 CI3 Ag4. 11
Ae2 Ab4. 12 11-0 0-0. 13 0d4 Oe8. 1.
Rhl Axe3. 15 bXe3 Td8. 16 d6 Ce6.
17 014 DIS. 18 Og3 A X I3. 19 A x l3
O x oS. 20 AI. O X e3. 21 AgS Te8 , 22
Af6 OXf6. 23 Axe6 O x .l. 24 T X .l
b x e6. 25 Tel h6. 26 h3 T x ol . 27
O X el Td8. 28 007 Td7. 29 0e8+
Rh7. 30 0e4+ g6 . 31 D x e6 e3. 32
a4 e2. 33 aS T x d6. 34 O X e2 TdS. 35
Oe7 T x .S. 36 O x 17+ Rh8 , 37 O X g6
hS . 38 Rh2 TdS. 39 DI7 TaS. 40 Rg3
Ta4. 41 D X hS+ Rg7. 42 h4 Cd7. 43
ObS Ta3+. 44 RI4 Cf6. 45 RIS.
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Defen sa sici liana
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NIETD . HAIK

P. FERRER· E. SILVESTRE

Defensa escandinava
R 8, / e

( B O,)

1 e4 dS . 2 o x dS C16. 3 d4 C X dS. 4
e4 Cb6. 5 CI3 Ag4. 6 Ae2 06. 7 0-0
Ce6. 8 A.3 Od7. 9 dS . X dS.l0 A X b6
a x b6. 11 e x dS A X I3. 12 A X I3 CeS.
13 T.l Ad6. 14 Ag4 ObS. 15 Od2 0·0.
16 Ce3 Od3. 17 DgS h6. 18 OhS Od2.
19 T02 014. 20 To4 DgS. 21 O X gS
h x gS . 22 Adl Cd3. 23 T02 Tle8. 24
Ce4 C14. 25 T03 A.S. 26 Ab3 Ad4. 27
T3.1 Cd3. 28 T. dl A X I2+ . 29 C X l2
T x el + . 30 T x el C X el.
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E 02lb

(C 051

1 P4R P3R. 2 P40 P40 . 3 C20 C3AR.
4 PSR CR20. 5 A30 P4AO. 6 P3AO
C3AO. 7 C2R 03C. 8 C3A P x P. 9 P x P
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TIA. 15 P4CO C3C. 16 A3R 0-0. 17
020 A1R. 18 P4TR 010. 19 A x PP x A.
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P X C PSD. 23 O x P+ A2A. 24 O x P.

( B 57)

1 e4 eS, 2 CI3 g6. 3 e3 Ag7. 4 d4
e X d4 , 5 e x d4 dS. 6 eS Ag4. 7 Ab5 +
Ce6, 8 Ce3 Ch6. 9 A x h6 A x h6. 10
h3 AlS. 11 0-0 0·0, 12 Ad3 e6. 13 Tel
Cb4 , 14 A x iS g X IS. 15 a3 Ce6. 16
Rhl Rh8, 17 Tgl Te8, 18 Ce2 ob6. 19
Tbl caS, 20 b3 Te7. 21 Cel Ce6, 22
14 16, 23 e x 16 T x 16. 24 CI3 Cd8, 25
Od3 C17. 26 Tgcl Cd6. 27 T x e7 O x e7 ,
28 Tel Od8. 29 Ces Tl8, 30 013 Ag7 ,
3, OhS A x eS. 32 I x eS Ce4. 33 Rh2
Od7. 34 Oh6 Og7, 35 O X g7 + R x g7,
36 CI4 T17. 37 C X e6 + Rh6 . 38 CI4
Td7 , 39 Te8 Rg7, 40 06 Te7. 41 Td8
Ce3. 42 Td7 R16, 43 T X dS C x dS. 44
C x dS + R X e6. 45 C x e7 R X e7, 46
Rg3,
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El guanyador, el Mt Joan Manuel Bellon.

N." 72

NIETD . G. MUIlDZ
Obertura Ruy López
E 24 / 0

(C 69 )

1 e4 eS. 2 el3 Ce6. 3 AbS a6 . 4 A x e6
d x e6 . S 0-0 Ag4 . 6 h3 hS . 7 d3 A x 13.
8 O X I3 16. 9 Ce3 Ad6 . 10 Ae3 eS . 11
a4 Ce7. 12 Ce2 Ce6. 13 e3 Oe7. 14
DIS R17. 15 h4 Oe6. 16 O x e6 R x e6.
17 g3 Tad8. 18 Tad' Td7. 19 14 Thd8.
20 Td2 Ae7. 21 Tldl CaS. 22 Cel e4 .
23 d4 e X d4 . 24 A X d4 Ce6. 25 Ce2
CeS. 26 I x eS I X eS. 27 Rg2 e X d4.
28 T x d4 Ae S. 29 CI4 + Re7. 30 CdS +
A17. 31 T X e4 Ad6. 32 Tcd4 AeS. 33
T4d3 Re6 . 34 CI4 + A x 14. 35 T x d7
T x d7. 36 T X d7 A X d7 . 37 g X I4 eS.
38 Rf3 Re6 . 39 aS g6. 40 Ae3.
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MENORCA
ASSEMBLEA DE LA FEDERACiÓ BALEAR A MENORCA
Representants dels Clu bs menorquins es reuniren en
Assemblea convocada per la Federac ió Bal ea r pe r Ió
de comença r amb ella !es activitals de la nova tem po r..;da, p rend re conSCi enC ia del moment actual d 'aquest es·
¡:;:ort. I o rganitzar el Campionat Insular pe r equips.
Ent re els melis punts que es tractaren en aquesta
Assemblea creiem que tenen una singular Importància .
pel que signi fiquen de reconeixe ment oficial de la ve r ta dera esti m a en què se té l'acttvllal escaquistlca, la concessió de subvenCions que entitats com la Di putació Pro vincial de Balears I l'Ajuntamen t de Ciutadella. han ac ordat a favo r de la FederaCIÓ pe rò desllnades a fels con e.ets qUA acontentin Iols els Clubs de Menorca, la de
la DIpu tacIó : I a pa r ts IQuals, la de l'Ajuntament. pels Ires
Clubs de la localitat.
Pel que fa a la primera d'elles, l'Assemblea va aco rdar que es dediqUI a la con feccIó I publicació d'una Memòria de les ar:: tlvltats Insulars, esperant que amb ella
s' ha de p romolJ re encara més l'a fic ió,
Els tres clubs de Ciutadella, que rebran cadascun
ptes" veuen ;¡ixi so lucionat el problema
d'el ls 5,000 ,Fconòmic _
Aquests dos ajuts ofiC ia ls, I el de l'Ajuntament de Ferreries patrocinador de l'important Traieu Sant Bartomeu ,
mereixen l'ag raïm ent de lots els escaquistes menorquins,
a la vegada que són mereixedors que sigU in posats com
exemple a les altres Entitats,
Un altre punt molt Interessan t va ésse r el de conèixer
el fort espen t de supe rvivència de tots aquells aficlondls
que formaven el Club .o,A.R.. de Ciutadella, que, troban t·
se incompresos i desatesos en el si de l'Obra Atiè!lc:!
Recreativa, van haver d'arribar a la tnsta realitat d'haverse de donar de ba ixa; però gracies al seu bon espent j a
le~ gestions personals del seu president , que semp re es
senti reco lzat pels Jugadors, van trobar tota mena de
facilitats pe r ingress ar a la veterana enlllat cultu ral I re·
c reativa " 17 de Gener", donant-se d'alta a la Federaclo
co m a nou club sota el nom d 'aquella entitat.

Els rep resentants de cada club varen donar noticIes
dels seus respectius campIonats socials. qualcun d'ells
encara no acabat a l'hora de l'Assemblea, però Ja en les
pOSICions prou defin ides per poder presentar la llista
de jugadors en l'ordre de força que forma ran el s equips
en la disputa del Camoionat de Menorca. Tot segui t es
determinà qu~ ha'lla de començar el dia 6 de novt!mbre
per tal de deixar previstes les dates en què dins el gener
de 1977 s' haurà de Jugar el Campionat de Bal ea rs entre
els dos primers classi fi cats de Menorca I els dos primers
de Mall orca , tota vegada que el temps és moll JUSI pe r a
organitzar les prime res eliminatòries del Campionat d'Espanya .
El Campionat de Menorca per equips
A l'hora l'je redactar aquest comenlarl s'han Juga!
tres rondes d'aquest campionat, en el quaJ s'ha donat la
so rpr esa de la baixa lorma de l'eqUip del Protumesa,
qUt:I a l'hora d'ara se Iroba en el sIsè lloc de la classlll cacló gene ral amb B pun ts al seu lavar. Pot ser que els
jugadors passm per un moment pSicològiC espeCial degut
a problemes d'o rdre Intern del club, que 5e mbla tenir dl'
ficultats amb un Jugador tan cct ract eritzat com el Mestre
NaCional Ulveslad, I que no hem pogu l aclam qUines
puguin esse r, malgrat els nostres Inlents, El cert és que
aquest jugaoor no ha Jugat enca ra cap parllda d'aqu est
camp Ionat. A la rlarrera ronda . tenint com fi contnncant
l'equip del Cent re de Cultu ra de Vlllacarlos , que en les
dues pnmeres rondes tan so ls haVIa aconseguit 1 1 2 punt s
el resultat va ésse r: Prolumesa 3 1 i. Vlllacarlos 2 1 1.
Els dos primers llocs de la classificaCIÓ són de mo·
ment per als equips Los Boscos I Unió Spo rl lva Ma ó.
empatats a 12 1 2 punts , segum l-Ios el Penya Alfi l. de Mer·
cadal, amb 11,
Cal teni r en compte que els equips que disputen aquest
ca mpionat eslan in teg rats per 6 Jugadors.
DDMENECH MAROUES I GDMILA
Ciutadella

Components de l'As semblea de la Federació Balear
en plena feina .
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En Joan Casals entregant el Traieu Sant Bartomeu
al guanyador.

CATALUNYA NORD

HISTORIAL DE LA LLIGA D'ESCACS
DEL LLENGUADOC-ROSSELLÓ

La lliga d'Escacs del Llenguadoc lou organi tzada
¡'any 1952 pels senyo rs Duponl i Dassonnevi lle, a petició
de la Federació Francesa d'Escacs.
Originalment se'n deta Lliga del llenguadoc Migdi a
Vermell I agrupava Cinc clubs Montpeller, Sele, NUlles
Fronllnya I Bézlers.
A partir del 196('1 esten la seva aeclo als CinC Depar taments de la seva cirCUmSCripCIÓ : Heraul!. Gard . Aude. PI rrneus Orientals. Arrege més el dlstncte de M.llau que
depèn de la JUriSdiCCiÓ de l'Acadèmia de Mon\peller.
A la II del 1960 el Or. Ma lac an . de Ch aladre (Aude )
subslltuelx al Sr. Duponl. malait. Són deSignats Vlcepre
sldent s els Srs. Sans, de Carcas50na. I Canonge, de Monl·
peller.
L '&ny 1961 es crea una Vlee-presldèncla de la Fed e
r2.cló Francesa d'Escacs per la Zona Sud amb la mi ssIu
d'assegurar el lligam entre les Lligues d'Ado.Jr , dels FI nneus I del lIenguaooc I proJECCiÓ sobre Provença. I:.
Or Augelx, Pre'iloent Federal. encarrega aq uestes IUI
Clons al Sr. Dupont ultra la d 'o rganitzar a Carcassona un
torneig anyal alhora Inter·Ulga I InternacIonaL
A la I I del 1962 a pC .:CIÓ del Or. Malacan, Preside nt
F, dera l, els Srs, KahaNe , President de l'Escaquer Mont·
pellenc t Echlquler Montpelilé ra," I I Dupont accepten el
formidable honor de preparar conjuntament l'organització
rany 1964 , del campionat de Franca a Mcntpeller.
1:::1 f.. ~rer de 1964 la lliga agrupava 18 clubs afiliats (I
la F.F.E. Montpeller Echecs, Escaquer Montpellerenc. B ~
zlers . Frontlnyà. Séte , Nlmes, Bagnols / Cèze OUlllan , Car
cassona, Llmoux . Mllhau , Perpinyà , Sallagosa, Ceret , MI liars, Pezllla del RIU . Illa sobre el Tet , Estegel més dos
clubs en curo; de formaCió , Uzés I Portel ( Aude) ,
Electiu s
ci
el
el
el

1960
1961
1962
1933

157 federats

254
277
462

el 1955 a Arlés .
el 1957 simultàniament a Montpeller I Marsella
El 1963 s'organitza el Torneig Interlhga Plrineus-L1en·
guadoc, a Carcassona.
El 1956 i 1957 s'organttza la Copa Martlnl a Montpeller.
Des de 1956 la Lliga del Llenguadoc partiCipa a la
Copa de França.
El 29 de novembre de 1959 s'organitza el Torneig del~
Tres Clubs (Montpeller-Nlmes-Frontlnyà) a Montpeller.
El 13 de desembre de 1959 s'organitza el TorneIg dels
Ouatre Clubs (Montpeller-Bézlers-Sète-Frontlnyàl a Sète.
El 3 de gener de 1960 s 'o rganitza una competICió amb
motiU de la creació del Club de Bedafleu x.
El 30 d'abril de 1961 s'o rganitza el Torneig de FrO:I'
linya
El 1964 s'organItza la Copa del Rosselló, entre tots els
clu bs dels Pirineu s Onentals, sola la direcció del nou
VIce-president de la lliga Sr Graell , de Sallagosa,
El 25 de Juny de 1961 s'o rganitza a l'Ajuntament de
Carcassona el Torneig de Carcassona que reuneIx 104 adul ¡es I 40 escolars representant 14 clubs de les Lligues del
Llenguadoc i dels Pirineus. A mes d'í'lQuesta competlclo
hi va haver un matx internaCional entre 6 Jugadors Iran
ce~os I 6 d'espanyols seleCCionats de les provínCIes d Osca
I Saragossa,
El 2 de Juny de 1963 s'organitza a Carcêssona :
al

b)
ci

d)

un matx in ternaCional a ~ I S taulers ent re Jugador:;
Irancesos I seleCCionats de Catalunya Nord amb let
partiCipaCIÓ oe la campiona de Fran ça cont ra la campiona d'Espanya ,
un matx mternaclr.nal a 4 ta ul ers entre una selecc lu
espanyola I una altra de Leoben (Auslrla) :
un matx internaCional a 13 taulers entre una selecc ¡ ~
de Catalunya Nord I una seleCCIÓ de les 1I1gUE:S dLI
llenguadoc I dels PIrineU S,
un torneiç, especiflcament francés amb 80 lugadors
representant 15 club .. de les Lligues llenguadoc FInneus;

Activitat tècnica
De 1953 a 1958 s'o rganitza el torneig de Lamalou le!
Bè:lIns que re'.lnelX de 60 a 80 Jugadors representant Cl
5 a 9 clubs de les lligues del Llenguadoc I dels Pmneus.
De 1955 a 1958 creacIó de IQ. Copa del Llenguadoc ,
El 1960 I 1961 es crea el Torneig del Llenguadoc a
Narbona en substlluCIO del torneig de Lamalou (centra·
IItzacló) .
A partir de 1962 es crea el Campionat del Llenguadoc
en les categories Promoció , d'Honor i d 'Excel-lèncla , en
dues zones , Est I Oest . substitUint el torneig del llenguadoc.
S'organitza el Torneig Inter·Uigues Provença-llen gua·
doc:

El 31 de marc de 1963 s organitza a Marsella el Torneig Unlversltan Uenguadoc·Provença I es reunei xen 36
estudiants d'ambdues Lligues.
El 15 de març de 1964 . al Cent re C:ultural de la Ciutat
Unlversitàna del Trlolet a Montpeller, s'orgaOltza el Torneig Universitari Llenguadoc·Provenca entre 60 estudiants
d'ambdues lligues.
En un proper article completarem el quadre d'act lvllats.
P. ANDRt

Vice·president de la
Lliga lIenguadoc·Rosselló
DESEMBRE 1976/BUTLLETI O·ESCACS
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institut d'escacs
de catalunya
(I.E.C.)
L'INSTITUT S 'HA POSAT EN MARXA
Informe presentat a l'Assemblea de Clubs de la F.C.d' E. el 10 d'octubre
L'Institut ha iniciat la seva tasca a part ir del
proppassat mes d·octubre. Les oficines
administratives s'han instal-Iat en els locals de
la Federació Catalana , al carrer de T rafalgar
número 3, de Barcelona . Pel moment, queden
obertes tots els dilluns , dimecres i divendres
de nou a una del matí i el servei està atès per
una Secretària . Això em sembla que és una
bona notícia , ja que vol dir posar-se a
ca minar. S'han obert les inscripcions de socis
fundadors de l' In stitut i des del Butlletí us faig

Per altra banda , s'ha constituït en el si de
l' Institut. la Biblioteca d' Escacs de Catalunya .
Hem rebut ja les primeres donacions , una
cin quantena de llibres . i ten im promeses de
dive rses donacions i llegats . També hem in icia t
la secció d'i ntercanvi de revistes . La Biblioteca ,
doncs , pot é~se r el prim er se rve i efectiu per a
l'escaquista ca tal à en un termini relativament
cu rt .
Fina lm ent . voldria comentar que tenim en

preparació per a l'any 1977 l'organització de

una crida per si us interessa apunta r-vos .

torneigs internflcionals a Catalunya de

En l'aspecte general, l'Institut participa com a
membre actiu en el Congrés de Cultura Catalana
dins l'àmbit d' Esports i Lleure, i tenim pensat de

ca tegoria mitjan" , adequada a l'actual força dels
jugadors ca tal ans . Pretenem amb això fer
participar en la classificació internacional ELO
el m àxi m nombre d'escaqu istes del nostre pais .
Bé, això és tot el que puc avançar sobre les
activita ts de l'I.E.C. En poste riors butlletins

preparar un informe sobre la situació esportiva

actual dels escacs a Catalunya .
Ja en un pla de projectes més concrets, voldria
ava nçar que s' han iniciat els estudis per la

planilicació de l'ensenyament dels escacs a les
escoles de les diferents comarques de
Catalunya . El tema està pendent d' unes gestions
per al fin ança ment a través d' una entitat de
l'es talvi català .

ani rem informant de les notícies del nostre
Institut. Torno a demanar-vo s la vostra
col-Iaboració, inscrivint -vos com a membres

fundadors de l'Institut d' Escac s de Catal'JOya .
JAUME PALAU I ALBET
D.rector General de l'I.E.C.

EL " BUTLLETI D'ESCACS" PREN VIDA
Informe presentat a l'esmentada Ass emblea
Quan ara fa dos anys el nostre President em digué de
!e, · me càr rec de la publicació que ven ia editant la
FederaCIó , se 'm planteja ren dues quesuons:
-

com continua. una tasca que dUIa 10 anys de prestigi
pe rò que l'època dem anava ja una att ra onen tació;
com porta -la a terme el menys personalment possible
mitjançant un equip de col.laboracI6 I treba ll.

I

La primera questl6 fou replantejar el concepte de bull leti
per tanl, cenyir-nos a les activitats est rictament
catalanes com a òrgan d'una entitat com és la
Federació Catalana d 'Escacs . Per això ca lia lambé
reto rna r a la situació qu e li és pròp ia I Inlrodulf la llengua
catalana en el se u text , començant pel propi nom de la
publicació.
AI XÒ fou aprovat per la Junta Directiva , que havia
acceptat el meu nomenament de Director, I així nasqué el
BUTLLEn D 'ESCACS prevIS e ls tràmit s oficials
I,

r~glamentarls .

Enguany s'ha començat a publicar Ja sota aquesta nova
orientació . I avuI distribUirem als assis ten ts el número 3
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que acaba de so rti r d·lmpremta. Val a dir, però, que
durant l'any 1975 el "Bolelín " segu I edltant·se igu alment
a l'espera de la nova autOritzacIÓ I JB dUia els trets
fonamentals de les princi pals !inles directrius d'ara.
Aq uesta nOVB etapa té també altres particularitats, que
es van posa ni en eVidènCia de mica en mica I que es van
soLludonant a poc a poc. AIXÒ val tant per l'aspecte
redacclonal com administratiu .
Fil ant pri m, anem recupe rant els mots que ens són
pròpis, I en aquest tercer número fem una proposta de
regular itzac ió del s nom s del s clubs , l'e xemple més
fefaent d'això ens el dóna el Club Vulcà amb la seva
proposta de canviar ofiCialmen t el nom.
També Inaugurem les corresponsalies de les contrades
germanes . Creiem que la tasca de catalani tzac ió del s
Escac~ és el momen t adient de fer·la al costat de la
revalOJitzacló de la cultura catalana . de la que els
escacs e'1 són sens dubte una pa rI.
Tenim un rud iment de RedaCCIÓ amb una sèrie de
pe rsones entusiastes que col.laboren de diferents
maneres en la seva con feCCIÓ . Pe rò ens calen més ajut s
d'aquesta mena I sobretot sena molt necessari disposar

d'un Cap de Redacció per coordinar totes les tasques
d'una publicació d'aquesta envergadura.
La part administrallva començà d'ésse r independitzada
de la Secretaria General de la Federació, que de per SI
Ja té una feina prou feixuga. Com a integrant de les
ac tivitats de l'In sti tut d'Escacs de Catalunya (Centre
d' Informació, Departament de Publicac ions) alhora se rveis
de la Federació, la senyoreta Sec retària de l'Institut n'és
encarregada de diferents tasques del Butllet i, entre elles
les corresponents al control de subscriptors.
En pOdrfem dir, però, que tot es troba en estat d 'embnó ,
car no s'ha cobert encara la part principal de la seva
financiació , que en gran mesura es fa dependre de
la publicitat. Momentàniament es duu a tilol personal.
però per a una bona introducció en els circuits publicitaris
comercials ens convé personal professional que estigui
ben relacionat i pugui endegar aquest afer amb èxit.
T6mbé s'ha de promoure ¡.Jn major nombre de subscriptors ,
tot i que hagi crescut molt en aquests mesos, i fin s
sigui un èxit -ni que sigui relatiu- la seva distribució
a quioscos i llibreries d'arreu de Catalunya, i a parllr
d'aquest núm. 3 a les Illes i tot , de moment
Hem de confessar que el Butl/eti se'ns ha di sparat.
La informació que promou e" els escacs ca talans és tant a
---com ja dèiem en el número 2- que ens hem vist
desbordats i això ens obliga a fer una publicació d'ampli
abast. Però prefenm tract ar la matèria " '" extenso" que
limitar·nos a una esquifida referència, Ja que aixl en

treurem la importància que creiem té per a nosaltres,
vull dir per a tots els escaquistes catalans .
AI XÒ fa que el pressupost sigui elevat , més enllà d'un
milió de pessetes a l'any amb el ritme actual , i que SigUI
urgent -sense alarmar-nos, encara- de trobar els ml l lans
d'arribar-hi, si és que realment es creu que la tasca és
útil i posi tiva . La pri mera providència davant d'aquest fet
haurà d'ésser, probablement , un nou augment del preu
de venda per posa r-l o a to amb el seu cost , que segueix
desfasat. Naturalment, respectant les su bsc ripc ions
actuals fins a la seva fi.
Pera també caldrà anar a beure a les fon ts d'on ha
sortit el mantenim ent de la cultura catalana -que per
alguna raó se li diu és de peatge- i supose m que les
hem de trobar principalm en t entre els escaq ui stes. O·acl la
referènci a al s "a lmogàvers del s escacs·· que fem a
l' editorial del repetit número 3.
En fi , com es pot veure no és res més que una expo sIcIó
de la marxa actual del nost re estimat 8UTLLETI
D'ESCACS , que SI bé si gnifica s'ha avançat molt en la
seva manera d'enfoca r-lo , està encara lluny d'haver-se
consolidat malgrat la seva apa renç a. I a assolir·ho ens hI
esmerçarem els propers :llesos perquè l'any Vinent , per
aquestes dates, paguem teni r la satisfa cció d'anunCIar-ho
així.
JORDI PUIG I LABORDA
Oirecl or del " BUTLLETI D'ESCACS"
Di recto r Tècn ic de l'I.E.C.

ELS ESCACS A L'AMBI T DE L' ESPORT i EL LLEURE
EN EL CONGRES DE CULTURA CA T ALANA
El 27 d 'octubre d'enguany es presentà l'Ambit de l'Esport
I el Ueure al Principat, dins del Congrés de Cultura
Catalana, I en el local del Cent re Excu rsionista de
Catalunya , cem a commemoració del seu centenari. que
celebra aq uest any.
Pel sign Ifica t que pot tenir pel nostre joc, i per la
rep resentació q ue hi tenim mitjançant l' INSTITUT
D'ESCACS DE CATALUNYA ( I.E.C.), crec important
fer-vos arrib ar la informació dels treballs que s' hi van
fent.
En l'esmentat acte es comen çà recordant que el
"Cong rés és un projecte ja engegat de fer un balan ç
objectiu del que tenim i del que ens mancR. per tal
d'ésse r una cultura desenvolupada normalment. és a dir,
amb les exigències i les necessitats de tota cullura
naCiona l" .
El C.C.C. està format per 20 àmbits que treballen en
l'estudi dels diversos aspec tes de la Cultura Catalana.
A continuació es va fer p .... blic el projecte de manifes:
de l'Ambli de l'Esport i el Lleure, que suposa els
Rcords míni ms acceptats per tot s els membres del
Consell General de l'Ambil.
El Mani fest comenca afi rm ant " Els Paisos Ca talans han
esta i reflex fidel de 12 realitat econòm ic a-soci al , de la
superestruc tura politica existent els darrers anys i de les
tormes de ... ida i cullura caracter istiques de la nostra
col-Ieclivltal. Aix ò vol dir que la situació econòmica,
poll tic a i social qu e ha menat la vida a les diferent s
nacions que co mposer: l'Es tat Espanyol s'ha traduït en
una especia l c onf' guracio dels fenòmens de l'esport
lleure·' .
A conllnuacló es denuncia aquesta configuració :
Es denunCia el no accés rea l a la pràct ica de l'esporl
per part de les c lasses menys afavorides: també la
manca de control popular de " l'abundós diner que s·ha
mogUI dins els òrgans estalals dedicats a l'organització
i contra. 'sportiu " .

Es denuncia la política cen tralista uniformadora, la
manca d'una politica coh~rent de promoció esportiva.
Es denuncia la potenciació que s'ha fet dels esports de
minories, dels èxits de pe rsonalitats brillants i de
l'esport espectacle " com a instru ments de propaganda
governamental'· .
Davant de tot això els membres de l'Ambit " que lluit en
per una societat cata lan a més Just a I més dem oc ràtica "
es ploposen una sè ne d'alternatIves:
Concepció de l'esport " com una activi tat educativa
a les primeres edats, I d'esplai pels adulis"
Es consideren els benefiCIS de l'esport com un del
Inalienable ql,e té tot Ciu tadà.
Per aconsegui r-ha es reclama ; equipampnt. control
popular del s pressupostos i elecció I aulonomia del s
organismes planificadors.
Fi nalm en t, en l'acte, es va exp licar que l'Ambit està
format per equips de treball , i la feina que desenvolupa
cada un d'ells. Aquests són : l'accés a l'esport , l'espo rt
com a factor educatiu, estudis mon ogràfics sob re les
diverses aot lvitats espo rtives i del lleure (en aquest
equip hi treballa l'IEC fent un estudi dels Escacs a
Catalunya) , esport amateur i esport professional,
l'experiència del moviment espo rtiu-cultural i civic din s
les enti tat s catalanes d'ex cursionisme, finançamen t de
l' esporl, estalu t ¡ufidic i organització admini strativa de
l'esporl, Aspectes que rela cionen l'esport amb la
natura.
AI final es va obrir un an imat col-loqui entre els
assistent s. Es recordà que el Congrés està obert a tot s
aquells que s'hi vulgu in afegi r Ireballant en l'equip que
els plagui.
JOSEP GARCIA I RIERA
Secretari de l'I.E.C.
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Dama
NÒrLa-CoUado
GràcLa-Camps
O. Rodnguez- Llad6
Larsen-Sa nz

77
154
204
157

Tartakower-Marin
Kàrpov-Ferrer
Vehi -Dominguez
Sanz-O 'Kelly
Sanz-Westé nn en
Pomar-Lberson

28
103
82
49
49
54

Kàrpov-Comas

O 08 / b
O 08 / e
O 12/ a
O 15 / a
O 15/d
O 18/ a
Peó de
A 09
A 51 / a
A 56 / e
A 58/e

India Antiga
A 73 / a Haik-J. Ponce

Catal ana

O 05 / a
O 05 / b
O 06 / a
O 06 / e
O 75/a

Indla de
O 70 / a
O 71 / b
07 11e
O 72 / b
O 74/b
O 76 / a

O 76 / b
O 80 / b
O 84 / b
O 85/b
O 87 / a
O 88 / a
O 88 / b
O 93 / a
O 99 / e
V)

207

Rel
Tartakower-MontlceJh
S.mon-Manín

28
82
148
81
28
22
77
98
140
138
215
98
104
199
75
196
109

Halk-Vehi
Pa redes-Ve hi
Tartakower-Torres
Masqué-Pablo
AbeJón- Mart in
Ponce-Albert
Kà.rpov-Coll
Kàrpov-Ferran
Rey Ardid-Marco
Piqueras-Pedra
Kàrpov-Fatcó
Mora-Colomer
Bordell-Slmon
Pomar-Ga rcia Conesa
Kàrpov-Mateu

OBERTURES DE FLANC
('" 1 e4 , 1 d4)

Bird

IV)

R 04 / a

OBERTURES SEMITANCADES
(1 d4
1... d5)

"*

So ria-Pisa
J_ Prada-Mateu

77
98

Ara-Ayza

77

Larsen

Benoni i contragambil Volga , Blumenfeld
I Ben ko
A 43 / b E. Pérez-Ochoa
202
A SO l c Kàrpov-BaLxauh
139
A 74 / a Kou remenos- Martin
54
L. Gonzàlez-C . Canela
135
Gonzàlez Mestres-Ochoa
200
Plqueres-Suàrez
207
A 74 / b Cherta-Marchador
82

A 77 / b
A 77 / e
O 30 / b
O 75 / a

PLneda-Buxadé
L6pez-XLberta

A 00
Angl esa

A 20 / a
R 21 / a
A 22 / e
A 25 / e
A 21; I a
A 32 / a

72

Vehi-Nlelo
Baull sta -Alfara
Vehi-Slrvenl
Vehi-Ponce
Garnga-Rlbera
Veh i- Pedra
Arlas-O ltra
Aodriguez Arves- Mateu
Baullsla -Slmon
Gonzàtez-Pujol
Vehi-Ponce
Vehi -Rlbera
PUJol-Poyalo

Kàrpov-Garcia Conesa
Poma r-Ube rson

202
138
54

Holandesa
TeJera-Paredes
Boada-Pineda
Kàrpov-Kmd
A 68 / b Boada·Segu ra
Garcia Padr6n-Segura

75
78
104
154
203

India de dama
Toran -Ga rcia Conesa
O 36 / b Kàrpov-S anah uJa Palomo
Sanz-Poma r
O 38/a Pom ar-Kàrpov

201
109
157
160

Bogoindia
Kàrpov-Ma rt ín
Kàrpov-Oomínguez
O 31/ b Gavaldà-Sànchez Cóza r

106
140
39

Sanz-Serra
Garriga-Pu /ot
Vehi.Qltra
A 39 / e Kàr pov-Buxadé
A 40/ a Arias-M artín
BordelJ -Larsen
R 41 / e Zotes-Camps
R 43 / a Kàrpov-Ayza
R 45 / a Kàrpov-T . Canela
A 45/ e Darga- San z
A 46 / b Pomar- Larsen
A 471b Sanz- Fraguera
R 471d Ayza -Ciu r6

Nimzoindia
O 41 l a Pomar-Bordell
O 44 / b Puig Nada l·GuadalaJa ra

196
199

Partides incompletes
Karpov-SanahuJa
Castro-M artin

A 60 / b
H 63 / a

O 32 / a

O 31 / a

DE SEMBRE 1976/ BUTLLETI D' ESCACS

A 33 / d

R 34 /a

A 34 / b
A 35 / a
A 38 / a

Olt ra-Pedra

212
154
212
128
73
98
128
199
204
74
98
184
82
128
21
77
127
139
183
203
206
102, 139
138
157
197
157
79
109
151

RELACiÓ DE CLUBS FEDERATS
(per ordre alfabètic)
Els noms figuren en la seva forma catalana com a
PROPOSTA de regularització de la seva denominació ofici:.1I actual.

PROV IN CIA DE GIRONA

PROVINC IA DE LLEIDA

PROVI NCI A DE TARR AGONA

BANYOLES
BANYOLES, Club Escacs
Alfons XII, 1

AGRAMUNT
AGRAMUNT. Club Escac s
Av. Agusti Ros . 24 . 2.°

LA BISBAL DEL PENED~S
BISBALENCA. S.C.R. , Secc. Escacs
General Mola. 1

BLANES
BLANES, Club Escacs
Plaça Espanya (Primer Casino)

AlTO NA
AITONA. Club Escacs
Cooperativa del Camp , s/ n .

CAMBRILS
CAMBRILS , Club Escacs
Sant Plàcid , 26

FIGUERES
ROVAL , Club Escacs
Rambla Sara Jordà, 28

ANGL ESOLA
ANGLESOLA , Club Escacs
Placa Santa Anna (Cafè)

GIRONA
GIRONA, Club Escacs

Bacia, 1 E

ARTESA DE LLEIDA
LA FER NOSA, Club Escac s
Castillo , 24

LA CELLERA
LA CELLERA, Club Escacs
José Antonio, 1

EL VENDRELL
VENDRELL , C. D., Secc. Escac s
José Antonio , 5
L 'HOSPITALET DE L' INFANT
HIFRENSA, G. E. , Secc. Escacs
Central Nuclear de Vandellós
Ca rretera 240. km . 211

BA LAGUE R
BALAGUER, Club Escacs
Plaça Mercadal, 32

L ' ESCALA
L'ESCALA, C.E.R., Secc. Escacs
Carn! Ample, 11

BELLCA IRE D' URGELL
BELLCAIRE, Club Escacs
Av. 7 de Gener. 133

LLAGOSTERA
Dr. PASCUAL , Club Esc acs

Plaça Espanya, 16

BELL·LLOC
BELL-LLOC . Club Escac s
Josep Pane . 22

OLOT
OLOT, Club Escacs
Passeig Blay, 2

L ES BORGES BLANQUES
BORGES BLANQUES, Club Escacs
Plaça Espanya. 22

PALAFRUGELL
BEGUR, Club Escacs
Caritat, 23

JUNEDA
JUNEDA, Club Escacs

LA CAVA
LA CAVA, C. N. , Secc. Escacs
Apartat de Correus, 5
LA SéNIA
SENIENCA. Agrup. Escaqui sta
Plaça Espanya, 14
MORELL
CHICK , Club Escacs
Sant Plàcid , 64 (Bar)
REUS
REUS , Club Escacs
Travesía Palo Santo , 2
REUS ESPORTIU . Secc. Escacs
Pe rla, 2

PALAFRUGELL , Club Escac s
Plaça Espanya (Cir. Mercantil)

LLEIDA
LLEIDA, Club Escacs
Bisbe Huix, 30 , 1 er.

REUS PLOMS . C. N .. Sec c. Escacs
llobera. 15

PALAMOS
PALAMOS, Club Escac s
General Mola, 5 ( Bar)

SOCI ETAT PESCAOORS, Secc. Es cacs
Príncep de Viana, 46

SANATORI VI LABLANCA
Secció Escacs
Mas Plana

RIPOLL
RIPOLL , Club Escacs
Passeig General Mola, 10
ROSES
ROSES. Penya Escacs
Sani ISid re , 14

SANT FELIU DE GU IXOLS
GUIXOLENC. Club Escacs
Passeig General Franco , 2
SANT JOAN DE LES ABADESSES
RUY LOPEZ , Club Escacs
Rambla Caudlllo , 6
TORROELLA OE MONTGRI
MONTGA I, Club Escacs
Placa Ouin tana i Cambls

ORGANYA
ORGANY A, Club Escacs
Plaça General Tella , 1
PUIGVERT DE LLEIDA
PU IGVERT, Club Escacs
Aspa , 8
LA SEU D' URGELL
SE U D'URGELL, Club Escacs
Av. Gene ralisimo, 23
T A RREGA
T ARREGA. Club Escacs
Calè Espanya
TORA
TORA . Club Escacs
Plaça Generalisimo, 34
TORNABOUS
TORNABOUS, Club Escacs
Bar Esp lèndiG
TORREFARRERA
TORREFARRERA, Club Escacs
Plaça Fenena , 1
TORRES DE SEGRE
TORRES DE SEGRE , Club Escacs
Salada, 27
VILANOVA DE BELLPUIG
VILANOVENC , Club Escacs
Sant Bru . s/ n.

TARRAGONA
CASINO TARRAGONA, Secc. Escacs
Av. Generalisimo, 63
TABAQUER . G . E.. Secc. Escacs
Fortuny, 23
TARRAGONA, Club Escacs
Fortuny , 23
UNIVERSITAT LABORAL F. FRANCO
Secció Escacs
TORTOSA
TORTOSA . Club Escacs
Plaça Sant Joan . 5
ULLDECONA
ULLDECONA. Club Escac s
Av. Gene ralisimo . 90
VALLS
VALLS . A.A .E.E.M.I .. Secc. Escacs
Pla ça retiro José Antom o. s/n .
VILASECA·SALOU
VILASECA, Club Escacs
Calvo Sote10 , 3

