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UN ALTRE PAfS, UNA ALTRA FEDERACiÓ 

"Si jo l'estiro fort per aqul, 
I tu l'estires fort per allà, 
Segur que tomba, tomba, tomba, 
I ens podrem alliberar." 

("L'estaca'\ de Llufs Uach. ) 

Ara que sembla que, almenys oficialment, som més catalans que abans -ja que 
privadament no hi ha dubte que ho hem estat sempre i de tot cor, i aixf s'acaba de 
fer evident en les primeres eleccions democràtiques després de 40 anys de roman· 
dre oprimits-, i confiem que, seguint també amb el punt de vista oficial, avui 
siguem menys catalans que demà -amb un demà que ens han promès immediat-; 
si, a més, i això a nivell de tot l'Estat espanyol, sembla que també som més ciuta
dans que ahir, vol dir que tot plegat ens empenya una tasca de ràpid redrecament 
del nostre país que, tanmateix, sembla ja un altre, tot i que no sigui encara el 
que volem. 

Com digué el nostre President a Martorell , el moment històric que vivim és el 
moment del retrobament amb la identitat perduda; el moment en què el poble vol 
expressar, també en els escacs, la seva voluntat de respectar i d 'ésser respectat , 
d'escoltar i d'ésser escollat, de viure i deixar viure, 

Això significa que ha arribat el moment de reorganitzar-nos; d'arraconar uns 
estatuts federatius anacrònics i reaccionaris ; que ha arribat el moment d'escollar 
la veu de tothom; que la personalitat de cada comarca del país pugui manifestar el 
seu autèntic parer a través dels seus representants democràticament elegits dins 
la integritat territorial de Catalunya; que ha arribat el moment que tots els compo
nents dels escacs catalans fem un autèntic caliu per a donar-nos uns estatuts de
mocratics, moderns, oberts, i, naturalment, progressistes, com el que volem per 
al nostre pais. 

Uns estatuts que recullin la veritable dimensió dels escacs catalans perquè 
desenvolupin de la millor manera la seva tasca educadora en el lleure i en l'esport, 
mitjançant una descentralització de funcions i de comeses, 

Que en la parcer·la de participació que ens correspon en el quefer del pais 
serveixi per acomplir la fita del procés d'alliberament nacional de Calalunya, i, de 
retruc , el de tots els Pa'lsos Catalans, amb els qui ens sentim solida,.s en la recu
peració de la identitat col-lectiva que ens és comuna, 

Creiem que aquesta reorganització que exigeixen els nous temps, pels que tant 
i tants havíem glatit. ha de somoure la consciència de tothom, ara que sembla 
arribada l'hora de dur-la a terme, 

Cal que en les organitzacions de base que són els clubs es discuteixin les ma
tèries de què s'han de compondre els nous Estatuts federatius, l'esborrany dels 
quals s'ha encomanat a una Comissió, que haurà de sotmetre les seves conclusions 
a una Assemblea extraordinària de clubs, prèvia la seva deliberació i reflexió en 
el si dels clubs, I és acl on demanem la responsable participació de tots els esca
quistes de Catalunya. 

Cada escaquista ha de recuperar l'interès per la cosa pública dels escacs, 
perquè no li vinguin imposades unes estructures sense el consentiment de la majo· 
ria, a fi i efecte que s'hi pugui sentir representat i reflectit. 

Cal estar amatent per tenir a punt els instruments de govern de les nostres 
institucions autonòmiques al servei del poble escaquista, al qui ens adrecem des 
d'aquesta publicació a ell dedicada, La crida és perquè tots els afiliats a la Fede
ració Catalana d 'Escacs s'hi sentin vinculats i responsables del seu futur, en el 
nou context que es preveu per al nostre pais, 

També amb paraules del nostre President. quan els escaquistes catalans ens 
haguem donat uns estatuts adaptats a la realitat del país; quan no siguin buròcrates 
de saló els qui ens diguin com ens hem d'organitzar; quan sigui la massa de 
practicants la que digui el seu veritable criteri exposat lliurement, podem arribar 
allà on sigui: no hi ha timits per a la llibertat creadora. 

Aquest és el nostre objectiu -el de tots plegats- i a això ens devem ara mateix. 
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ARA FA 50 ANYS 
Fundació de la revista 

"ELS ESCACS A 
CATALUNYA" 

" •• eTa ..... U .... • •• OA •• 

-, . ..... 
• 

Aquesta secció d'9femèrides no podlem comen
çar-la millor que havent-nos de referir a l'aparició del 
número 1 de la famosa revista "ELS ESCACS A CA
TALUNYA" pel juliol del 1927. 

Els seus fundadors Plàcid Soler, Josep Albert, Ra· 
fael Ooménech i Fabià Fernàndez foren els iniciadors 
d'aquesta publicació, que fou glòria dels escacs cata
lans durant 11 anys. i que estem segurs hagués anat 
més enllà si no s'hagués produït la desfeta dels país 
el 1939. 

El primer número marcava ja la pauta del que 
havia d'ésser aquesta publicació. D'entrada justifica 
la seva sortida donat "l'increment que ha pres l'afició 
als escacs" i. per tant. perquè el jugador no hagi d'a
nar a raure solament a publicacions editades en idio
mes estrangers, se li ofereix aquesta revista com a 
primera providència. 

I, com a conseqüència , tenint en compte que el 
seu abast principal vol ésser els clubs i jugadors de 
Catalunya, la parla que escutl per expressar-se és la 
nasi ra sense renunciar a fer-ho en allre idioma que 
no sig'ui l'inicial de la revista, si els col-Iaboradors alxi 
ho fan saber. 

Estem, doncs, davant d'una empresa que es plan
leja seriosament el fet dels escacs i de la seva cata
lanitat, constants que es mantindran al llarg de ta 
seva existència, tot i les vicissituds per les que ha de 
travessar lJerò que els seus menadors -principalment 
personificats en Plàcid Soler i Josep Albert- s'hi afer
raren com a condició "sine qua non" de la seva eXIs
tència_ 

Ja d'entrada fou una revista mensual on es reflectIa 
raclivitat escaquística de tot ordre. 

Mai es retrà prou homenatge als homes que feren 
possible aquella època. la fortalesa dels quals acabà 
per absorbir el Butlletí que aleshores editava la Fe
deraCIÓ Catalana d'Escacs. i que només forces des· 
proporcionadament superiors pogueren fer callar. 
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L'OPINiÓ 
DEL LECTOR 

Sr. Jordi Puig: 

En el última número de 
su apreciada rev ista he vista 
publicada mi partida cont ra 
J. Paredes (con blancas) . 
En ella hay algunos errores 
que quisiera comenlar. 

A la jugada 30... Aa4 el 
comentarista (?) le aplica 
dos admiraciones, cuando en 
realidad merece dos in!erro· 
gantes, no sól0 porque 30 .. 
C3f4 (efectuada después) 
ganaria de inmediata, sina 
que hubiera canducido a la 
derrota si Paredes hubiera 
Jugada 34 DeS + icon mate 
a la siguiente!, continuación 
que por la tensión de la par
tida y los apuros extremos 
de liempo, no tuvimos Ilem
po de ver ninguna de los 
dos. 

Sólo una pequeña crftica : 
debajo de cada partida de
beria ponerse el nombre del 
que la publica o comenta 
(tipa "Informator"). 

Agradeciendo de antema
no la publicación de esta 
caria , le saluda alentamente, 

JOSE PONCE 

Sr. Jordi Puig: 

Suggereixo a ta Federa
ció Catalana el canvi de nom 
de 1.'" i 2.n Divisió Regionals 
pels de 1 .~ i 2.11 Divisió de 
Catalunya. ¡ el de 1." 2.11 i 3.:1 
categoria provincials pels de 
1 .... , 2.11 ¡ 3." categoria comar
cals de Barcelona, Girona , 
Tarragona ¡ Lleida. 

La Llengua Catalana no 
necessita de traducc ions in

necessàries ¡ més quan, en 
confeccionar els grups de 
competició, es formen ten int 
en compte la proximitat geo
gràfica. Altrament els mots 
regional i provincial són poc 
ortodoxes ¡ definitoris. 

JOSEP MASGORET 

ENTRETOCS 
per Josep Masgoret 

Els mecenes fan avançar els clubs i això està bé; però no 
vol dir que fac in avançar els escacs. Els escacs només els 
fan avançar els mestres. 

La diferència que hi ha entre un mecenes ¡ un directiu , és 
que el primer paga els mobles i el segon para ta taula; l'un 
decora l'escenari i l'altre canta; l'un dóna cops de martell 
i l'altre clava claus i mentre el primer bufa, e! segon toca 
la flauta . La convergència d 'objectius entre el qui paga i el 
qui treballa es rar issima. 

Els directius que promocionen els escacs entre et jo~ent , 
s'adonen que cap acció sobre ells resla sense reacc ió; per 
això l'importància dels directius és enorme. 

La jovenalla s'apropa als jugadors de qualitat amb l'Instint 
del lladre. 



Intus legere 

ALGUNAS CONSIDERACIONES MARGINALES 
En los arlícu los que han ido apareciendo hasla 

ahora en est e espacio hemos intentado, a través de 
un enfoque que no dudariamos en calificar de inédita, 
esbozar una OEFINICION científica del ajedrez. en
tend iendo su prtlcliea correcta como actividad esen
cialmente ¡ntelectual y su objelivo mas noble como 
pretarentemente educativa. El lema adoptada -INTUS 
LEGERE- pretendra ser, en esta contexto, una in
'Ji taci6n, dirigida al aficionada en general, a LEER 
DENTRO. esta es ' a traspasar la tragll y enganosa su
perficie del pasatiempo ¡nacuD, del matarratcs intrans
cendente, y a penetrar en el mundo plural y fascinan
le del JUEGO-CIENCIA; un mundo de simbolos mul· 
tiples y de relac iones infinitas que, como 'la diJimos, 
tiene su fundamento firmlsimo en el RAZONAMIENTO 
LOGICO Y que, por este mismo motivo, emparenta al 
atedrez con las dlscipllnas clasicas (1) . 

Nos dariamos por muy satlsfechos si con ello hu· 
bíéramos contnbuldo a aespertar el ¡NTERES del aje
drecista sensible. del muchacho 'I del adulta atent os 
a las lenslones que determinan la estructura profun· 
da de esta manifestaci6n a la vez lúd ica y agónica. Y 
no precisamente porque pretendamos en modo alguna 
que se comulgue religlosamenle con lo aqui dlcho 'I 
expuesto, smo porque deseamos que, poca a poco, et 
Jugador, ~ntendido ahora en su acepclón menos digna 
y dtgnificante, ceda el primer plano al estudiante y al 
estudiosa, al hombre empeñado en sorprender el SIG· 
NIFiCADO real de esas mudas figuritas de madera 
que se agitan, evolucionan. danzan 'I se agre den mu· 
1Uamente, ca" humana belicosidad, ante sus Otos. En 
definttlva, lanto en la lucha sobre el tablero como en 
esa otra, mucho mas compleja 'I decisiva, de la vida, 
to que Importa siempre es PENSAR. Y no cabe duda 
de que só lo aquel que piensa o, dlcho con palabras 
de HEGEL, só lo aGuel que camina sobre la cabeza, 
termina por elaborar una leoria propla, una WELTANS. 
CHAUUNG con cuya ayuda pOdré luego dar respuesta 
-por personal 'I aprehendida, slempre êticamente va
lida- a todos los paléticos interrogantes trazados 
cab€' el clelo 'I por enCIma del horizonte que enmarcs 
su vida o, formulada en lenguaJe a la vez ajedrec rs· 
lico 'I ftlos6fica, sus coordenadas deictlcas, su Clf
cunstancia espacio-temporaL 

Paf toda alio, y a fIO de estimular iniciativas y dar 
a conocar opímones, es te es pa cio, que aspira a ser 
PALESTRA, no colo privada, queda abierto en lo SUo 

cesivo a cuantos lectores 'I aficionados deseen ex
poner sus ideas de un aspecto cualquiera de nueslra 
humllde res publica. El momento, por propicio, nos 

(1) Un ejerc icio interesantlsimo para el estudio podria 
consistír en recabar. dentro del campo de la FILOSOFIA, 
MATEMATICAS, FISICA, LlNGOISTICA, SEMIOTlCA, etcétera, 
leyes y principios generales que tienen asimismo aplicación 
en el AJEOREZ. A titulo de eJemplo, me permito citar el 
principio de la ACUMULACION DE VENTAJAS, pertenecienle 
a la ECONOMIA e in lroducido en la teoria ajedreclstlc8 por 
Steinitz, segun el cual el acopio progresivo de ventaja5 de 
una determinada enlidad MENOR da lugar indefecllblemente, 
en un momento del desar rollo ulterior, a aira u olras de 
enlldad MAYOR. 

Dejando volar la Imaginación, se podria ver en estos 
ejercicios (slempre que cundieta la afición) el punto de 
partida de toda una teor ia cient/fica mUllidisciplinar del BJ" 
drez en el contexto del saber humana, 

invita a recordar que la participaci6n directa en los 
asuntos de la comunidad es tanto DERECHO como 
OBLIGACION de benelicl.rios y deudos. 

Resumiendo, cabria decir que nuestro propósito 
primera y última es promover una actitud més refie· 
xiva ante el tablero 'I , a través de ella, una conducta 
mas racional y consciente en la vida, La prac l ica del 
ajedrez no conslituye, ni debe constituir nunca, un fin 
en sí misma. AI ajedrez en su dimensión de GIMNASIA 
MENTAL hay que procuraria una p royecci6n EDUCA
TIVA. DIGNIFICANTE, EDIFICANTE. En est e sentido, 
lambién aqui resu lta vAlido, sa lvando las distancias, 
el dicho de Sêneca vllae, sed non scholae, dlsclmul: 
aprendemos para la vida, no para la escuels. 

Y lIegamos asi al objeto de nuestros pr6ximos tra
bajas: la si tuac ión real del ajedrez entre nosotros, con 
énfasis especial en los males que lo aquelan. para 
terminar con un par de sugerencias a manera de 
soluciones a aquélla 'I a éstos. 

Imaginamos que al menos alguien convendrA con 
nosotros en que existe una diferencia abismal entre lo 
que el aJedrez es en si mismo 'I su REALlOAD SOCIAL, 
entre las posibilidades educativas que su practica en· 
cierra (¡porquê aun no han sida descubiertas ni ex
plotadas!) y el aprovechamiento efectiVa de las mismas, 
Por duro que resulte, hay que recon acer que, en la 
mayoria de casos, toda queda en triste y vergonzoso 
onanismo, 

Semelante desfase entre POSISILlDADES y REA
LlDAD se presla a un sustancioso anAllslS cuyo obI eta 
especifico deberia ser determinar las causas de la 
penuna en que se debate la actividad aJedrecislica 
como manlfestaci6n socIal. Y ello porque el analJsis y 
subsiguiente conocimiento de las causas del mal son 
siempre requlsito indispensable para formular un diag
nóstlco correcta y, de acuerdo con el, establecer una 
ter api a efectiva. 

La larea, como se advertira al momento, no es nada 
facil ni agradable; el anallsls sera lergiversado inme
diatamente 'I erigIda en CRITICA por obra y gracia de 
nuestra muy humana susceptibiltdad; y es sabldo que 
la critica hlere sentimientos, despierla animOSldades 
y, a la postre, crea odlos 'I ren cores, Y no siempre se 
tienen arrestos, o se esta en condiciones, para afron· 
tar el desafio. Esa sin contar con que toda estructura 
comunitaria esta sometida a una superestructura saciat 
que la ¡;onstriñe 'I lim ita: la actividad de aquélla es, 
en ultima instancia, funCl6n de la PERMISIBILlDAD o 
favor que êsta le otorgue. 

Con todo, personalmente entendemos que la tarea 
es inelUdible e inclusa inaplazable: hay que acometer 
una campaña de DIGNIFICACION SOCIAL de las ac
tividades ajedreclsticas 'I , para ella, hay que empezar 
con un estudio setio y obJelivo de su endêmica rea· 
lidad. Frente al compromlSO complacldo y complaclen
te, fren te a fidelidades hltas de intereses bastardos, 
propugnamos una actItud cabal 'I entera basada es
trictamente en el respeto escrupuloso a la VERDAD 
y, lo que es acaso todclv¡a mas importante, en la obll
gación personal e intransferible que pesa sobre cada 
uno de nosolros de contrrbuir con lodos los medios 
disponibles al mejoramiento del entorno en que nos 
ha toca do en suerte vivtr y luchar. 

RAMON tBERO 
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APUNTS PER A LA HISTÒRIA 
DELS ESCACS CATALANS 

111* 

FA 50 ANYS FOU CONSTITUIDA, A BARCELONA, 
LA "FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ" 

La Federació Catalana fou exclosa de la F.I. D. E. 

La tasca de la Federació Catalana d'Escacs, )8 des 
d 'un començament , va és se, molt labOriosa i fins i Iol d i· 
IIcultosa. especialment per causa de la mateixa ac tivitat 
I passió que hI posaven els escaquistes gairebé en totes 
les gesllons I organitzacIons, desembocant, algunes vega· 
des. en diSC USSIons i polèmiques. com va succeir en 
cercar la manera de tributar tes entitats a ta Federació 
Catalana, que va donar peu que s'arnbés a fundar la 
'Confederació Catalana d'Escacs Amataur " . en desacord 

amb el Cnterl que sus lenlavét aqu.alla Federació. O bé com 
va ten ir lloc amb ta pa rt icipació de l'equip als Torneigs 
de Nacions 

Aleshores, la FederaCIÓ Catalana estava presidida per 
Joan Bertran , home de moUa experiència l, sobretot, de 
molla di plomàcia, àni ma del moviment escaquista d'aquell 
temps, que amb tes seves maneres aconseguí apaivagar 
les InqlJl etuds dels clubs i trobar uns punts d'avinença, 
que feu que aquelles dues federacions, el març del 1926, 
e; f Js;onessm 

La marx3 dp les entitats, clubs o penyes, federades 
o r,o, anà endavant, I encara que hi havien molles dll l
cullats. de tipuS econòmiC, progressaren esportivament 
I m3tgrat la passió que s'hi posava. les activitats que des
plegaven tingueren per damunt de Iol . un saldo POSitiU. 

ACTITU D DE LA PREMSA CATALANA 

Cal remarcar aqui l'actitud de la premsa catalana dl ' 
lonent aquelles activitats. Molts dels dlans que sortien 
en ac¡uell temps a Barcelona. publicaven les notes que 
se' ls enViaven, I alguns com " Las Notlclas". " La Veu de 
Catalunya". " El Mundo Deportlvo". "La Publicitat" i " La 
Nau". que publicaven secció d 'escacs, a càrrec d'Antoni 
G, Castellà, Vicenç F. Bort-Barbosa. Ricard Gumarl. Agus· 
tí Vdarnau I Francesc Armengol , respect ivamen t. 

AIXÒ va ler que l'activitat dels clubs, que no parava , 
en divulgar-ho la premsa publicant-ho, trascendis tot . i en 
anar a parar a mans dels aficionats, molts d 'ells engros· 
sesslO la llista de SOCIS d 'aquelles entitats, 

Joan Bertran fou un escaquista que l'alicló la portava 
arrelada 18 de temps, lou un dels concurrents a la Penya 
del Cafè de la Sala Imperi Partic ipà al Campionat de 
Catalunya que organitzà aqUE'''1 nuc li d ;¡I IC lonats el 1914. 
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per RICARD GUI"ART I CAVALL E 

mtervenmt-hl 28 jugadors diVidits en dos grups Primera 
I segona categoria. La claSSificacIó lou : Josep Puntas, 
campió. 22 punts, seguit de Leopold de Lafuente. 21 i mig, 
Francesc Mart ina i Emili Ardévol, 19, Esteve PUig I PUig 18 
I mig, C. López Cepero, Josep Reverter i Joan Bertran 17 
I mig, i a continUaCiÓ, Ferran Villegas, August del Valle , 
Josep Duran, Andreu Blasco, Manuel Gonzàtez, Carl es 
Godoy, F. de S. Permanyer i Bertomeu Estadés. La classi · 
flcació en segona categoria lou per aquest ordre Silvestre 
Borràs, campió 17 punts i mig, seguit de Josep Alemany. 
Amador Ferrer, Benet Fàbrega, Joan Avilés, Joan Massa
gué, Henbert Domènech, Joan Ferrés, Josep M.~ Cucure· 
lla, Eduard Gómez, Lluís Parellada i J. Mayer. 

Aquestes organitzacions es reg len per una Junta DI 
rectiva formada per Vicenç Martínez Carvajal, President 
Honorari; Josep Paluzie i Lucena, Director; Valenti Marín, 
President; Josep Tolosa i Carreras, Vice-president; Henry 
Rinck, Jutge; Esteve PUIg I Pu ig, Sec retari; Heribert 0 0-
mènech I Estapé, Tresorer, I Josep J. Reverter, Compta
dor. 

EL PRESIDENT BERTRAN, HOME INQUIET 

Tant bon punt Bertran arr ibà a la preSidència de la 
FederaCIÓ Catalana (octubre del 1925) i constituí la nova 
Junta de Govern, la començà a donar proves de la seva 
actlvilat , organitzant un matx a t 25 tau lers, a manera d'ex
hibició escaquis ta, que tingué lloc a l' lns Park, participant
hi Jugadors de les entitats més Sig nificades, Iais com els 
clubs Barcelona, Ruy López, Martinenc. Lucena, Badalona, 
Crrcol Artístic , Marín i Mar Escacs. Aquesta festa , que 
va ser molt concorreguda, fou presidida per les autori
tats. 

Bertran, que era un home inqUiet, a la Federació Ca
talana hi feu poca estada. Pel maig del 1926 deixa la 
presidència, ocupant segUidament la del C. E. Barcelona. 
De la FederaCió se n'encarregà el vice-president Ferran 
Casasayas fins a l'octubre del mateix any, quan amb as
semblea, es nomenà preSident a Gonçal Cuevas. 

Ja Bertran al C. E. Barcelona , renovà lot segUi t la 
Junta Directrva de la qual Heribert Doménech fou el vlce 
presiden t I portà endavant diversos proJectes, un d 'e lls 
la vinguda a Barcelona del GMI txecoslovac Ricard Reti , 



amb qUI contractà unes simultànies. Gue es realitzaren el 
dia 6 de maig del 1927, al local del C. E. Barcelona (Cafè 
Novetats) . Reti contra 30 taulers feu el resultat de + 14, 
-5, = 11 . Entre altres hi participaren V. Marín . H. Do
mènech, M. Roca, J. Cabestany, A .G. Castellà, P. Soler. 
Dr. Ignasi Rlbas i A. Vt!arnau. 

CREACIO DE LA " FEOERACION ESPAÑOLA DE AJEOREZ" 

L'anunci de les simultànies de Reti despertà molta 
expectació. Reuni el bo I millor dels escacs, tant en JU ' 
gadors com també en espectadors, moment que aprofità 
Bertran per a escampar la nova de la constitUCIÓ de la 
Federació Espanyola d'Escacs, el ComItè Executiu de la 
qual estava format per Joan Bertran, President; Victor 
Monllau. Secretari. i Ernest Jaumandreu , Tresorer. Amb 
aquest mateix motiu va publicar un manifest, amb data 
20 d'abril del 1927, on s'exposen les Intencions i progra 
ma que pensa portar a terme aquest organisme. 

Una d 'elles Ja eslava realitzant-se ' el Torneig Nacional 
de Murcia, que acabà amb la victòria de M. Golmayo amb 7 
punts, seguit de Marln i Juncosa 6, ,Mollà 4 i mig, Einstein, 
4, Lasheras 3, Aguilera 2 i mig, Godlnez 1 i mig i Lara 1. 
Altra era l'entrada de la Federació Espanyola a la F.I .D.E 
" hecho que caiac ara a la Federación Espanola en el pri
mer plano de autoridad dirigente del aJedrez espanol", a 
més, segons el propi "mani fest", amb la finalitat "de for
mar entre todos una unión apretada, compacta, mono li· 
tica, a ejemplo de las grandes asociaciones que reune 
en su sen o la Federación Internacional de Ajedrez". 

Tot plegat no era altre motiu que eJ de preparar la 
possibilitat de l'organització d'un Torneig Internacional 
dins les festes de l'Exposición de Barcelona i el de donar 
la més forta personalitat i prestigi a la Federació Espa· 
nyola i especialment a la petició de la necessària sub· 
venció per a portar-lo a cap, al Comitè Organitzador de 
l'Exposició Internacional del 1929, amb la finalitat que el 
Certamen escaquista formés part dels actes i festes i a 
la vegada fos emparat econòmicament per aquell Comitè, 
com de fet va ser així. En Bertran, aquella idea d 'orga
nitzar el Torneig Internacional ja la covava, quan agafà 
la presldéncla del C. E. Barcelona, el gener del 1927, ja 
que pocs dies després, va prendre l'acord d'adreçar una 
comunicacIó a l'Ajuntament de Barcelona per tal d'acon
seguir el permis de la celebració del Certamen, Ja que 
corria la veu que l'Exposició s'inauguraria aviat. 

Consti tuïda la Federació Espanyola d'Escacs, ja els 
dies 24 . 25 i 26 de setembre de 1927 va tenir lloc. a l'es
tatge socIal de l'Ateneu Barcelonès, la primera Assemblea 
de la Federació Espanyola, I es van aprovar els Estatuts 
I l'elecció de la Junta Olfectlva, que fou Joan Bertran, 

Participants i organitzadors del 
Campional de Catalunya de 

l'any 1914, jugat al cafè de la 
Sala Imperi. 

D'esquerra a dreta, asseguts: 
Doménech, Martina, Paluzie, 

M. Golmayo, Puig ¡ Puig, 
Polanco i Reverler, 

Drets: Estadés, Lafuente, Puntas, 
Blasco, Gonzàlez, Parellada, 

Godoy, Ferrer, Marer, Gómez, 
López Cepera, Ardèvol, Fàbrega, 

Avilés, Villegas, Cucurella i 
Bertran. 

Joan Bertran i Casals, primer president de la 
" Federación Española de Ajedrez". Abans ho havia estai 

de la Federació Catalana, des d'octubre del 1925. 

President: Josep Cabestany. Secretari; AntOni G. Castellà. 
Sots-secretari; Ernest Jaumandreu, Tresorer: Dr. ,Miq uel 
Font, Comptador, i Dr. August del Valle, Vocal. AI mateix 
acte s'aprovà l'ingrés a l'Espanyola de les federaCions 
Catalana i Murciana, També s'elegi un tribunal seleCCIO
nador formal per Salvador Mollà (MúrCia), Director: Jo· 
sep Devesa (Barcelona), Secretan, amb l'assessorament 
dels lugadors campions regional s, nacionals, internacio
nals I olimpics. 

Ja a l'any 1928. quan Alekh.ne ens vlsuà (arnbà a 
Barcelona el 18 de gener de 1928, amb el transatlàntic 
"GlulIO Cesare", estatlant-se a l'Hotel Rltz. I Jugà les ce
tebres simultàmes a l'Iris Park (Gonçal Cuevas ocupava 
la presidència de la FederaCIÓ Catalana) , en homenatge 
al campió del món, Bertran muntà un especlacle impo
nent. consistent en un matx a 275 taulers , que feia goig 
de debó I que Alekhlne pogué admirar. Tot plegat fou 
organitzat amb molt d'encert I oportunitat. 

PROTAGONISME INTERNACIONAL DE LA F.E.O.A. 
DES DE BARCELONA 

La FederaCIÓ Espanyola fou l'organisme que enVià 
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MANIFIESTO 
de la 

Federación Española de Ajedrez 
a los A jedrecistas Españoles 

OID. si os place, una vo.z amiga que se: II::\"1Iot. 
desde este I.ngulo de Espaila donde se exticu

de CataluJ\a; \'01 que surje debidamente autoriuda como resC!· 
men del sent ir de importantCIII Oubs e'pallolc.:l; \'01 que im¡\li. 
ca la honrosa aspiración de la n,ciente FtWf.UCl611 F.sPARou Dr. 
AJln.u )' que .. e pronuncia en arali del nobilisimó juego, para 
que IC coloqUl::: en nu~tr¡¡ nación en 1':1 plaoo (¡ut: le COrn:'Spon
de entre ci gran acoplamicnto mundial, presidido por la Fltol
U.CIÓX III'TUII',l.CIOII .. 1. Da A.rll:llU.J: que t¡cne iU ~de en La Hay •• 

Dc..de estc Angula de ESp;lfia se siGue con inte~ Cer\'ien
te ci acrcccDtamiento c .. da dia m.is inten!iO del cuito al sjc:
dru; y Catalul'la ¡>uedc \'anaglori.~. ~pecialmentc la prO\'lo, 
da de Barcelona, de ser un vital focu donde no ltC ap¡¡gil jam.b 
la llama del pc:bct~ro del Juqo de Philidor, 

No ea Pu~¡¡ de extratlar que nuca donde nAce la iniciatÏ\'iI 
de la constitución de la h~Dn.AClÓ!f ¡':lIr.l~oLA llit .·\jED!!.&¡ y <¡ue 
su I)ropósito al orgitniu.rla \'¡¡y¡¡ acompatlad~l dC'1 rnayor cntu· 
sia~mo; visando col,)(;ar a E!>patla. en laI senlido, a la altura 
q\le merece la pairia de Lucen¡¡ y de Ru)' LSI)!"'I, 

No es pues de extratl¡¡r que lurja la aludida \'OJ: dcsde 
Barce.lona, que \"C nun::t.:r:r ahora III I>ortentos;l <;¡c-mbra 'I<lC cn 
~I campo ajedr,,"cisla ¡anIó hacc atlos aquel cenIM t'l!ij)ontanca
nwnte' formado que i!IC: lIamó .Sala Imperio., 'IU" hi,o oiJjeto 
de !>('rt'nne recuerdo el nombre del Cam]X'\;n de flarc('looa 
Don Francisco ~hrtioo, y de los que ¡uego, t'xh'ndientlo mas 
Iii ¡¡c<;i6n, fue::ron Campc:onc::s de Cataluña, el Dr. non I:.steban 
l'u ig)' "uig, Oon José Puntall }' Don Juao J. Re\'ertcr, titulo 
'1ue ~n liempo) ahnra ccrcanos han alcan:uulo 811CC1ii\amenle 
nue:.lros j6l'ene's amigos [)on Lui ~ Corlé!S, [)oIl l'hlddo Soler, 
y Dtm Jo~~ \ ïludel>ó, actu¡¡1 Cam]>C.'ón; ju\'t'ntud ' Iue ... n aque· 
1111 siembra ha flort;cido; nombre' todfl!l en alto grado ilustres 
<:,n IUi (""tos ajt"dredstas, 

~rill ingr~Ho no n;cordar que por nuc .. tril ~k:.aparecjda 
.Sala Impc:rio. dc-,,¡ilaron Oon Vicc;nte ~llortí",:1 Carn,j.1 lIue 
h¡¡bill cont~ndid,) con los mb grandel am¡)eOllca nmndiale!, 
\'encedor de los mú pe.ro pcrdidoso con nut"stro nunca bas
tante ponde.rado Oon José Maria Ba.quero, el Or, Oon Esteban 
ElIton:h y Paulí, a Baquero casi ¡guIII, ci ilu)tre maestro pr!;)+ 
blemi",t.rl y jug:.dor temible Don Jo~ Tolosa y Cnreros maes
tro ~" guia en ('\ arte del problemA de Don Valent'n -'larin, el 
Dr, n, )11IleO Garreta, Director del Instituto de. Reus; sin oh'i, 
du .·ntre e~tos grandes sembradore\l de la afidun ajedrcci,.ta 
los nombres de Don J05~ P¡¡lu,ie y Lueena y Don Leoncio 
Trulla Caban~, que contem plan boy ... lhfechus los resultados 
de la obra culU"ima a la que tanto contribuyeron con su es
fue rw lenu y eon:.lante, y que por su! rcs¡>('cti\'u nulridas 
biblioteca,. r~prcsentan bonroeamente la bibliofllia aJcdr«:i"ta, 
I cada momenlO consultada, 

! 

Tal tradición 6e ha \,i:¡to continuadl1 con entusiasmo. Lo 
demuestra el n(¡mero crecido de Clubs, Sociedade:l. Alloda
ciones, Petlas, Grupos, cic" etc. dispersos y constituidos eo la 
capital catalana. y en el resto de eatalutla, entre cualel entida. 
des destaca el deClno de ellas, d Club de Ajedre, Darcelona, 
promotor de la FapUAClólf C"'T.o.LAIfA DI I\JIDU., que lagr6 
fusionar a la de AmateuTl, no lin ímprobos tra.bajos, para ins. 
tituir un. direcdón conjunta )' lógica entre tanto! ekmentos 
disemioad08, 

Fu~ en ocasión de celebrar el Oub de AjedreJ Barcdona 
el S," anh'erurio de Su fundación que organizó, dcs¡lUés de 
otras memorables fie~ta!l, ci gran .Torneo Nacional de Espatill '~ 

acontecimiento ajedr~ci:.ta que hi~o cOn\'erger todl!! Iu mira, 
das de la afición nacional y exlranjera a Barcelona para sq:uir 
los incidcnks de aqudla i:llolddable lueba, durante la CUlI sc. 
"ieron frente a fre:nte en los tableros valores eminentes y Citi, 
mabili"imos, talescoruo Don -'lanuel Golmayo)" de la Torrienle, 
Campcón de F..spatia, Don \"alentin :\Iarín )' Llobct, II'MO de 
primera magnitud en III partida y de !Suprema magnItud e::n el 
prohlema, [)on Jo~ \ ïlardebó, Campcón de Cataluñll, Oon 
Ramón Re)', re:preS<.'nt.ntc: de Espatla en las Olim¡)iada.s, 
Don Pascual ~·ern.:ind~, A\ell.:in, Campc:ón de Zara¡¡ma. Don 
Cario;; R" Lllfof1l. Cllm]Jcón de \ ' alenda, D..,n Rafa t'l Domé. 
ncch, Campcón del Club de Ajedre, Barcelona, n'm Lui;; 
Cortés, ex·c¡¡mpcÓn d... Catalutia, Don Aurco Fern.:inde" 
sub-campe6n cic dichf) último Club y [)on A. \ ' , de I ... ·anolf )' 
Don Anton io G, Ca"tcl1.:i, principaJcs de Catl1luña. 

LOII oMmbatcs dieTOn idea de la fuerte IlOtencilllidad de 
los combatient~ .. , (Iuedan<lo en prImer lu~ar <!'n ('I Tom~ el 
'IU C. ostenlaha d titulo dc Cam¡>c:oo de Espatll. ~r, Golmayo; 
bien conocido de loe ¡;rande!l maC:.lros cxtranJ"ros entre Irno; 
cuaks ba ront .. ndido haciendo (\ue:: su nombl"(", comr¡ ~i no cu' 
pler.a en el amtnto Iimlll&do de España, alr¡w('s.ar.a marcs y 
ffonteras, 

De"dc ¡¡(\lIi tenem')5 conciencia de:: que en las pro\'incias 
hennana~ exblen di:ipcrSH'J buco n.ímero de \'al()rc~ IIjcdrc, 
cbtas, A ello1 pretende'nlO!I que llegue nuc~tra 1·01 fraternal 
indtindolC1i a (IUC "al¡;¡tn al palenque y luchen \'aJie:ntementc 
en los torneoa como ahora luchan e:n ~Iurcia, gracia~ al inex' 
tinguible entu~iasmo que prcside en todO!! los actOlo de Don 
Sah'ador ~lolI! y Cre...po, (¡uien al organiur el .Tornco ~a· 
dOtal> que en aquella ciud¡¡d ahora se celebra }' ha(;~ 0.11." :\Iur. 
cia el punto donde tienen tijas su, miradu todt)jj los aJedre:
CblllS espatiole$ y much,.s extran;eros, lucha con firmI.! tan 
arraiglldas y acrc(\itadas como los Sres. Golmll)'o, ~larín, Jun, 
cosa, Lasheras. Ein$tein. Godinr-l, Aguilera y Lara, haciendo 
Clndente810s actuilles momenlQ!S de fe r\'or I." intl."rés aj .. dre, 
cistas e:n ('sperll del rc",ultado final de tan importantisimo 
~nCtlr-ntro, digno d. Yr "n suct~!Sivos atio!> iOlitadu por Olru 
r~¡:ionC>i e~patlol81l, toda,. e~tim.adllll r querid.s. 

Sc ufana ('I Comit~ Ejt'i:uti\,O firmante en haCf"r Mnstar, 
lIeno de agradt"ciOliento, que han ~ido mucha:; I." \'oa'S Y car
tas de adb('"ión y alil'nto que le han Ikg¡¡do lan pronlO enat. 
boló los t."Olorc~ roJo Y gualdo de la band('ra de 11 FIDaUC1v~ 
ú,,,tou DI Al~P"l, el león rampante en ci ublero, que ha 

~ 

·O ...... O ....... ()Cl:seOc:P o c;¡("Q 

~ 

,ido simp~ticamente saludada por na.donales y extranjero.s .. 
COn afectuosaJS fra!leS nunca bastante estimadas; entre cuyas 
Clrta! destaca la de la ya aludida fID ..... ClÓ~ lJtn:._"crO~"L DI 
A;lnUJ:, que espera su reunión en Londres, al socaire: del pr6-
ximo Tomco Internacional, por equipo~, para ingres.ar en ella 
a la FIDI!:"'ClÓ~ E5'''~OU~ hecho que colocara a ¿,sta en el pri. 
mer plano de autoridad dirigente del Ijcdre.l espatiol. 

Cumple I los firmantes declarar, alta la frente, que al enar· 
boiar aqu~lIa band~rl y al abrir el banderín de enganche para 
que \'ayao sum!ndose a la FI!:DIlU.OÓ!< Es".jIOLA DE A,J&DU.I los 
Cluln, Circulos, Casinos, Pct1as )' Agrupacionea \'erdaderl'
mente amantelS del noble juego y que a bien lo tenga n, entien. 
den 'lIenar el puro del>cr de or¡aninr lA! ruenas ajcdrecistas 
elplltlolas para coloarlas, re::pe timO!, en el plano en que diX
namente debcn figurar en t~rmino internacional; debcr que IIC: 

nos impone lIe\'ad05 por la malS d iafana de lalS intendones, por 
el m.b aquilatado espiritu de cohesi6n, por lalS mas altas miras 
en pro del nobilisimo juc¡o, con ' -crdadero afin de concordia 
enlre todos los elementos ajedrec:ista~, asi los feni entemente 
adictos, l'Ju~ son muchos, como lo! reados, que son por for· 
Iu na escaSO'l, y respecto de los cua.les abrigamosla firme "pe.. 
ranla de q ue, reconoci~ndo la bondad dc las aspiracionea que 
nos animan, nO$ confortar.:in (on su eS~l"3do apayo; aba ndo. 
nando partidismo.s y 1'<"l'S(lnaliSmos para no fijar la idea mlls 
(¡ut' en 13 prosreridad del juego intelcctual, del juc-go cumbre, 
del jue¡::o qu(' no hiln d("~del'lado ni dcsdt'ñan las mas alUlls in· 
tt'.Jigencia~ mundiale.s, del juegfl cua I llama sacra sosl iene.n la. 
múltiples R,.\'ista.,¡ " columnas de los ¡¡:rand" rotativos que 
n~n I:.; públic:.; Iu! cn toons lo~ 4mbitos cui tO!! del mundo, 

E!S \'erdader.tm ... nte titaniea la. labor que nos he::mOJ im. 
pU('i>!O, por su exten'lión )' complicacióo; pero eonliamos en 
( IU(' I~ ajedreci!ltu ellHltioles responderl.n a nuestro llama. 
miento y "lbr.in imbuin.e de un ~Ipiritu de obcdiente diaci. 
plillll para SUllll1r<.C y parli formar entre todos una unión 
nprtladll. compact.l. monolítica; a c¡emplo de !ali grandel a!lO
ciaciones qu e reune en su seno la FIPUAClú": hlTI'llfAOOM"1. 
POll ¡'lIOkU, 

Cum ple dccir lambién, para terminar, que el Comit~ Eje. 
cuth"o firmante no ~ crige en cntidad in!lustituihle; anles al 
conlrario, )" !liempre en loor )' prea del juego nobiJísimo, ven a 
gu .. t')!IO su liu~titución por ot ras ¡ndi\'idualidades que le aven. 
ta.jaran en inteligenda directin; )'a que no habían de a\'enta. 
¡arle ni ~n entu"ia.smo ni ('o fe; bien patenlizado iHIU~1 )' ~~ta 
en nosotro~ basta donde el humano esfuc.no ha podido IIcgar, 

-.Iuan hrtJin 
0. .. , """ ..... 

Sareclona .10 de Abril de '9a7, 

E.I ,.~r Comit~ ...... 
VIeIDf IIGnlt . u 

0. ..... ,. ..... 

Ejecutivo: 
r_ 

Ernesto ,Jaumllndrtu 
[WI La., .. r.1ll1r 

El domicilio de la F.pauo,)!! Es",,~oLA D' I\J.DIU queda 
fiJado en Barcelona, Cllle vea Layetana, D," -t, entl.; dl!"lde 
donde seri contestada toda la corrcspondcncia quI' Ie reeiba, 
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l'equip a La Haia 1928 i que portà a cap el Torneig In
ternacional de Barcelona. 1929, important fita, aquesta, 
per als escacs catalans, Convé tenir present que el 8 
de març de 1928 una Assemblea de la Federació Cata
lana nomenà president a Pelegri Alvina (eng inyer). es
caq uista procedent de la concurrència del Cafè de l'Es
querra de l'Eixampla, on tenia l'estatge social el " Club 
SteinHz". Va dimitir poc després, essent nomenat, també 
per Assemblea de la Federació Catalana, Raimond Vives 
(prestigiós billarista i molt aficionat als escacs, que pro
cedent de Buenos Aires, retornà a la terra catalana) , 
acompanyant-lo a la Junta Directiva Anton i Garrigosa 
(Secretari General de la Telefònica, sector Catalunya
Balears) amb el càrrec de Vice-president. 

Quan l'equip relornà del Torneig de La Haia (Aguile
ra, Cortés, Marln , Ribera i Molla; aquest últ im jugà una 
sola partida, que perdé), se'ns dona una trista nova: a 
l'Assemblea de la Federació Internacional (FIDE l. que 
es celebrà alll, se'ns notifica que la Federació Catalana 
d'Escacs havia estat exclosa i reemplaçada per la Fede
ració Espanyola. 

Per al lector aquest fet quedarà un poc tèrbol. A con
tinuació transcrivim un tros del que va publicar sobre 
aquest tema la revista " Els Escacs a Catalunya" (pàg. 177, 
1928) : "Si no ens veiem amb prou força, amb prou valor. 
per representar Catalunya davant del món escaquista, el 
millor hauria estat concovar una assemblea i declarar-ho 
aixl i si aquesta els donava el consentiment, renunciar; 
però el no contestar diverses lletres trameses pel pre
sident de la F,I.D,E., no sols ha portat com a conseqüè
cia que aquest hagi reemplaçat la Federació Catalana, 
SinÓ la impossibilitat gai rebé de tota ulterior negocIació", 
Fins aqu[ l'extracte d 'aquella revista. 

LA F.E.D.A. SUBSTITUEIX A LA F. C. d·E. A LA F.I.D.E. 

A fi de comptes la Federació Catalana fou baixa de 
la F,LD.E. i al seu lloc hi entrà la FederaCIÓ Espanyola. 
fet que, encara que no tenia volia de full , deixà un am
bient bastant aspre I desag radab le. que ajudat amb els 
resultats desafortunats de l'equip, a Londres i la Haia, I 
amb la cua de deutes i comptes poc clars que deixà el 
Torneig InternacIonal de Barcelona, donà lloc al fet que 
cadascú ho interpretés a la seva manera, però cap de 
satisfactòria, I aquestes consideracions pesaren el seu. 
Quan a l'any 1930 es pensà anar al Torneig de NaCions 
d'Hamburg, la FederaCIÓ Espanyola d'Escacs, influenciada 
per aquests antecedents l , a més, posat que el Or, Rey 
no pOdia anar-hi per les seves ocupacions profeSSionals, 
I que Vitardebó calgué malalt , tement un altre resultat 
dolent (?) no recolza la iniciativa, Això va ser la causa 
que l'opinió es divldis, I Bertran, davant d'aquestes con
trarietats i temerós del resultat, a úlllma hora prengué la 
decisió de no enviar l'equip a Hamburg. 

Però els Jugadors que podien formar l'equip i signi 
ficades persones dels escacs, entre elles Antoni Garrigo
sa, Orestes 1I0rens, i d'altres, entenien que s'hi havia 
de participar, almenys per esportivitat. Eren bastants els 
qui creien que el nostre valor internacional no seria mai 
conegut, ni podia mesurar-se, per més campionats que 
es fessin a Madrid, Barcelona, València o Saragossa, 
Que era necessari acudir a aquestes proves, perquè a 
més que l'import de la nostra participació no era tan 
costós, com en el cas que nosaltres organitzèssim un 
torneig amb mestres estrangers a Espanya. un pellt graó 
que es pugi en les competicions de grans figures, té molta 
més ressonància que una victòria individual contra qual
sevol dels connac ionals, 

Aquella divisió de parers ocasionà la dimissió del 
Comitè Executiu de la Federació Espanyola, fet que, en 
definitiva, no era més que conseqüència també de les 
consideracions i comentari s poc favorables que hem 
apuntat més amunt. 

Primer distintiu de la " Federac[ón Espa"ola de Ajedrez". 

Una Assemblea de la Federació Espanyola que tingué 
lloc el 17 de juliol del 1930, i que presidí, accidentalment, 
Orestes 1I0rens, nomenà el nou Comitè Executiu d'aquest 
organ isme i quedà format pels senyors Valent! Marín. 
President; Josep Andreu, Vice-president; Josep Cabestany, 
Secretari, i Antoni Garrigosa, Tresorer, En aquesta Assem, 
blea es prengueren diversos i significatius acords, entre 
ells: " Donar gràcies al Sr, Orestes 1I0rens per la seva 
actuació com a tresorer interi de la Federació Espanyola 
I President de l'Assemblea; prescindir en absolut, del que 
pugui traduir-se en critiques personals; refer el registre 
d 'entitats afiliades i fer-lo públic; publicar el més aviat 
possible la relació completa, de jugadors fitxats de pri
mera categoria; posar al dia, segons la recent aprovació 
de comptes, tots els llibres i donar a conèixer l'estat 
econòmic de la Federació a totes les entitats federades; 
aportar comptes detallats al Comitè Executiu de l'Expo· 
SIClÓ de Barcelona; delegar al Sr, Marín perquè pugui , 
amb amples poders, assistir i representar Espanya al setè 
Congrés de la F,I.D ,E,; recollir la iniciativa del Sr. Armen
gol I proposar en l'esmentat Congrés que es designi 
Barcelona per a celebrar el vui tè. que ha de tenir lloc 
en 1931 i, finalment, oferir-se a tota la premsa escaquista 
I periòdics que publiquen columnes d 'escacs, a la que 
tant es deu l'actual Impuls que el noble JOC ha pres a 
Espanya" . 

DISCUTIDES PARTICIPACIONS INTERNACIONALS 

l 'anada a Hamburg ja d'un començament fou acci
dentada, Malgrat tot va ésser la vegada que l'equip (Gol· 
mayo, Soler, Marín , Lafora, Ribera) obtingué millor classi· 
ficació, Quedaren penúltims i amb eVident prova d'haver 
pogut millorar-la, Per exemple: Golmayo I Lafora arriba
ren tard , El primer no començà a Jugar fins a la vuitena 
ronda I Lafora feu forfail en les dues primeres rondes 
(és a dIr que d 'entrada es perdé un punt en cada una) 
I Ribera començà puntual. Però després d 'un viatge de 
48 hores de tren! l 'ordre de JOc de les pr imeres rondes 
lou , Romania (3 I mig- l I mig), SuèCia (3- 1), Alema
nya (2 I mig - 1 i mIg) , Holanda (3 - 1) , Àustria (2 - 2) i 
Dinamarca (2 i mIg, 1 i mig) , és a dir, que encara que 
no se'n guanyà cap, és molt possible que s'hagués fel 
millor resultat amb l'equip complet. 

El resultat d'Hamburg dona esperances als jugadors 
de l'equip i també, en general, als afiCIonats, l a qüestió 
econòmica, pels desplaçaments. no comptava, ja que amb 
les aportacions d'alguns protectors dels escacs es co· 
brien les despeses, Per tant , es va acordar participar at 
Torneig de Nacions de Praga, 1931 , Però l'equip envial 
(Gol mayo, Vila rdebò, Soler, Marin, Sanz) quedà en últIm 
lloc amb 15 punts i mig, empatat amb Noruega, Un re-
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sultat dolent, del que Golmayo, al primer tauler, feu un 
43 % (Vilardebò, 2,5 %, Soler, 3 %, Marín, 0%, Sanz , 
3,5 % ) , 

Aquest resultat donà lloc a que un editorial del Butlletl 
de la Federació Catalana d 'Escacs, que portà el títol "La 
Catàstrofe de Praga" , ocasionés ressentiments als qUI 
formaren l'equip, i sorprengués a l'opinió, especialment la 
que donà suport a la participació, article de tipus derro· 
tista que fou molt comental i que ocasionà al seu autor 
moltes antipaties. Ja abans, el mateix Bullletí n'havia pu· 
blicat un alt re, encara que més suau, amb el títol de 
"Perturbadores", però amb intencions de combat i crit ica 
interfederativa. 

Tot plegat, conduí a que s'alcés la veu de protesta 
contra la manera d 'utilitzar el Butlleti. 

La Federació Espanyola, de la que n'era President 
ValenH Marin, home que es deSVivia pels escacs, home 
de pau, de molta temperança i d'un eVident prestigi so
cial (Notari) , no tingué més remei que contestar aquell 
article, dirigint als seus afiliats una circular, per cert 
molt benèvola, posant de manifest que acceptava "con 
to do respeto a la critica serena y ecuanime" però fent 
notar "alguna crítica apaslonada y aun descortés" ("El 
Mundo Oeportivo" del 15-X·31) la que considerava Im· 
procedent. 

Com a conseqüència de tot això, portà que homes 
com Golmayo, Lafora, li repliquessin i que Garrigosa II 
digués ("El Mundo Oeportlvo" de 10-1-32) que "el d ia 
que quiera decir que la Federaclón Catalana de A¡edrez 
esta pésimamente adm inistrada, dlctatonalmente dirigida 
y que su bolelin enfoca los asunlos oficiales con la miOl ' 

Un recorregut de ca tegor ia - 27 forats 
Lliçons de Golf individuals o en grup 
Un paratge excepcionalment vert 
Un «snack» i bars 
Un racó gastronòmic «El Mas d'Huston» 

CENTRE DE DISTRACCIONS multiesports 

• PISCINA 320 m.2 temperada 

• 4 PISTES DE TENIS il.luminades 

~ 
• EQUITACIÓ 
• TIR A L'ARC 
• CAM P DE " VOLLEY BALL» 
• JOC DE BITLLES 

• ESCACS A L'AI RE LLIU RE 

• SAUNA 

• ESQUI AQUATIC 

• ESCOLA DE V ELA " O ptimist» 
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ma cordialidad y el maxlmo personallsmo, no necesltaré 
recurrir al anònimo, si no que lo diré con mi firma como 
lo hago ahora", I encara digué més: "Creo que la opinión 
es libre y la mia sincera". 

Llorens, President de la FederacIó Catalana, dIrector 
del Butl letí I autor d'aquest arllcle , era un home actIu I 
dinàm ic però no enfocà bé les coses. Entrà als escacs 
per la porta gran : recordem que presIdi aquella Assem 
blea de la Federació Espanyola, com a home de pau, del 
17 de Juliol de 1930, per la que se 11 donen gracIes per 
la seva actuació com a tresorer Interí de la FederacIó Es· 
panyola: que, al mes, era secretar i de la Federació Cala· 
lana, a l'época de la presidènCia d'Esteve lIobet; I que 
per la geslió que desenvoluparen ambdós, l'afIció els 
dedicà una festa-homenatge, presidida per V. Matin (ales· 
hores president de l'Espanyola) , acte que tingué Uoc el 
19 de febrer de 1931, al local del C. E. Barcelona, l!tu
ran t·los uns diplomes i medalla d'or I argenl , I quan E. Llo· 
bet deixà la presidènCia, l'Assemblea de la Federaclo 
Catalana nomenà president a Orestes Uorens, demostra· 
tiu de la confiança que se li tenia. Tots aquests tets pro
ven l'encertada energia i activitat desplegada fins aqueU 
moment, però que més endavant, i degut al crlten massa 
absolut i fins i tot poc indulgent, es crea un ambient que 
motivà la seva davallada, essent sancionat per l'Assem· 
blea Extraordinària de la Federac ió Catalana del 15 de 
luliol de 1933, per causa d'algunes anomalIes I desen
ceris econòmics i administrat! us. 

Malgrat tot, fou fins aquella dala el president de més 
durada en el càrrec: dos anys i mig . 

R. G. 

Vegeu capitols I i 11 als números 3 (oc tubre 1976) 
I 6 (abril 1977) . 

" La felicitat està en el camp" ." GOLl' ... Molt a prop! 

S!CYPRIEN 
(68) 3640 85 

Rte. de Canet, 66200 SI·Cyprien-Plage 

Si vos sou un jugador de golf 
Si enca ra no en sou 
Si no en sou gens 
Si sou bon menjador 
Si menjant sou exquisit 

Si penseu en Vacances 



NOMBRE DE LLICÈNCIES PER CLUB 
TEMPORADA 1976/77 

COMARQUES DE BARCELONA 

AGUT DE TERRASSA 22 CERDANYOLA 15 LA FAMILIAR 28 SABADELL 42 
AMISTAT DE PREMIA 50 CIUTAT BADIA 9 LA FLORESTA 12 SALVAT 9 
ARAGON~S CCR 11 CLUB 7 a 9 15 LA LIRA 37 SANTBOIA 14 
ARENYS DE MAR 16 COLOM 25 LA LLAGOSTA 11 SANTPEDOR 27 
AURORA 27 COLL-BLANC 34 LA PRINCIPAL 71 SANT ADRIA 53 
AVAM 35 CO.MTAL 59 LA SALLE HORTA 8 SANT ANDREU 35 
AVINYÓ 25 CONGRES 83 LLAC D'AMISTAT 19 SANT CUGAT 53 
BADALONA 23 CORAL BADALONINA 20 MALGRAT 28 SANT GREGORI 10 
BARCELONA 52 CORNELLA 35 MANRESA C. A. 40 SANT FELIU U. C_ 26 
BAf1CELON~S 19 CREU BARBERA 23 MANRESA E. y D. 11 SANT JOSEP 43 
,;ARCELONETA 19 DIANA 12 MARTORELL 27 SANT MARTI 20 
B"RCINONA 70 EL CAR MEL 18 EL MASNOU 43 SANT PERE 15 
6ELLVITGE 14 EL C~RVOL 26 MATARÓ 27 SANT POL 20 
B(' AGUEDA 32 EL RUSC 29 MERIDIANA 23 SANTA PERPnUA 20 
BESÓS 2~ ESPANYOL 32 MOLLET 18 SANTIAGO APOSTOL 16 
BIM-SANTS 42 ESPLUGUES 20 MONTCADA 23 SEAT 59 
CAIXA PENSIONS 11 FOMENT MARTINENC 62 MOTOR IBER1CA M. Rei 15 SETEMBRE 16 
CALAF 31 FOMENT Molins de Rei 27 OLESA 25 SOC. CASINO 9 
CALDENC 21 GAVA 28 O.N.C.E. 20 SORD-MUTS 15 
CALELLA 29 GRACIA C. C. 16 ORFEÓ BADALONI 13 SÚRIA 19 
CANET DE MAR 30 GRACIA C. MORAL 32 OR NEGRE 19 TERRASSA 56 
CARDEDEU 19 GRANOLLERS 40 PADRÓ 27 TIANA 12 
CASINO TERRASSA 27 HISPANO OLIVETTI 27 PALAUTORDERA 11 TORRE NEGRA 21 
CASTELLAR 14 HORTENC 44 PE IRA 25 TRES PEONS 38 
CASTELLDEFELS 14 L'HOSPITALET 33 PINEDA 21 UNi Ó GRACIENCA 83 
CATAL A 43 IDEAL CLAVE 31 PRAT SUBURENC 19 VIC 40 
CATALANA OCC. 11 IGUALADA 42 EL PRAT 26 VILADECANS 32 
CATALÓNIA 56 JAKE CLUB 47 PRINTER 9 VILANOVA 41 
CATALUNYA 48 JUVENTUT Molins de Rel 17 RUBINENC 35 VU LCA 54 
CENTELLES 30 JUYOL 19 LLEIDATA-RUY LDPEZ 45 

Total 3.419 

COMARQUES DE GIRONA 

BANYOLES 21 GIRONA 26 MONTGRI 16 ROYAL FIGUERES 23 
BLANES 18 GUIXDLENC 17 OLOT 153 SALT 21 
Or. PASCUAL 18 L'ESCALA 36 

PALAFRUGELL 35 
SANT JORDI 16 

FARNERS 24 LA CELLERA 14 
PALAMÓS 1 Total 462 
RIPO LL 23 

COMARQUES DE TARRAGONA 

AMPOSTA 26 ORFEO REUS 18 TABAOUER 7 EL VENDRELL 27 
CAMBRILS C. A. 11 PESCADORS Cambrils 20 TARRAGONA 73 VILASECA 33 
HIFRENSA 26 REUS C. A. 29 TORTOSA 23 
LA BISBAL 13 REUS DEPORTIU 34 VALLS 38 Tolal 378 

RESUM 

BARCELONA: 119 Clubs - 3 419 llicències 
GIRONA: 16 462 
TARRAGONA. l' 378 

TOTAL 149 Clubs· 4 259 llIcenCies 
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XLV CAMPIONAT INDIVIDUAL DE CATALUNYA 
20 de febrer a 8 de maig de 1977 

JORDI AYZA, DEL VULCÀ, CAMPiÓ ABSOLUT 
Proclamat per millor promig empatat amb 

Paredes, Garriga i Nieto. 

CAMPIONS DE BARCELONA 

Categoria Preferent: 
Salvador ARMENGOL, d el Catalonia 

Primera categoria : 
Josep M . ~ BERTRAN. del Vilanova 

Segona categoria : 
Francesc DOMINGUEZ, de l'Amistat 

Tercera categoria : 
Ignasi MARIN, del Sabadell 

LLEIDA EXCLOSA 

La mobil ització general dels escacs 
catalans que significa la convocatòria 
dels campionats individuals de Cata
lunya afectà aquesta vegada només a 
Barcelona, Tarragona i Girona, ja que 
l'anòmala situació ¡ndisciplinària que 
travessa la Delegació de Lleida ha dei 
xat a r:lubs i jugadors lleidatans oficial
ment de banda a les nostres compe
ticions, i de retruc de les espanyoles. 

No es comprèn la seva actitud. car 
si bé hi havia un contenciós en curs, 
no els impedia tramitar les ll icències 
fede ratives i participar en els esdeve
niments esportius tot esperant la reso
lució superior, a partir de la qual es 
podia prendre una deci sió determina· 
da, si calia. 

CAMPIONS DE GIRONA 

Primera categoria : 
Jordi CU AD RAS, del Royal, de 

Figueres 

Segona categoria : 
Joan AYLLO,N, del Blanes 

Tercera categoria: 
Miquel R' BAS, de l'Olot 

PARTICULARITATS 

Si hem de co mptar la importància 
d'aquesta edició pel nombre dels seus 
participants veurem que, encara que 
sigui per poc, en conjunt s'ha supe
rat la xif ra de l'any anterior, i si això 
succeeix gai rebé cada vegada, vol dir 
que, quantitativament almenys, es va 
endavant. 

Ara bé. Escatint -ho millor aprecia
rem, primer de tot, que l'increment glo
bal és ben minso, només d 'un 5.24 % . 
Si volem creure que a Barcelona el 
desenvolupament, per aclaparador que 
sigui dintre la si tuació global , és prou 
satisfactori tot i que roman pràctica
ment es table, el que realment resul
ta falaguer és veure que Girona i Tar
ragona han augmentat considerable-

CAMPIONS DE TARRAGONA 

Categoria Preferent: 
Jordi COMAS, del Tarragona 

Primera categoria: 
Angel TA FALLA, d el Tortosa 

Segona Categoria: 
Anton i TOLDRA, del Tarragona 

Tercera categoria : 
Antoni RODRIGUEZ, del Tarragona 

ment la seva participació activa, res
pectivament en un 28 i 20 % refer il 
a l'any anterior. 

Són comarques que segueixen le
nint un ampli marge de creixemen t I 
ai xi esperem que es palesi any rera 
any, sobretot incorporant federativa
ment aquells nuclis existents a fi d 'es
peronar-los a participar i treure'n el 
profit i la satisfaccIó qUe això com
porta. 

El fet que es moguin alhora Juga
dors de totes les categories, compre
nent·hl també Juvenils, infantils i feme
nms, fa que sigui un dels dos moments 
culmi nants del calendari oficia l -t'al · 
Ire serie el campionat per equips
que dóna la mesura de l'abast quanti 
tatiu dels nostres escacs. 

Si bé aques ta indisciplina -que a la 
pràctica s'ha traduït en organitzar les 
competicions lora de l'àmbit lederat iu 
oficial i deixar-les sense efecte- ha 
estat sancionada per la destituc ió de 
qui actuava de Delegat a Lleida de la 
Federació Catalana d'Escacs, no es 
troba justificació al fet que els clubs 
s' hagin deixat arrossegar i hagin per
mès que els seus jugadors en sortis
sin perjudicats en restar al marge. 

DI STRIB UCIÓ D ELS PART IC IPANTS 

Confiem que els escaquistes lleida
tans recupe rin ben aviat la posició que 
els hi pertoca dintre de la comunitat 
catalana, i que la propera temporada 
puguem tornar a lluitar plegats, i més 
ara que els escacs han estat estructu
rals a nivell de tot et pais, 
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Categoria 

Preferent 
Primera 
Segona 
Tercera 
Juveni l 
Infantil 
Femenina 

Any 1976 

Diferència 

BARCELONA 

150 
161 
246 
475 
171 

64 
8 

1.275 
1.260 

+15 

GIRONA TARRAGONA Tolal 

28 
17 
43 
82 

170 
132 

+ 38 

11 
24 
28 
54 
20 
16 
7 

160 
133 

+ 27 

161 
213 
29 1 
572 
273 

80 
15 

1.605 
1.552 

+ 80 



PREFERENT ESPECIAL 

Considerada la prova màxima de 
Catalunya, no està encara arrodonida 
en la seva estructura actual , provinent 
d'un abundós nombre de jugadors de 
categoria Preferent. 

En Jaume Palau, Director General de 
l'Institut d'Escacs de Catalunya, ja s'hi 
va referir en el número anterior en l'a
nalisi de la participació de jugadors 
qualificats. Precisament el fet que la 
seva estructura no hagi alret prou l"in
terès de més jugadors de primer ren· 
gle aixl com d 'una àmplia capa de 
jugadors de força ¡ntermitja. ha estat 
el motiu pel qual s'ha reestructurat et 
campionat de cara a la temporada vi-
nent. 

Tornarem a les competicions tanca
des, que són les que donen categoria, 
malgrat que no semp re siguin espec
taculars , però que obliguen els juga
dors a l i lar més prim i, per tant , es· 
merçar·se en la preparació per supe
rar el contrari. 

Els Ires primers classificats d'en
guany van directament a la final issima 
de l'any vinent, que es disputarà per 
sistema lliga, mentre els classificats 
del 4rt, al 24è, lloc van a parar als 
grups semifinal istes, La resta haurà de 
jugar el campionat general de Prefe
rent, que serà unic, on la temporada 
1978179 podran classificar-se pels es
mentats grups, 

AI marge d'aquestes classificacions, 
la F,C,d'E " per mitjà de l'I.E.C,, reser
va unes places als jugadors d'elevada 
avaluació que per diferents motius no 
hagin participat normalment en els 
darrers campionats, 

Desenvolupament de la competició 

Com és propi del sistema suis, i 
aquesta edició no n'és cap excepciÓ, 
el campió que en resulta és rea tment 
el jugador que ha fet més mèrits, Aixó 
és el que s'escau de dir del nou cam
pió Jo rd i Ayza (25 anys), encara que 
ho ha hagut de decidir el promig de 
desempat, ja que la puntuació més 
alta fou assolida per igual entre quatre 
Jugadors, 

En bona llei podríem d ir que els que 
varen fer més mèrits pel titol van ser 
Ayza ¡ Pomés , car tingueren bastant 
major nombre que els alt res compe
tidors d'adversaris classificats entre els 
deu primers (6 i 7, respectivament) , 

Ambdós feren uns resultats sem
blants, si bé el còmput fou favorable 
al jugador del Vulcà. 

Com fan esment la majoria dels co
mentari stes que s'ocupen de desglos
sar el campionat ronda per ronda, la 
qualitat de joc exhibida ha estat dece· 
bedora presa d'una faisó general. AI· 
gunes partides isolades, però poques 
actuacions regulars de cap a cap de ra 
prova. Potser el qui ha presentat un 
JOc més homogeni hagi estat Joan Po-

PREFERENT ESPECIAL Classificació final 
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25è. a 27è. GRAU IRuy López) 148J.7 ). SIRVENT (Badalona) 148J.7 ), 
SANCHEZ (Amistat) (44 J.7 ), 5 punts I mig, 

28è. a 35è. BIELSA (Congrés) (52), PALAU (Foment) 151), ARA ISa· 
badell) 148), COLLADO ( Vulcà) (46), DOMINGUEZ IJake) 
(45). MIRALLES I Vulcà) (41). BOIX (Sant Josep) 137). 
MONTAN~ (Vilanova) 134), 5 punts, 

36è. a 42è. MAMPEL (Ruy López) (46), MARCHADOR (Jake) (45 J.7 ) , 
FERRER (Mataró) 14' J.7 ) , BESCÓS ISeat) (40 J.7 ), GOMILA 
(Foment) (40). CHERTA IRuy López) 133J.7). ORTEGA 
IMalgrat) (33 J.7 ), 4 punts I mig, 

43è. a 47è. SALVANY IU.G.A.) 148), MEDRANO (El Prat) 145 \-\ ) , BRA· 
VO I Ruy López) (41) , MART IN (Tres Peons) (40 J.7 ), CA· 
TALAN E. (Barcelona) (35), 4 punts, 

48è. a 56é. MONRABA (El Cérvol) (43), GAVALDA IU.G.A.) (41 J.7 ) , 
JIM~NEZ ISeat) 141). FLORES (7 a 9) (40). BAS (Barce· 
lona) (38) , CATALAN H. (Barcelona) 137). VALLV~ ICor· 
nellà) (34 J.7 ), GALOBART (Cong rés) 133), 3 punts Imig. 

56è, PINEDA Ilgualada) 135), 3 punts, 

57è. i 58è. CREUS (Manresa) 142) , BALSELLS ( Igualada) (36 J.7 ), 2 
punts i mig. 

Eliminats I retirats: 

ANDREU (Congrés). 4. R. GONZALEZ (Olot) , 2 ' '- PONCE ISant Josep) , 
, J.7 . ARTIGAS (Ruy López) , 1. LÓPEZ (Seat), MAS (Català), PAR~S 

(Vulcà ) i REVILLA (Joventut Molins de Ref). Q. 

.--,"" 

'" 
7 '1. 

'" , 
, 
, 
6 '1, 

'" 
I V, 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

• 
I 

JUNY '977/ BUTLLETI D'ESCACS 13 (121) 

..... 
" 
50 

U " 

--
U " 

53 

Sl '" 

42 

53 

.. " .. 
" 
50' , 

46'" 

45". 

" 
" ', 
" 
41 '1, 

., 

., 
<O ' , 

39 

38 

" 



Josep Paredes Josep Garrioa 

QUADRE DE PUNTUACIÓ PROGRESSIVA 

Ciu. Nom 1." 2." 3." '.' , ." .. ' ,." . ." '.' 
1 AVlA 1 2 3 3 4 4'/ , 5 '1, 6 '1, 7 

2 PAREDES 1 2 3 3 4 4 ' , 5 6 6 '1, 

3 GARRIGA ", , 'I, 2 '/1 3 4 4 ' , 4'/1 5' , 6 '/ , 

• NIETO 'I, " /1 2 % 2 'A 3 4 5 6 7 

, TEJERO ' , 1 'I, 2 1ft 3 '1, 4 'h 5 ' , 5 ' , 5'/t 6 

• POMU 1 2 3 4 4 ' , 5 6 6 '/, 6 % 

7 BORDELL 1 1 1 % 2 ' , 3 3 4 5 6 

• MART IN 1 2 3 4 4 ', 4 ' , 5 ' , 6 ' , 6 '11 

• 8UXADt 1 1 1 1 " 2 ' , 3 ' , 4 ' , 5 ' , 6 

I. VEHI O 1 1 2 3 4 5 5 ' , 6 ' , 

" CQRREA. 1 2 2 3 3 ' , 4 5 5 6 

12 CIURO 1 ' , l ' , 2 ' , 3 4 4 4 ' , 5 ", 

13 MONEDERO O 1 2 2 3 4 5 5 5 ';' 

" NORIA 1 2 2' , 3 3 4 5 5 5 

15 PADROS h 1 1ft 2 3 4 4 4 4 1ft 5'/, 

1. CUAORAS 1 1 2 2 11, 3 3 4 4 1ft 5 

17 SORIA ' , l ' , l ' , 2 ' , 2 ' , 3 4 5 5 

" MAS o/, l ' , 1 l/ , l ' , 2 3 4 4 ' , 5 'I, 

" PIQUERES 1 1 2 2 12 3 ' , 3 ' , 3 ' , 4 5 

2. SIMON O 1 2 2 3 4 4 5 5 ", 

21 HERNANDEZ 1 1 2 2 3 3 3 4 5 

12 ABEJDN O 1 1 2 2 'It 3 '/t 4 'It 5 5 'It 

23 PISA O 1 2 2 2 'I, 3 '1, 3 'It 4 % S'I, 

" SEGURA O O 1 2 2 2'1, 3 'I, 4 1/ , 5'/ , 

14 (122) BUTLLETI D'ESCACS/ JUNY 1977 

lO.> 

7% 

7 % 

7 '1t 

7'1, 

7 

7 

7 

6'/1 

6 'It 

6 ' , 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Manuel Nleto 

més (20 ), tot i que se li escapà el 
campionat en l'avant darrera ronda en 
una part ida durament disputada. 

De sort ida Pomés tingué una espec· 
tacular arrencada, amb 4 punls de 4 
rondes, però avia t se li afegl TeJero 
(30), que Ja el superà a la 6./1, Tan
mateIx, però, la cu rsa de Telero -que 
en aquell moment semblava dIsposat a 
revalida r el li tol- fou tallada en sec 
per dues derrotes consecutives a càr. 
rec de Pomés i Ayza, 

Això féu que l'egarenc encapçalés 
de nou la classificació a la 7, '" ronda, 
amb bones perspectIves de teni r el 
campionat a l'abast, car havia passat 
l'escull d'Ayza amb taules. 

Però a la 8.'" ronda només entaulà 
amb Vehi (17) i fou atrapat pel seu 
més direcle seguidor en aquells mo· 
ments, Ayza. En sofri r la derrota amb 
Garrtga a la 9./1 ronda, Pomés fou SUo 

perat per Ayza I Nielo, Aquests no ho 
aprofitaren prou perquè, a l'ultima ron· 
da, amb excessiu respecte mutu, van 
fer taules, deixant que els atrapessin 
Paredes i Gamga. que s'havien espa
vilat a guanyar a Vehl I Martin, res· 
pectivament. 

Paredes (42), Garriga (29) i Nielo 
(23) han fet un bon paper, potser més 
pendents de la classificació al campio
nat d'Espanya que de brillar en la com· 
peticIó present. peró de tota manera 
fent·ho amb prou autoritat. Garriga Ja 
estIgué ben classificat l'any anterior 
(Sé. ). però el progrés assolIt pels al· 
Ires tres components del quarlet és 
considerable, si ens atenim al lloc 
ocuoat ara 

Telero llUItà amb decisió ¡ energia, 
i se'n sortia Però ensopegà i no es 
pOQué recuperar, Tot I amb aIxò no és 
dolenta la seva claSSI ficació, donada 
la iguallat regnant . 

Ha sorprès la baixa actuació d'Angel 
Martín (24), ac tual campió d'Espanya, 
que ha sofert tres derrotes : TeJero, Nie
lO I Garriga amb un JOc més avia t po
bre en conjunt. No sembla que s' hagI 
POQut concen trar prou en el campionat 
reclamat pe r massa coses alhora. 
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Tampoc ha estat en el lloc que li 
correspon Emili Simon (31) , el cam
pió de 1975 i que del Sé. de l'any pas
sat ha anat a parar al 20è.. en una 
baixa forma que suposem transitòria_ 

m€nca a Imposar-se, com era de pre
veure. Jugadors com Ayza. Nielo, Po
més, Vehi , Piqueres (19), i encara que 
sigui més enrera, Miralles ( ) , estan 
marcant el pas dels escacs catalans 
al costat de jugadors madurs que es-Cal remarcar que la saba jove co-

PREFERENT ORDINARIA Classificació final 

0.0 ••• CLUI • , , , • • , • • ... TOl.' -. .~ .... 
,t1'l " UoIGOL 114' C.I_IOnI. '. , , , 

" 
, " o , . , '. ". 54 

..... nu - l ... I .... , , 
" 

1- ,. , o , ' .--;- " . , 7 ' , 52 

.... V"'lll .... "'m , • " '. , , • , " , '. '. 7 ' , 51 

l'IllO - Co/I~_ o , , 
" " , , , o , 7 52 

lLUV("Ol - VIIaI._. , , o ~" , , , o , " o 7 52 

MUAln - ,tV .... , o , '. " , , , " o " 7 50 '. 

...... AIH' -
e __ , , '. o o , ," , , 7 47 ' , 

AYIIH!NCH - .-., '. , ". '. , '. . '. , , 7 45 ' , 

MAIICO .... e .... " '. , '. , , '. , o o , .' , 50 

rOAHlS 1111 .. - '. , , , o o , o , , .' . 48 '. 

IU.OUUI - [I ""OC , 11 , I '. " '. , ~. " " 
, .' , 44 

12è. a 20è. BEA (Comtal) , CASANOVAS (Amistat), GROS (Congrés). 
LLORENS (Ruy López), MOYANO (Congrés). OLIVER (Con· 
grés), PLANELL (Igualada) . A. RAMIREZ (Congrés). VIDAL 
(Ura), 6 punts. 

21è. a 38é. ALBREDA (Sant Josep) , AMAT (U.G .A.), BONELL (El Rusc ). 
CASTILLO (Foment). COLOMINAS (Foment). CHALMETA 
(Seat), CHAVARRIA (Català). GONZALEZ (Congrés). JOR· 
DA (Congrés), LECHA (ColI·blane). MIQUEL (Bareinona) . 
NAVARRO (Granollers). PADRENY (Lira), P~REZ (Or Ne· 
gre). SABANES (ONCE), SALVO (Congrés). TOMAS (Vila· 
I ranea) , VALLS (Rubi). 5 punts I mig. 

39é. a 49é. BARRABABE (Catalónia) , BERNADAS (Hortene), CHALME· 
TA (Santboià). FERNANDEZ (Congrés), GIL (Bareinona). 
LOPEZ (Comtal), LLUCH (Vuleà), MARZA (L'Hospitalet). 
MOLINA (Sant Adrià ). PUIGDOLLERS (Vic) . VALLS TONA 
(Mataró), 5 punts. 

SOé. a S6à. BLASCO (Sant Adrià) , BOSCH (ONCE), CARTRO (U.G.A.). 
CONESA (Jake) , FARR~ (Bareinona), SERIOL (Sant Josep) , 
VALL (Or Negre). 4 punts I mig. 

S7é. a 61è. CASELLAS (Espanyol). FITER (ONCE), GONZALEZ (Cor· 
nellà) , PARERA (Vuleà), VILA (Mataró), 4 punts. 

62è. a 68a. BENAVENT (Comtal) , CORTINA (EspanYOl), GOMEZ (Ho,· 
tene), ,MERCADER (Congrés), OllVERAS (Sant Pere) , POLO 
(L' Hospitalet). SERRA (Comtal), 3 punts I mig. 

69è. NAVARRO (Comtal), 3 punts. 

70a. DUCH (Ruy López). 2 punts I mig. 

71è. SANCHEZ (Jake). 1 punt I mig. 

Eliminats o reU rats: 

CASTELLET (Li ra) i J. RAMIREZ (Congrés), 3>1. P~REZ (U.G.A.) i SO· 
RROCHE (Meridiana), 3. CANOVAS (El Cérvol) i CORDOVILLA (Amistat). 
2>1 . MONCUNILL (ColI·blane), 2. MARTlN (AVAM) i MORANTA (Con· 
grés). 1>1 . CALVO (L 'Hospitalet), >I. FONT (Santa Perpètua) i MARTI· 
NEZ (Sabadell), O. 

tan arribant a plena saó i que encara 
lenen molt a dir com són els Paredes. 
Garriga, Tejero, Bordell , Buxadé i al
Ires_ No descuidem tampoc aquests 
valors que van pujant més lentament i 
que ja estan traient el cap com Correa, 
Ciuró, Padrós i altres que ets hi van 
a la saga. Això és la millor cosa que 
es pot dir dels escacs catalans i res· 
pon a la forca homogènia que ens des
taca dintre de l'Eslat Espanyol. Pràc
ticament les dues primeres dotzenes 
de jugadors classificats, llevat d'algu
na excepció que ja hem remarcat però 
sense dubtar del seu valor in trins ec, 
han miliorat la seva posició d'abans. 

Aquest progrés és el que ara volem 
veure rellectit en el competicions es
panyoles que s'atansen, aix! com vo
lem també es preocupin de millorar en
cara més aquest nivell , a la qual cosa 
esperem ajudi la nova estructuració 
d'aquest campionat. 

Per determinar el tercer classificat 
que passa él la finallssima de l'any vi
nent serÀ necessari un desempat entre 
Garriga i Nieto, als quals no els ha 
separat ni el sis tema Bucholz de de
sempat. De cara al Campionat d'Es
panya, ultra Martin, s' hi classifiquen 
els cinc primers, o els subsegüents en 
cas de renúncia. 

PREFERENT ORDINARIA 

La transcendència d'aquesta prova 
estigué aquesta vegada centrada en 
la classificació dels sis primers, que 
passen als grups semifinalistes de 
l'any vinent. 

El domini del manresà Armengol (26 ) 
fou absolut i no tingué: cap problema 
per imposar-se, obtenint un punt d'a-

Salvador Armengol 
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vantatge al final, havent cedit només 
tres tS,Jles, Tot i que s'enfrontà amb els 
sis jugadors que es classificaren a 
continuació d'eU! No hi ha dubte, 
doncs, que fou el millor, i brillantment. 

El contrast d'edat entre els dos se
gons classificats és evident; el jove 
egarenc Mateu (16), una de les es
trelles ascendents d'aquella reconegu· 
da pedrera, i el veterà mataroni Ar· 
cadi Valls, que Ja en altre temps 
havia tingut destacades actuacions al 
més alt nivell , composen un duet en 
el Gue cadascú re ivindica la seva po
sició, A remarcar la imbatibilitat de 
Valls, ¡ de Mateu la rr.aJor efectivitat 
només contrarrestada per la derrota 
amb el campió, 

A continuació un grup de jugadors 
empatats pendents del sistema de de
sempat per veure si s'han classificat 
per la fase següent. 

N'e ixiren ben parats Rizo, Lluverol 
(que com Mateu prové de la 1 ,~ ca· 
tegoria en què militava l'any passat) 
i Muriel, mentre Mariné i Aymerich (de 
la mateixa procedència que aquells 
abans esmentats!) s'han hagut de re
signar a perdre el desempat. 

En aquesta competició hi trobem 
aquesta vegada una majoria de juga
dors que fa temps han destacat però 
que no han anat a més després i que 
són el sedàs pel que han de passar 
els jugadors provinents de categories 
inferiors, generalment més joves, per 
fer la seva prova de força a fi d 'arri · 
bar a files més altes, A parti r d 'ara, 
però, serà una categoria unificada, 
com correspon a la mateixa denomina· 
ció, on s'haurà de lluitar fort per arri· 
bar a les semifinals. 

Per haver assolit la puntuació ne· 
cessària, han obtingut la categoria Pre
ferent definitiva 11 dels jugadors in
vitats , ~s a dir, només 3 -Mercader, 
Gómez ¡ Navarro (Comtal)- dels 17 
invitats no han assolit aquest objectiu, 
el que prova una vegada més l'encert 
d'aquesta opció per facilitar l'ascens 
al jugador que palesa bones qualitats 
i que, al capdavall, obté un resullat 
determinat. 

PRIMERA CATEGORIA 

Aquesta prova començà amb una 
cursa entre el vet era Torralba I 

Vives, que guanyaren les cinc pn · 
meres partides i s'enfrontaren a la 
6.11 , fent taules, Això els permeté seguir 
comanant la classificació, seguint·los a 
mig punt Branchadell , Gonell i Gur re· 
ra , i a un punt Berlran, Navarro i Ri· 
bera, 

Però Torralba i Vives entaularen no· 
vament a la 7." ronda, mentre Bertran , 
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Campió 

Sots-campió 

4r1. i 5è. 

5è. a 12é. 

130. a 19é. 

20è. a 26é. 

27é. a 31 é. 

320. a 36è. 

37é. 

38è. 

ALTRES CLASSIFICACION~ 

PRIMERA CATEGORIA 

Josep M.' BERTRAN (Vilanova) , 8 punts I mig. 

Joan NAVARRO (Hortenc), 8 punls I mig, 

TORRALBA (Barcelona) i VIVES (Tres Peons) , 8 punts, 

ARIAS (Foment), BRANCHADELL (Vic), DEBANT (Calaló· 
nia), GONELL (Olesa) , GURRERA (Vuleà), PALACIN (L·Hos· 
pilalet), RIBERA (Calalónia), RIFE (U.G.A.), 7 punls I mig. 

BIOSCA (Bareelonés), ESPAR (Ruy López), FERNANDEZ· 
DIAZ (Fomenl), FORN ES (Fomenl), GU IXA (Igualada), TAR· 
DIO (U.G.A) ,SAGUES (Congrés), 7 punls. 

ARREGUI (Barcelona), BARAHONA (Sant Feliu). ESCOBAR 
(El Pral) , OLlVE (Sant Josep). SALlCRÚ (Canet), TORRES 
(Congrés) i TREPAT (Juyol), 6 punls I mig. 

GRADOS (Igualada), IBERN ( L'Hospitalet) , MOLINA (Soal) , 
PUIG·PEY (Canet) i VIDAL (Tres Peons), 6 punls. 

HUESO (Sani Adrià) . MARTlNEZ (Amislal), MONLLONCH 
(U.G.A.) , SANCHEZ (El Rusc) i VELEZ (Jake), 5 punls I mig. 

COQUARO (Barcelona) 5 punts. 

OLIVARES (Manresa) i TARRAGó (Sani Adrià) , 4 punls. 

Els jugadors invilats: MARTINEZ (Amislal) . MOLINA (Seal), MONLLONCH 
(U,G.A.) i SANCHEZ (El Rusc), obtenen definitivament la 1,1\ categoria. 

Campió 

Sots-campi6 

3er, 

SEGONA CATEGORIA 

Francesc DOMiNGUEZ (Amistat), 8 punts I mig. 

Antoni FERRET (Sitges), 8 punts. 

Lluls ALBAIGES (Catalunya). 8 punls. 

4rl. a 52é. ALCAÑIZ (Barcelona) , ALMIÑANA (Sitges). ARISTEGUI (Vul· 
eà), J. BALLESTER (Vilalranea), BARRACHINA (Jako ), BA· 
RROSO (Peira). BORRAS (Ruy López), CABERO (Cenle· 
lles), CAMI (Sani Adrià) , DiAZ (Sani Adrià) , DOMINGUEZ 
(El Prat), ESTRAGUÉS (Malgrat) , FABREGAS (Mataró), 
FALGUERA (Vic), FERRER (Sant Gregoro). FERRER (Casi· 
no Terrassa), FUNES (Besós), GONZALEZ (Cornellà), GU' 
Tl éRREZ (Vic), LAZARO M. (Vic). LLEDó (Granollers), 
MENSA (Igualada), MOLINA (Meridiana). MOLlNERO (San' 
Adrià), MORERA (El Cérvo l ), PASCAL (Sant Josep) , PAS· 
SARELL (Sani Andreu), PEREZ (Jake) . PONS (Arenys). 
PRAT ( Igualada). RABINAD (Familiar), RINS (Bim·Sants) . 
RODRIGUEZ (Barcelona) , ROSELL (Fomenl). SEVERRI (Vul· 
eà), SIMON (Centellos), TEBAR (Cornellà), TORRIJOS (Ga· 
và), VIÑALS (Congrés) . 7 punls. 

53è. a 55é. M. CASTELLA (Sani Josep) , SAPERAS (Cong rés) i SAU· 
MELL (Sord·muts), 6 punls I mig. 

56è. a 62è. BOTI FOLL (Calalónia), DIAZ (Vuleà), HERRAIZ (Cataló· 
nia), LóPEZ (Congrés), PU IG (Manresa) , SALVI (Amistat) 
i VILLA ( lira), 6 punts. 

63è. a 71 é. ARMET (G ranollers). ARNAL (Vi lanova), MARTlN (Lira) . 
MARTlNEZ (Colom), OLLé (Aurora), PARéS (Calalónia). 
SIMÓ (AVAM), VIGNAGA (Ruy López) . VILLA (Amistat) . 
5 punts I mig. 

72è. ROSELL (Comlal ), 5 punls. 

73è. i 74è. IBAÑEZ (L 'Hospitale!) i MARiN (Barcinona), 4 punts I mig. 

75é. MORO (Terrassa), 4 punts. 

76à. MONSONIS ( lira), 3 punls I mig. 

Els jugadors invitats: ARMET (G ranollers), ARNAL (Vilanova) i PARES 
(Catalònia) , obtenen la 2," categoria. 



)E BARCELONA 

Campió 

20n. 
20n. 
20n. 
20n. 
20n. 

7é. 
7è. 

9è. a B9è. 

90é. a 94é. 

95é. a "'é. 

•• 2é. a.17é. 

•• Bé. 

"9è. 
120é. 

TERCERA CATEGORIA 

Ignasi MARIN (Sabadell). 9 punt. I mig. 

BASSAS (El Masnou), 8 punt • . 
CARDONA (Barcinona), 8 punts. 
JULlAN (l'Hospitalet). 8 punt •. 
lOPEZ (Sant Feliu), 8 punt •. 
RIBES (Peira). 8 punt • . 

PI FERRER (Malgrat), 7 punts I mig. 
SABADEll (Bes6s). 7 punt. I mig. 

ABASCAl (Sant Marti) , AlCAZAR (El Rusc) , AlCOY (Mata· 
r6) ARAN DA (Colom), AUSIO (Catalònia). BALOOMA (Ca 
talà). BlAJE (Peira). E. BLASCO (Coral B), BOlDOU (Vul· 
cà). BOllERO (Matar6), BRIONES (Salla-Horta). BRICU· 
ll~ (Vilafranca), CABRERA (Hortenc). CAHU~ (Colom), J. 
M.a CAlPE (U.G.A.). CAllE (Malgrat). CAMPRUBI (U.GA). 
CANALS (Igualada), CANONIGO (Vulcà). COBO (Bes6s), 
COLOM (Igualada), D. COll (Ideal Clavé). COllET (Arenys) , 
CORT~S (Barcelona). CREUS (Malgrat), DElGADO (Cor· 
nellà). DUCET (Torrenegra) , ESPELTA (Meridiana). FER· 
NANDEZ (Catalunya) , FITO (Castellar) , FONT (Castellar). 
FREIXAS (CataI6nia). GARCIA (Amistat), F. GARCIA (Fo· 
ment), GARCIA (l'Hospitalet) , GARCIA (la Floresta) , GAR· 
CIA (Sitges). Gil (Meridiana), GOMEZ (Or Negre), GON· 
ZAlEZ (El Rusc) . HORCAJADA (AVAM), HORCAJADA (Sa· 
badell) , lACASTA (Foment), lOBERA (Juyol) , llURBA (Dia· 
na), MARCET (Sitges). MAROTO (Sitges), MARTINEZ (Sa' 
lIe·Horta), MERCADER (Congrés), MIR (Amistat) , MORENO 
(Amistat), MORERA (Caldenc), MOYANO (Congrés). PAR· 
DINA (Ideal Clavé), PARROT (Soc. Casino), PICO (Bes6s). 
PISCOYA (Peira). PUIGDOMÉNECH (Centelles) . RAMON 
(Vilafranca). RAMOS (l·Hospitalet). RIVERA (AVAM). RI · 
VERA (Catalònia), A. ROMERO (U .G.A.). J. SAENZ (Bar· 
cinona). SAIZ (Lira). SANCHEZ (Esplugues) . SANCHEZ 
(Sabadell) , SANS (Vulcà), SARDA (Castelldefels), SAR· 
.MIENTO (Viladecans), SERRANO (Vilanova) , SIMON (Vila· 
nova), SORT (Terrassa) , SOTO (AVAM). TACON (Ideal 
Clavé), TEJERO (Congrés), TORNER (Centelles) , TORRE· 
MARIN (Barcelona) , TURUll (Foment) . VELA (El Rusc) . 
VENCNS (Sant Pol). 7 punts. 

BORRAS (Bim·Sants), FERNANDEZ (Calam) , RUIZ (Mata· 
r6), RUIZ (Sant Cugat) , SUAREZ (Viladecans) , 6 punts I 
mig. 

BlANQUEZ (Santboià), BOSCH (Sitges). FOR~S (Vilafran· 
ca), A. GOMEZ (Viladecans), IllESCAS (Comtal) . MARTI 
(El Cérvol). MIRAllES (Colom). MOLINS (Sant Feliu). OR· 
DOBAS (El Rusc), N. PACHECO (Viladecans), PONSA (Dia· 
na), RIOS (Matar6). D. SALETA (Matar6). TAlENS Ch. 
(Salle·Horta), VENTURA (Vilafranca) , VlllAVERDE (Vila· 
franca) i WOlKOVICZ (Vulcà), 6 punt • . 

ARIAS (Foment) , CAMPOS (Vulcà). FOSSAT! (Ruy l6pez), 
Gil (Foment), J. PACHECO (Viladecans), RAFOlS (AVAM), 
5 punta I mig. 

MOMPEO (Sord·muts). 5 punt •. 

EGEA (Comtal). 4 punt. I mig. 

GOMEZ (Congrés). 4 punt •. 

Navarro, Branchadell i Gu rrera torna
ven a guanyar. Això féu que Torralba, 
Vives, BranchadeU i Gurrera anessin al 
davant amb 6 punts seguits per Ber
Iran i Navarro amb 5 i mig. A la 8.' 

ronda tots ells guanyaren, excepció 
feta de Branchadell , que resi à despen
Jat, mentre els alt res mantenien les 
seves posicions. 

A la 9.~ ronda Torralba i Gurrera en-

taularen entre sí, i això els endarrerí 
respecte dels altres, perquè guanya
ren als respectius adversaris. 

Aid, abans de l'última partida la 
classificació era: Vives, 8 punts; Ber· 
Iran , Navarro, Torralba i Gurrera, 7 I 

mig; i Branchadell, 7: 
Bertran i Navarro mantingueren el 

seu ritme victori6s -i en el cas de 
Navarro és excepcional, perquè gua
nyà 7 partides seguides!- i acabaren 
emparellant-se pel primer lloc. D'a ixò 
en sortiren ressentits Gurrera i Vives, 
que havien estat els seus respectius 
adversaris, mentre Torralba, entaulant 
amb Branchadell s'assegurava el ter
cer lloc compartil . 

Cal fer esment que el gran nombre 
de jugadors fa que siguin molt poques 
les ocasions en què s'en frontin els pri
mers classificats , ¡ això té el doble 
vessan t que, per una pari , cadascú va 
gairebé pel seu compte, i que els per· 
dedors dels ocasionals encontres mu
tus quedin definitivament desplaçats. 

Aixi veiem que Bertran només lugà 
contra Torralba, amb el que perdé (5 .~ 

ronda) i Gurrera, a la darrera, d'enlre 
els 12 primers classificats , no havent-se 
arribat a enfronlar ni amb el segon ni 
el lercer. Degut a l'empat final fou obli
gat que s'enfrontessin Bertran i Nava· 
rro, sortint-ne guanyador el primer i 
proclamant·se així campió de Catalunya 
dp. la seva categoria. 

Torralba fou el més "perjudicat" pel 
malar nombre d 'enfrontamenls -tingué 
Bertran, Vives, Gurrera i Branchadell
i això d6na més mèrit a la seva tra· 
jectOria i posició final , assolint la ca· 
tegoria superior premi a la seva vete
rania. 

Els que han obtingut la puntuaci6 
mini ma de 7 punts i mig pugen a ca
tegoria Preferent, i els de 7 punts po
den jugar condicionalment 8 la cate
goria superior l'any vinent. 

Els jugadors invitats Martlnez, Ma
llOa, Monllonch ¡ Sànchez obtenen de
finitivament la 1.- categoria . 

SEGONA CATEGORIA 

ElS dos grups inicials, que disputa· 
ren dues rondes, es subdividiren en 9 
grups per disputar la 3.1\ i 4.11. rondes, 
reduint-se a 5 per a la 5 .~ ronda, i a 
4 per les 6." i 7:1i rondes. No fou, 
doncs, fins a partir de la 8.- ronda 
que s'aplegaren en un sol grup els 
Jugadors supervivents del garbellat an· 
terior. 

AquE:sta refund ici6 oferi un en cap· 
calament portat per Domfnguez i Fer· 
ret , amb 6 punls i mig, segui ts de 
Cabera i Albaiges, amb 6, i una dot
zena de Jugadors amb 5 punls i mig 
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Les Ires darreres rondes serviren 
per a confrontar els jugadors desta· 
calS entre si . amb la particularitat que 
,a Cabero I Dominguez s'havien tro 
bat en el seu grup a la 7.' ronda 
amb la victÒria del de Premià. Tampoc 
1I anà bé a Cabero el seu enfronta· 
ment amb Albaiges de la 8 .~ ronda 
que perdé. mentre Oomínguez guanya· 
va a Ferret. 

AIxò donà peu al fet que s'erigís 
Prat amb 7 punts I mig Junt amb Do· 
mmguez al cap de la classificacIó 
A la 9.' ronda Oominguez I Albaiges 
entaularen, mentre Ferret guanyava a 
Prat. deixant sol al davant Dominguez 
amb 8 punls, seguit d'Albaiges i Fer· 
ret amb 7 i mig. I un estol de juga· 
dors amb 6 I mig que es laven a l'a· 
gualt de qualsevol defallença dels cap· 
davanters, però la bescantats del prl' 
mer lloc. 

En resoldre 's en taules gairebé to 
tes les partides decIsives, confirmà el 
Irlomf de Francesc Domínguez. de l'A· 

mistat, de Premià de Mar. Aquest ha· 
via palesat la seva superioritat al llarg 
de la prova, en la que havia restat 
Imbatut -Igualment com Albaiges
però que s'havia imposat en la pun· 
tuació particular entre els tres primers 
classificats definitius, que es reflectl 
a la classificacIó final. 

Els qui han obtingut la puntuació 
mlnima de 7 punts -que en són un 
grapat i aquest és el principal motiu 
de l'excés de taules de les darreres 
rondes, llast d'aquest sistema d'opor· 
IUmta:s d 'ascens -pugen automàtica· 
ment a la 1,11 categoria. 

Els lugadors invitats Armet, Arnal ¡ 
Parès obtenen definitivament la 2.n ca· 
tegoria. 

TERCERA CATEGORIA 

El procés seguit per aquesta prova 
lou d'agrupament en tres cossos du· 
rant les dues primeres rondes. A par· 

tir de la 3.a ronda fins a la 1.- n'hi 
hagueren 9 de grups, que foren re· 
fosos en un sol per a les tres últimes 
rondes. 

En arribar a la conjugació de grups 
aparegueren Marín i Juhan com a des· 
tacalS, amb 6 punts I mig cada un, 
ço que volia dIT que només haVien 
cedit unes taules pel carni. mentre hi 
havia un grupet de Jugadors amb 6 
punts: Piferrer, Cardona, Maroto, SI ' 
mon. Sàenz, Font , Ribes, Serra no, Bas· 
sas I \-"lorera. 

A partir d'acl Marin guanyà les tres 
partides restants a Julian. PI ferrer I 

Rlvas, i es proclamà brillantment carn· 
pió. car ningú no l'havia pogut seguir. 
hav~!nt obtinguI punt t mig d'avantat· 
ge per sobre els seus seguidors. 

Tols f:ls qUI han obtingut la puntua' 
CIÓ mínima de 7 punts pugen automà· 
tlcamenl a la 2."' categoria. 

JOAN TORQUET 
I JORDI PUIG 

CALENDARI DE COMPETICIONS OFICIALS 
DE LA FEDERACiÓ CATALANA D'ESCACS 

Temporada 1977/78 

XXXV CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EOUIPS (1 1 rondes ) 
Del 23 d 'octubre al '5 de gener (Nadal I Cap d'Any, descans) 

III CAMPIONAT OBERT DE BARCELONA (8 rondes) 
De r, I de novembre al 30 de desembre. 

XVII CAMPIONATS JUVENIL I INFANTIL 
Fase prevla. 6 rondes en dissab te. 
Del 3 de desembre al '8 de febrer. 
Fase IlOal . 8 rondes per Setmana Sanla. 

XLVI CAMPI,ONATS INDIVIDUALS DE CATALUNYA 
Fase prèvia. 10 ¡ , 1 rondes. 
Del 29 de gener al 16 d'abril (Diumenge de Pasqua . descans) 
Fase IlOal . del 23 d'abril al 29 de maig. 

11 CAMPIONATS PER EQUIPS JUVENILS I INFANTILS 
Fase prèvia. a partir de 1'11 de marc. en dissabte 
Fase fmal : a continuaCIó 

11 COPA CATALANA, 6. edició 
Divendres I diumenges entre els mesos de maig I Juny 

V TORNEIG ESCOLAR " DICEN "," ( 6 rondes) 
Del 12 de novembre al 17 de desembre. 
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XLV CAMPIONAT INDIVIDUAL DE CATALUNYA 
La Categoria de Preferent Especial, ronda per ronda 

LES CINC PRIMERES RONDES 

PRIMERA RONDA 
per Josep Piu 

20 de febrer 

Martin· Arligas 1 . O 
Gamila . Garriga ' ., - I 1 

Sòria - Mas ' l - I l 

Monrabà - Tejero 1 1 _ I ~ 

Nòria - Segura 1 . O 
Jlménez · Simon 1 . O 
8uxadé . Boix 1 . O 
Catalan H. - Bordell 0·1 
Pomés - Revllla 1 . O 
Correa - Parés 1 • O 
Nleto - Bescós ' 1·1: 

8ielsa - Vehi 1 · O 
Paredes - Ortega 1 . O 
Monedera - Salvany O· 1 
Ayza - Ferrer 1 • O 

En la present temporada aquest camA 
planat té un especial interès, la que no 
solament s6n cobejables els primers 
llocs. "iinó que també s'ha de llu itar 
per a ob teni r una bona classificació 
degut a la reestructuració que s'ha de 
fer d'aquesta prova de cara a l'any 
vinent. 

Aquest canvi és necessari Ja que 
la nombrosa participació (67 jugadors) 
Ireu emoció j brillantor a la final de 
Catalunya. 

En aquesta primera ronda Iotes les 
partides han estat molt disputades. 
però no de la qualitat que calia espe
ra r en algunes d'elles. Les tau les de 
Monrabà davant de Telera i la victÒria 
de Jiménez con tra Slmon s6n els re· 
sultats més sorprenents d'aquesta ran· 
da. 

NY 184 R 32 / b 

BUXAO~ . BOIX 

Obertura anglesa 

1 e4 eS. 2 Ce3 d6 . 3 g3 15. 4 d3 e 6. 
5 Ag2 C16. 6 14 Ae7. 7 CI3 Oe7. 8 0·0 
0·0. 9 cSI? Cbd7. 

No 9 dS per 10 1 x e5 A x cS +. 11 
d4 guanyant peça. 

Si 9 .. d X eS. 10 I x eS CdS. 11 e3 
seguit de d4 , o bé 10 Cg4. 11 Af4 
amb mil lor joc. 

10 I x eS d X eS. 11 b4 Rh8. 12 Rhl 

Imprecisió, ja que permet al negre 
la rèplica a5, amb JOC alliberator. S'ha. 
via de jugar Ab2. 

12 ... Cg8. 

Desaprofitant l'avinentesa abans es· 
mentada. 

13 e4 .. 

Ara el blanc assoleix la IOIclatlV3 
cI~1 ¡OC. 

13 ... Cd16. 14 Ab2 Cg4. 15 Oe2 14. 

Enginyosa reacció tot i la posició 
aparentment tancada que té el negre. 

16 Cdl Affi. 17 Ae3 I X g3. 18 h x g3 
Ae6. 19 Ce3 C x e3. 20 O x e3 Ch6. 
21 Ch2 Tad8. 22 TI3 Od7. 23 Tarl Cg4. 
24 C X g4 A x g4. 25 T312 Oe8. 

Si 25 ... O x d3. 26 D x d3 T X d3. 27 
A x e5 amb posició guanyadora pel 
blanc. 

26 d41. .. 

Cop tàctic . Obliga a prendre per no 
permetre dS. 

26 .. e x d4. 27 A x d4 OhS +. 28 Agl 
T x d4 . 29 T x 16 T x 16. 30 O x d4 
T x '1 +, 31 A x fl Oe8. 32 Ac4 

Palesant l'avantatge de ta dama cen· 
tralitzada. 

32 .. h6 . 33 Od6 Od7. 

No 33. D X e4?? per 34 Dd8 + Rh7. 
35 Ad3. 

34 eS Oe8. 35 e6 AlS. 36 e7 Ag6. 37 
Ae6 Rh7. 38 Od8 Rh8. 39 Ad7 Og8. 40 
018 Rh7. 41 AlS O X a2 . 42 A x g6 + 
AX g6. 43 e8 = 0 +. 

1 • O 
GUILLEM BUXAO~ 

Guillem Buxadé 

N." 185 

J . PONCE (Sani Josep) 
BRAVO (Ruy López) 

Defensa india de rei 

O 91 / a 

1 d4 C16. 2 e4 g6. 3 Ce3 Ag7. 4 e4 
d6. 5 Ae2 0·0. 6 AgS h6. 7 Ae3 eS. 8 
dS Ca6. 9 h4 CeS. 10 AI3 aS. 11 Cge2 
Cg4. 12 A x g4 A x g4. 13 13 Ad7. 14 
h5 g5. 15 A x c5 d x c5. 16 g4 016. 17 
Od3 a4. 18 Cg3 Ta6. 19 0·0 Tb6. 20 
Cdl Tb4. 21 Tel bS. 22 Te2 Tlb8. 23 
Ce3 b x e4. 24 Oe3 A18. 25 CglS Ad6. 
26 Td2 Ah7. 

27 141 9 x 14. 28 T x 14 Tb31 29 a x b3 
T x b3. 30 Oe2 e x 14. 31 C x d6 Rg8. 
~ Desvia el rel de l'amenaça eS i ala· 
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ca els dos cavalls, però ... ) 32 eS! 
O x eS. (32 .. Dd8. 33 Cxt7! ... ) 33 
Cd x e4 Oe7. 34 Ctt Del. 35 Odl Tg3 +. 
36 Rh2 O x dl . 37 T X dl T x g4. 38 
CeS? . (Aquesta jugada permet igua
lar! s'havia d'intentar 38 Cfd2 ... ) 38 . 
Th4+ . 39 Rgl AbSI 40 Tel T x hS. 41 
Cc6 ... (No es podia jugar a la ce lada 
amb 41 T x cS A x t1? 42 Cd7! ... + per 
la inlermitja 41 ... Tg5 +. 42 Rt2 A x tl . 
43 Ct3 Tg3! =. ) 41 .. Rg7. 42 T x eS 
A x e6. 43 T x e6 T x dS. 44 T X e7 TbS. 
45 Te2 Tb37 (45 .. TaS, seguida de 
46 ... a3 amb empat inevitable.) 46 Cd2 
Tg3+. 47 Rh2 Rg6 . 48 Ce4 Tb3. 49 
CeS Tb4. 50 Rg2 hS. 51 Cd3 Td4. 52 
Te3 RgS. 53 Rt3 tS. 54 Ta31 Te4. 55 
Tal Te21 56 T x a4 (Amb 56 Tgl + 
At6. 57 R x f4 a3. 58 b4!. . es podia 
aspirar encara a la victòria.) 56 ... Td2. 
57 Td4 h4. 58 b4 h3. 59 C xt4 h21 =. 
(59 .. T X d4! 60 Ce6+ Rt6. 61 Cxd4 
ReS. 62 b5 t4 . 63 Rt2! R X d4 ! 64 b6 
h2. 65 Rg2 t3 +. 66 R x h2 Re3 = ) 
60 Ce6 + Rt6 . 61 Th4 R x e6. 62 bS. 

1/ 2 · 1 / 2 

JOSEP PONCE 

N.O 186 

SIRVENT (Badalona) 
CATALAN E. (Ba rcelona) 

Defensa siciliana 

E 89/ e 

1 e4 eS. 2 Ct3 d6. 3 d4 e X d4 . 4 C x d4 
Ct6. 5 Ce3 a6. 6 Ae4 06. 7 Ab3 bS. 8 
O-O Ab7. 9 t4 Cbd7. 10 Ae3 C x e4. 11 
ts C x e3. 12 b x e3 eS. 13 OhS dS . 14 
Ce6 DaS. 15 CgS 0-0·0. 16 C x t7 AeS. 
17 A X eS C x eS. 18 C x h8 T X h8. 19 
Og4 Db6. 20 Rhl Ot6. 21 a4 Ce4. 22 
a x b5 a x b5. 23 TaS h5. 24 og6 C x e3. 
25 Tl3 d4. 26 Ae6 + Rb8. 27 Tg3 Ce4. 
28 TxbS C x g3 +. 29 O x g3 Re7. 30 
T x eS Ta8. 31 TdS + Rb6. 32 Ob3 + 
Ra7. 33 Oa3 + . 

1· O 

N.o 187 

GOMILA (Foment) 
GARRIGA (Barcinona) 

Defensa francesa 

E 02 / b 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 Cd2 Ct6. 4 eS 
Ctd7. 5 Ad3 eS. 6 e3 b6. 7 Ce2 Aa6. 
8 Abl Ce6. 9 Ct3 t6 . 10 eX t6 O x t6. 
11 0·0 Ad6. 12 Tel 0·0. 13 Cg3 g6. 
14 Ag5 Ot7. 15 Ah6 Te8. 16 CgS Ot6. 
17 ChS A x h2 +. 18 R x h2 O x 12. 19 
Ot3 Oh4 +. 20 Oh3 O x hS . 21 O x hS 
9 x hS. 22 A x h7 + Rh8. 23 Ag6 Te7. 
24 C X e6 Tg8. 25 Cf4 c x d4. 26 e x d4 
Ct6. 27 AgS Cg4 + . 28 Rg3 Te97. 29 
Thl T x g6. 30 C x g6 + T x g6. 31 
T x hS + Rg7. 32 R x g4 Ae2 + . 33 Rh4 
C x d4. 34 Ad2 A x hS. 35 R x hS . 

1/ 2 · 1 / 2 

SEGONA RONDA 
per Josep Collado 

27 de febrer 

Marlln (1). Andreu (1) 1 • O 
Nò ria (1) - Flores (1 ) 1 - O 
Buxadé (1)· Bielsa (1) 0- 1 
Bordell (1) -Correa (I) 0·1 
Pomés (1). Jiménez (1) 1 . O 
Piqueres (1 ) - Ayza (1) 0 · 1 
Salvany ( 1)· Paredes (1) O· 1 
Garriga ( !ol ) ·C reus (1) 1·0 
Tejero ( Yl )-Vallvé (' 2) 1-0 
Bravo ( Yí ) - Nieto (' '2 ) O • 1 
Vehi (O) - López (O) 1· O 

En aquesta ronda no hi ha hagut 
sorpreses importants. 

En tot cas ca l destacar les victòries 
de Sirvent contra Oominguez i de Bielsa 
contra Buxadé, amb la particularitat 
d 'haver estat obtingudes amb les peces 
negres. 

Una mostra de l'alt esperit de llu ita 
el tenim en l'escàs nombre de partides 
taules que es produïren . 

Com sol ocórrer al començament 
d'u:'l torneig per sistema suis, els fa
vorits van assolint col.locar-se en el 
grup que va en cap. 

Tal vegada un detall d'interès sigui 
el bon resultat global obtingut per les 
negres. 

N.O 188 E 99 / b 

SALVANY • PAREDES 

Defensa sici l iana (Vari ant Najdorf) 

1 e4 eS. 2 Ct3 d6. 3 d4 e X d4. 4 C x d4 
Ct6. 5 Ce3 a6. 

Entrant en una complicada i dinà
mica variant Najdorf. 

6 AgS ... 

El blanc tria la tinia, potser més am
biciosa, contra l'esquema elegit pel 
negre, 

6 ... es. 7 t4 Ae7. 8 013 Oe7. 9 0-0-0 
Cbd7. 10 g4 ... 

Aquf el blanc tê moltes opcions, par
ticularment 10 Ad3, molt emprada der
rerament , i que condueix a jocs com· 
plicats. 

10 __ bS. 

Cercant contrajoc a l'ala de dama. 

11 A x t6 C x 16. 12 g5 Cd7. 13 1571... 
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Agressiva continuació sobre la va
lidesa de la qual hi ha opinions vàries. 

13 ___ CeS. 

La captura del peó, tot i ésser temp
tadora, no em convenç , malgrat que 
algunes partides ho justifiquin (Matulo · 
vic-Quinteros-Wijk aan Zee 1974 ) 
(Browne-Najdort-Mar del Plata 1971) 
(Mestrovic -8ukic-lugoeslavia 1974) . 

14 16 9 x 16. 15 g x t6 At8. 16 OhS Ad7. 

Per contrarestar la jugada del blanc, 
em decanto per la del text, emprada 
amb èxit relatiu a la partida Tringov
Browne (Sarajevo 1970) ; bé que tam
bé és possible: 16 ... Ab7. 17 Ah3 b4. 
1 B Cee2 0-0-0. 19 Cg3 Rb8. 20 Rb1 
Ac8 amb joc igual. 

17 a3 Tb871 

Aquí, hom juga 17._. 0-0-0, que con· 
dueix a tau les; però al cap de mitja 
hora de meditar·hi , em decideixo per 
deixar el rei al centre i de provar d'a
profitar el fet que el blanc ha jugat 
a3 amb opciÓ a la ruptura. 

18 Ah3 .. 

El blanc també hi rumia una bona 
estona, però fa l'efecte que no acaba 
de trobar-hi un bon plantejament, i el 
negre pren la iniciativa. 

18 ... b4 . 19 a x b4 T x b4. 20 The17 ... 

El blanc, de sobte s'ha trobat sense 
un plantejament determinat i comet un 
greu error (ara ja decisiu); després 
de la jugada següent del negre ja no 
pod rà jugar CdS, ja que fóra contes
tada amb T x d5! , pel fet de trobar-se 
amenaçada la torre de el . 

20 __ OaSI 

Posa la dama en joc incisi u i, de 
passada amenaça Cb3 +. 

21 CIS?. . 



La jugada perd i rremissiblement, 
però. què s'hi pot fer? 

21 ... e x lS. 22 Rbl T x b2+ . 23 R x b2 
Ob4+ . 24 Rel O x e3. 25 e x l + Rd8. 
25 Rbl . 

Amb Cb3 +, hom amenaçaba mat a 
la pròxima. 

25 . Ca4. 27 Rel O x 15. 28 Abandona. 

0 · 1 

Realment ja no hi resta cap defensa . 

N." 189 

JOSEP PAREDES 

GARRIGA (Barcinona) 
CREUS (Man resa) 

Obertura anglesa 

R 26/a 

1 e4 Ct6. 2 Ce3 e6. 3 e4 dS. 4 eS d4. 
5 e x f6 d X e3. 6 b x e3 O x 16. 7 d4 
eS. 8 CI3 h6. 9 Ad3 Ce6. 10 0·0 Ad6. 
11 Ae2 Ad7. 12 Ae3 Oe7. 13 Te1 c X d4. 
14 eXd4 Te8. 15 eS Ab8. 16 Tbl CaS. 
17 Od3 Ae5. 18 Ad2 A X I3. 19 O x l3 
Ce4. 20 T x b7 Ae7. 21 AI4 CaS. 22 
T x e7 T x e7. 23 Oa8 + Od8. 24 Aa4 + 
Re7. 25 Ad6 + R16. 26 013 + Rg6. 27 
T X e6+ 16. 28 Ae2 + RI7. 29 OhS + 
R x eS. 30 dS +. 

1 • O 

N." 190 E 70 / a 

(Obliga a tancar el centre quedant el 
blanc amb un alfil "dolent" .) 12 e4 
Ae6. 13 d3 Cbe6. 14 CdS 15. 15 Ae3 ... 
(a considerar Dd2.. comunicant les 
lorres) .. T17. 16 14 Ta18. 17 I XeS ... 
(millor Dd2 .. mantenint la tensió) 
d x eS. 18 Dd2 h6. 19 Ab2? ... (millor 
TI2 ... ) ... gS. (Obligant a eXI5 ... , da· 
vant l'amenaça de ... f4 , amb avan· 
lalge.) 20 e x lS C x IS. 21 Tl2 Ced4. 
22 Tall Rh8. 23 C x d4 ... (millor 
A X d4 ... ) ... e x d4 . 24 DeL. (donanl 
protecció a g3 davant l'amenaça 
Dd6·Ae5) .. . Od6. 25 Te2 A XdS. 26 
exdS .. . (si 26 Axd5 Cxg3. 37 T x l7 
CXe2+. 28 Rhl Te8) 26 ... Ce3. (Si 
26 .. C x g3. 27 D x g3 D x g3 +. 28 
Rxg3 TXll. 29 AXll T X ll . 30 d6 .. 
amb avantatge.) 27 T x 17 T X 17. 28 
T Xe3 ... (s'havia de jugar 26 Acl 
C x g2. 29 R x g2 D x d5 +, amb lleu· 
ger avantatge negre) 28... d x e3. 29 
A X g7+ R x g7. 30 O x e3 Te7. 31 
012 b6. 32 015 Te3. 33 Og4 T x d3. 
34 Ae4 Td2 + . 35 Rhl T12. 36 a4 DeS. 
37 Ag2 DIS. 38 Oe4 Obl +. Les blan· 
ques abandonen davant de ... Dc2. 
obligant el canvi de dames. 

0 ·1 

MANUEL NIETO 

TERCERA RONDA 

per Josep Paredes 

prendre la in iciativa i aconseguiren 
prou avantatge per a imposar-se al 
finaL 

SIRVENT (C. C. Badalona) va in· 
lentar de sorprendre MARTfN (Vulcà) 
amb una Sokolski (P4CD?!). però. 
contràriament fou ell el sorprès pel 
bon joc del jugador del Vulcà. 

PALAU (Foment) i N6RIA (Jake) 
ens presentaren una lluita interessant. 
de poder a poder, amb moltes alter· 
natives, sobretot per les exigències del 
rellotge. per les quals el triomf passa· 
va de d'un a l'alt re repetidament. 
A la fi. i després d'un ajornament. la 
cosa es va resoldre en taules. 

COLLADO (Vu:.cà) va rompre el pro· 
nòstic imposant-se a SÒRIA (Espa· 
nyol) que. damunt el paper. era l'ala
vanI ; però va cometre massa errors 
a les acaballes de la partida. 

AYZA i NIETO (Vuleà), TEJERO 
(Seat), GARRIGA (Barcinona) i PARE· 
DES (Foment) confirmaren el pronòs· 
tic que els tenia per guanyadors r. 
amb més o menys dificultats, van reel ' 
xir en la Victòria. 

N." 192 E 36/ 0 

PALAU . NORIA 

Obertura espanyola (atac Worrall) 

1 04 eS. 2 CI3 CeS. 3 AbS 06. 4 Aa4 
C16. 5 0·0 Ae7. 6 Oe2 bS. 7 Ab3 d5. 8 
e3 0·0. 9 a4 Tb8. 10 a x bS a X bS. 11 
d4 e x d4. 12 e X d4 Ag4. 13 Tdl Te8. 

OOMINGUEZ (Jake) 6 de març 
SIRVENT (Badalona) 

Defensa sIcIliana 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 d4 e X d4. 4 
C x d4 C16. 5 Ce3 eS. 6 CdbS d6. 7 
AgS a6 . 8 Ca3 bS. 9 CdS OaS +. 10 
e3 C x e4. 11 01315. 12 b4 O x a3. 13 
Ce7 + R17. 14 C x.8 C x b4. 15 e x b4 
O X b4 +. 16 Rdl Od4 +. 17 Re2 C x gS. 
18 De3 O x e3. 19 • x e3 Ab7. 20 Ce7 
Ae7. 21 Rb2 Te8. 22 Tel Ad8. 23 
C x bS a x b5. 24 T x eS A X e8. 25 
A x bS Ab7. 26 Tel A x g2. 27 Ae5 
A x e6. 28 T x e6 Re6. 29 a4 f4. 30 
e X '4 e x f4 . 31 Re2 '3. 32 Rdl 12. 33 
Re2 Ce4. 34 Ta6 Ah4. 35 TaS Cd2. 

0 · 1 
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BRAVO · NIETO 

Obertura anglesa 

1 e4 eS. 2 Ce3 Ce6. 3 g3 g6. 4 b3 
(una mica dubtosa. el cavall pot ma' 
leslar el joc de l'alfil) ... Ag7. 5 Ab2 
eS. 6 Ag2 Cge7. 7 e3 d6 . 8 Cge2 0·0. 
9 0·0 AlS. 10 h3 Od7. 11 Rh2 Cb4. 

Paredes (2)· Bielsa (2) 1· O 
Ayzo (2)· Correa (2) 1· O 
R. Gonzàlez (2) . Pomes (2) 0 ·1 
Si rvenl (2) . Martin (2) 0·1 
Nieto (11 ~ )- Mas (1 1 !) 1-0 
Ciuró (l l'Í )·Tejero (1 12) 0-1 
Medrano (1 11 ) - Garriga (1 1 2) 0-1 
Simon (1) - Ferrer (1) 1 . O 
Bordell (1)· Bescós ( 1) 1"2 _ t! 

Andreu (1) - Vehi (1) 1 - O 
Creus (1) - Buxadé (1) 1 2 _ 1 ~ 

Aquesta ronda va ser disputada sota 
el signe d'una gran combativitat, no· 
més amb una excepció: el fraternal 
enfrontament entre els jugadors del 
Jake, .MARCHADOR i DOMINGUEZ, 
que van acordar taules al cap de po· 
ques jugades. 

Si donem un cop d'ull a les princl ' 
pals partides de Ja ronda, ens adona· 
rem que en sobresurt la disputada a 
Terrassa, entre GONZALEZ (Olot) ¡ 
POM!::S (Terrassa). i veurem que, grà
cies al plantejament de les blanques. 
les negres, aprofitant-se'n molt bé, van 

Aqui l'enciclopèdia d'obertures con· 
tlOua, sense més alternatives, amb 13 ... 
d5. 14 e5 Ce4. 15 Cc3 C Xc3. 16 b x c3 
Dd7, i dóna clar avantatge a les blan· 
ques. La jugada escollida pel bàndol 
negre és lògica i molt interessant, ja 
que pressiona sobre la columna se
mia berta "e" de les blanques i de for
ma concreta sobre el peó e4. Ara no 
és possible 14 eS? per 14 ... d!>(e5. 
15 d xe5 Ad6! (-+). 

14 Ae3 ... 

Vint-i·un minuts de rellolge; les blan· 
ques "'avien preparat el WOTra l!. peró 
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Jaume Palau 

es trobaven certament davant d'una 
"novetat" no prevista en la inefable 
enciclopèdia, i, per altra banda calia 
trobar un desenvolupament harmònic. 
Ara no és possible 14.. C x e4? per 
15 AdS! (+-). 

14 ... DeS. 15 Tel Od7. 16 Cbd2 AdS. 

La jugada 13... T e8 pren ara tot el 
seu sentit. 

17 Od37!.. . 

Dóna lloc a un joc incert. L'alterna· 
tiva era 17 Ac2 (+ =) . 

17 .. A X I3. IS g X I3 Ce7. 19 Rhl Cg6. 
20 Tgl Oe771 21 TgSI e6. 22 Tagl 

L'amenaça és 23 eS CdS. 1 S, 23 
d X eS. 24 T X g6!! h x g6. 25 O X g6 
+- .) 24 14 +- . 

22... RhS. 23 011 Aa5. 24 Oh3." 

Per seguir 25 A X 17 O X 17. 26 T X g6 
1+-). 

24 ... RgS. 25 015 d5. 26 e5 Cd7. 

27 147 ... 

Per la iniciativa. Interessant era 27 
Ce4 DeS. 2S Cd6 TlB. 29 14 Ac7. 30 
O xe6 I x eS. 31 IS! A x d6. 32 I x g6 
h6. 33 TS g4 ( + -) . 

27.. . A x d2. 2S A x d2 16. 29 Th5l x e5. 
30 l x e5 TlS. 31 Oh3 T x 12. 32 Ae217 .. 

Les blanques compliquen el joc en 
una partida en què el temps d'amdós 
jugadors es va esgotant. 

32 .. CdIS. 33 T x 0671 ... 

Segueixen els focs artificials. 

33... T x d2. 34 T x e6 TaS. 35 Tl5 
T.,+ . 36 TI1 T x l1 +. 37 O x l1 Oh4. 

S'han canviat les tru ites ... t ara el 
negre té la partida guanyada. 

3S Ogl Te2. 39 Te7 g6. 40 Og3 O x d4 . 
41 Ad3 Tl2. 42 eS C x e6. 43 T x h77l .. 

Les banderes a punt de caure! 

43 . ClS7 

43... CI4 era mortal de necessitat. 

44 Te7 0167 

Ara O x b2 també guanyava... . et 
tempsll 

45 TeS TI37 

RI7 guanyava. Hi ha un efecte òpt ic i 
el blanc sembla que perd peça ... 
però ... 

46 O X g6+ ... 

Passa el control i. .. taules!! 

46 .. o X g6. 47 A x g6 Rg7. 

1/2-1/2 
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Una partida d 'interés teòr ic, estra
tègica primer, dramàtica després, i un 
protagonista d'excepció: el rellotge. 

JAUME PALAU 

N." 193 R 511a 

GONZALEZ MAZA - POMtS 

Defensa siciliana 

1 d4 C16. 2 g3 g6. 3 A92 Ag7. 4 e4 d6 
S Ce2 0·0. 6 0·0 eS. 

Optant per un sistema "sicilià ". En 
una de les partides del matx Larsen· 
Ivkov, Candidats 1965, el G.M. iugos
lau va moure 6... eS. 

7 h3 .. 

Millor 7 Cc3 ... 

7 ... eXd4. B C x d4 Ce6. 

Si el blanc hagués jugat 7 Cc3 ." 
ara podria seguir amb 9 C x c6 b x c6, 
10 eS! ... amb avantatge blanc, però 
en aquest moment no és possible per 
10 .. d x eS. 11 O X dB T X dB. 12 A x c6 
A x h3! Aqueixa variant mostra la fe
blesa de la setena moguda blanca. 

9 Cb3 a5. 10 .4 Ae6. 11 Ce3 Ae4. 12 
Tel TeB. 13 Ae3 Cd7. 14 Cd4t Cb4. 

Era una grossa equivocació liquidar 
peces amb 14 ... C X d4. 15 A x d4 
A x d4 . 16 O x d4 Ob6. 17 O X b6 C x b6. 
degut a 18 eS!. .. i el blanc gaudiria 
d'una perillosa iniciativa. 

15 Od2 Ce5. 16 Tadl ceS. 17 Cdb5 
Ce5. 

Una jugada de "ganxo", Ja que des
prés de 18 Cd4 ... es repeteix la po
sició anterior, però el negre hagués 
continuat 18 .. , De8 o 18 ... Dd7, amb 
pressió sobre el lIanc de dama blanc. 

IS b37 ... 



Joan Pomés 

El blanc no preveu el forl cop l àc
lic de la jugada 19. 

18 ... A x bS. 19 C X bS C x b31 20 e X b3 
Tc2_ 

La dama està perduda en el cent re 
de l'escaquer. 

21 Ab6 O x b6. 22 Oe3 ... 

Pràcticament forçada. A 22 .. Df4 
seguia 22 ... AeS. 23 De3 15! , i el blanc 
quedaria perdut. 

22 ... O x e3. 23 T X e3 Tle8. 24 14 Te1 . 
25 T X cl ... 

No es pot jugar 25 T3e1 per 25 .. 
Cd3. 26 T xe1 T xe1. 27 T xe1 Cxe1. 
i cau el peó de b3. 

25... T x e1 +. 26 Rh2 Ce2. 27 Te2 
Cd4. 28 C x d4 A x d4 . 29 eS b6. 30 
e X d6 Ag1 +. 31 Rh1 AeS +. 32 Rh2 
A x d6 . 33 AdS Te3. 34 Rg2 Rg7. 35 
TI2 ... 

Polser cal fer referència aquí a 
una frase de Fine: "els finals de torre 
I alfil conlra torre i alfil de color con
trari ,naturalment amb peons, són moll 
1avorables sempre que hi hagi avan
latge posicional o material ". 

35 ... gS. 36 h4 g x h4. 37 g X h4 06. 38 
Ae4 R16 . 39 TI3 Te2 +. 40 Rh3 Td2. 
41 hS h6. 42 Rg4 Td4. 43 Rg3? Re?? 

Amb els destrets de temps no vaig 
veure 43 ... T X 14, que guanyava un 
segon peó. 

44 AbS Td1. 45 TI1 TdS. 46 Rg4 Td4. 
47 Ti3. I les blanques pleguen sense 
esperar resposta. 

0 · 1 

Un possible final és: 47 .. 15 +. 48 
Rg3 R16 . 49 Ad3 eS. 50 IX eS A x eS+. 
51 RI2 .. (No 51 Rh2 per 51 . Td21) 
... Th4, guanyant un altre peó. 

JOAN POMtS 

N.' 194 O 71/b 

ANDREU (Congrés) 
VEHI (Vuleà) 

Defensa índia de rei 

1 d4 g6. 2 e4 Ag7. 3 g3 C16. 4 Ag2 
0-0. 5 Ce3 d6. 6 e3 Cbd7. 7 Cge2 e6. 
80·0 eS. 9 b3 Te8. 10 Aa3? e Xd4. 11 
C X d4 CCS. 

El negre ha assolit amb poques ju 
gades una còmoda igualtat, conse
qüència lògica al passiu planteig de l 
blancs. 

12 Oe2 hS? 

Una jugada que per si sola no és 
dolenta, però per la idea que porta i 
que es veu a les jugades que seguei
xen, demostra una total manca de 
concepte i poc domini de la posició. 
Era moll més lògic 12... aS! privant 
al blanc del contra joc en el flanc de 
dama i llavors es podia ja començar 
a pensar ... h5. 

13 Tad1 Oe7. 14 Ab2 Ag4? 

Seguint amb l'absurda idea de la 
jugada 12. S'imposava una vegada més 
14.. a5 la posició no seria dolenta. 

15 Tde1 Ch7?? 

Ací s'acaba la part ida. Després d'a
questa catastròfica jugada ja no hi 
ha salvació. Es pot veu re com el blanc , 
gairebé sense voler, aconsegueix en 
pocs moviments un avantatge decisiu . 

16 h3 Ad7. 17 b4! Ca6. 18 bS! Cb8. 

El que hem dit: avantatge decisiu. 
No valia 18 .. . Cb4 per 19 Db1 i a3. 

19 Aa3 CgS. 20 h4 Ce6. 21 b X e6 
A x e6. 

Si 21 . b X c6 o 21 . C X c6 guanya 
22 CdbS . 

Vlclor Vehi 

22 C x e6 b x e6. 23 Ce4 CeS. 24 C X eS 
d x eS. 25 Td1 AeS. 26 Ab2 Oe7. 27 
Oe4 Ca6. 28 A x eS T x eS. 29 O X e6 
O X e6_ 30 A X c6 TfS? 

Culminant la desastrosa actuació. 
S'havia d'intentar 30.. Tb8, encara 
que la posició es perd de qualsevol 
manera. 

31 a3 Cb8. 32 Ag2 Te7. 33 TdS Te7. 
34 Tld1 Rg7. 35 Td6 Te8. 36 Tb1 R18. 
37 TbS Re7. 38 TdS Cd7. 39 e41 Cb6. 
40 Td x eS T x eS. 41 T XeS Rd6 . 42 
TaS C x e4. 43 T X a7 CeS. 44 14 Cg4 . 
45 A13; 

1 - O 

No 45 T X 17? per 45.. Tbe amb 
alguna possibilitat de taules. 

N." 195 

VICTOR VEHI 

E 02/b 

MEORANO (Prat ) 
GARRIGA (Barcinona) 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d4 dS . 3 Cd2 C16. 4 eS Cld7. 
5 Ad3 eS. 6 e3 b6. 7 Ce2 Aa6. 8 A x a6 
C Xa6.9 0·0 Ce7. 10 14 g6.11 CI3 e4. 
12 a4 Ae7. 13 b3 e x b3. 14 O X b3 
Cb8. 15 Aa3 Ce6. 16 A X e7 O x e7. 17 
Cd2 0·0. 18 Ob2 CaS. 19 Ce1 Ce4. 20 
C x e4 d X e4. 21 Ce2 Tlb8. 22 Oa2 
CdS. 23 Tlb1 Ob7. 24 Od2 a6. 25 Tb2 
bS. 26 a x bS a x bS. 27 Tab1 b4. 28 
e X b4 Ta3. 29 Oe1 Td3. 30 Td2 Ce3. 
31 Ce3 Td8. 32 Cd1 T8 x d4 . 

0·1 

N.O 196 R 86/ a 

PONCE (Sani Josep) 
PIQUERES (Sant Josep) 

Defensa Pirc 

1 04 d6 . 2 d4 Cf6. 3 13 q6. 4 Ag5 
Cbd7. 5 Od2 e6. 6 Ce3 bS?1 7 dS b4! 
(7 ... eXdS. 8 AbS ±) 8 d x e6 b Xe3. 9 
e x d7+ A X d7. 10 O Xe3 Ag7. 11 
Od2 Oe??1 (11. Tb8! 12 Ae4 T x b2; 
o bé 12 e4 C x e4 1 13 I X e4 T X ba 
-+) 12 e3? (e4!) Tb8! (amb idea 
de 13 . . . CXe4! 14 IX e4 Txb2. 15 
Od3 A X e3 + -+ Ó 15 O x b2 AX e3+ . 
16 Od2 A xd2+. 17 Axd2 Oe2 +) 
13 Te1 0·0. 14 Ad3 dSI 15 A X I6? 
(AI4) A XI6. 16 e x dS OeS + +. 17 
Ce2 (17 Ae4 Ag5!) O X dS. 18 e4 OcS. 
19 b3 Ag51 20 14 Ah4 +. 21 g3 (21 
Cg3 eS! 22 15 e4) Ae6. 22 TI1 A16 . 
23 Tbl aS. 24 Ce1 Tld8 -+. 25 15 
Tb7. 26 lx g6 lx g6. 27 014 Tbd7. 
28 Re2 AgSI 29 017 + Rh8. 30 012 
(29 Oe6 Td6) OeS + . 31 Rdl T X d3 +. 
32 C X d3 T X d3+ i el mat és inevi
table. 

0 · 1 ENRIC PIQUERES 
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AYZA (Vuleà) 
CORREA (SEAT) 

Defensa siciliana 

E B2Ia 

1 e4 e5. 2 CI3 d6 . 3 d4 e x d4. 4 C x d4 
C16. 5 Ce3 g6. 6 Ae3 Ag7. 7 Ae4 0·0. 
B h37... (Normal I millor seria f3 
segull d 'enroc llarg i ala ets dels dos 
oponents. ) B ••• Ce6. 9 Ab3 Ad7. 10 0·0 
Te8. 11 14 Oa5. 12 Od3 Tle8. (Una al· 
I ra idea seri a 12 ,. C X d4, seguit de 

Ae6. pressionant e4 . ) 13 Tae1 
e x d4 . 14 A x d4 eS!? 15 Ae3 AeS! 
16 A x e6. (No seria bo guanyar els 
peons.) 16... T x e6. 17 15 Te8. 18 
Ag5 Ob6 +. 19 Te3! g x l5. 20 A x l6 
T x e31 (única, Ja que si A x 16, se· 
guelx CdS I atac decisiu . ) 21 O x e3 
14. (Més bona seTIa 21 ... Ah6, i po
dna seguir, encara que a la partida 
no ho vera clar, 22 Tf3 14. 23 Dd1 ! d3 
24 Dh4 e2 +. 25 Rh2 . amb atac molt 
fort , Ja que no lIal 25 .. Af4 +. 26 
T x 14 e X 14 , per mal.) 22 A x 97 Te6. 

23 T x 14! e X 14. 24 Ad4 Ob5. 25 OeB + 
Te8. 26 Og4 + RIB. 27 O x 14 Ob4. 28 
Ae3 Oe5. 29 Rh2 b5. 30 TI3 Oe4. 31 
O x d6 +. 

1 • O 
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JORDI AYZA 

SORIA (Espanyol) 
C·OLLAOO (Vulcà) 

Defensa Grunleld 

o 61 / c 

1 d4 C16. 2 e4 g6 . 3 Ce3 d5. 4 CI3 
Ag7. 5 93 0·0. 6 e x d5 C x d5 . 7 Ag2 
eS. 8 O-O c X d4. 9 C x d4 e x c3. 10 
b Xe3 Cd7. 11 Aa3 Te8. 12 Ob3 Cb6. 
13 Ab2 a6. 14 a4 Oc7. 15 a5 Cc4. 16 
Ad5 Cd6. 17 Aa3 06. 18 Ag2 Ce4. 19 
Ac l e x a5. 20 Da4 Cc6. 21 e X e6 
Ad7. 22 Oa5 b6. 23 Oa4 TaeB. 24 
o x a6 A x eS. 25 Af4 e5. 26 A X eS 
O x e6. 27 Ae3 b5. 28 Tle1 Oe4. 29 
Tab1 Tb8. 30 Aa7 Ta8. 31 T X b5 O x e2. 
32 Teb1 e5. 33 Oe6 Tae8. 34 Od7 
Ted8. 35 Oe7 A x e3. 36 Tb7 Td1 +. 
37 T Xd1 O Xd1 + . 38 Rg2 013+. 39 
Rh3 h6. 40 Od7 Ta8. 41 Tb3 g5. 42 
Oe6 g4 +. 43 Rh4 AI6 +. 

o . 1 

QUARTA RONDA 

per Joan Segura 

A mesura qUe la competic ió avança 
creix l'emoció i augmenta la responsa
bilitat dels contendents, puix una re
lliscada els. pOl apariar dels llocs cap
davanters, Els millors jugadors, o S I 

més no els qui estan en òptima forma 
i són per tant ferms aspirants al titol , 
no poden jugar en estil conservador. 
Cal que s'arrisquin per tal de conser· 
var-se en llocs privilegiats . Per al titol 
no serve ixen les modestes lau les. AI· 

13 de març 

Martin 13) · Ayza (3 ) 
Pomes ( 3) . Paredes (3 ) 
Garriga (2 I l ) • Palau (2 11) 
TeJera (21 1 ) ' Niela (2 11 ) 

Collada (2 11 ) · NÒn8 (2 11 ) 

B,elsa (2)· Simon (2) 
Marchador ( 1 t 1) • Bordell ( 11 1) 
Mampel (1 11)' Buxadé (11 1) 
Vehi (t)· Balse lls (1) 

1 · O 
1 • O 

11 . ' 1 
1 . O 

\.1. !.1 
t· O 

0 · 1 
~1 . t 1 

1 . O 

trament . els escaquistes rerassagats 
també lluitaran fins al límit de les se
ves possibilitats i intenlaran d 'enfi lar
se a la classificació i assolir una pla
ça de mèrit. 

Qualre rondes han estat sufic ients 
al campió espanyol Angel Martín i a 
Joan Pomés per destacar-se dels al
Ires jugadors. 

La classificació és ara: .Martín j Po
més, 4 punts; Tejero, 3!-i; Ara , Ayza, 
Collada, Correa, Garriga Padrós i Pa
redes, amb tres punts.' La classifica
ció segueix fins a 62 participant s. 

N." 199 R 31 l a 

MARTIN . AYZA 

Obertura anglesa 

Part ida maniobrera jugada amb mol 
Ia visió del final pel campió espanyol 
Àngel Mart ín. 

1 e4 e5. 2 Ce3 g6. 3 d4 d6. 4 CI3 Ag7. 
5 g3 Ce6. 6 d x e5 d x e5. 7 O X d8 + 
C x d8. 8 Cd5 C06. 9 Cg5 C x g5. 10 
A x g5 16. 11 0·0·0 R17. 12 C X e7 Tb8. 
13 Ae3 b6. 14 Ag2 Ce7. 15 14 Ab7. 16 
A x b7 T x b7. 17 Cb5 C15. 18 Cd6+ 
C x d6. 19 T X d6 e X 14. 20 g X l4 Te8. 
21 Td3 Tbe7. 22 Rd2 Te4. 23 Td7 + 
RgB. 24 Ad4 T x e2 +. 25 Rd3 T8e7. 26 
T x e7 T x e7. 27 15 R17. 28 TI1 Td7. 
29 b4 g X 15. 30 e5 b x e5. 31 b x e5 
Re7. 32 Re4 Rd8. 33 T x 15 Re8. 34 a4 
Rb7. 35 TI2 Re6 . 36 Te2 15. 37 T06 + 
Re7. 38 Ae3 Re8. 39 e6 Td1 . 40 Te8+ 
Td8. 41 Te7 14. 42 A x a7 A16 . 43 Tl7 
Td6. 44 ReS T06. 45 Rd5 Te7. 46 TI8 + . 

1 • O 
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MAS· MEORANO 

Obertura anglesa 

Una interessant partida amb enrocs 
canviats. La millor disposiciÓ de les 
peces del negre raó de la ~ictò ria . 
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1 e4 e5. 2 Ce3 d6. 3 g3 g6. 4 Ag2 
Ag7. 5 e3 Ce6. 6 Cge2 Ae6. 7 b3 Od7. 
8 0·0 Ah3. 9 d4 h5 . 10 Cd5 0·0·0. 11 
13 A x g2. 12 R x g2 15.13 b4 h4 . 14 
Th1 Cf6. 15 b5 Ce7. 16 C X l6 A X I6. 
f7 Oa4 Rb8. 18 Ad2 g5. 19 Tab1 14. 
20 e X 14 9 X 14. 21 g4 h3 +. 22 RI1 
e4. 23 Ob3 e x 13. 24 O x 13 Tdg8. 25 
A x 14 Tl8 . 26 e5 Ag5. 27 e6 Od8. 28 
b6 a X b6, 

L'amenaca negra A x '4 seguit de 
Cg6 és imparable, 

O • 1 

N.'· 201 E t4 / b 

SEGURA . FLORES 

Gambit danés 

e4 eS. 2 Cf3 Cc6. 3 d4 e X d4, 4 c3!? 
(Aquest gambit dóna al blanc un JOc 
molt actiu. ) 4 .. _ d X e3. 5 Ac4 Ab4_ (t.s 
perillós acceptar el segon peó. Velem 
5 . e x b2. 6 A x b2 Ab4 +. 7 Ce3 C16. 
B Oc2 d6 . 9 0·0·0 0·0 . 10 e5 Cg4. 11 
Cd5 Ae5. 12 e x d6 e x d6. 13 h4 amb 
fort atac. Partida Segura-Sola matx Pa
luzie - Ruy López 1956) . 6 0-0 Cge7. 
7 C X e3 d6_ 8 CgS CeS. (Evidentment 
no és possible 8. O-O per 9 Dh5!) 
9 Oa4 + (Po tser era millor 9 e x f7 
C x 17. tO A x 17 + R X I7 . lt Ob3 + . re
cobrant la peça amb bon joc. ) 9 .. . C7e6, 
10 Ad5 h6 . 11 14 Ae5 +. 12 Rh1 h X g5. 
13 f X eS Ae6. 14 Ad2 (Desenvolupant 
i posant les torres en comunicació. ) 
14... 94 (L 'amenaça és ara 15 ... 
T x h2! + i Dh4 mat.) 15 g3 Od7. 16 
A x e6 I x e6. 17 e X d6 g6. (Per a 
prosseguir amb 18.. Oh7.) 18 AgS 
Th5. 

19 CbS! e x d6_ (No és pOSSIble 19 
T x g5? per 20 e x c7 + seguI I de 
TfS + guanyant.) 20 AI6 Oh7_ 21 Oe2 
a6. 22 Ce3 Cb4. 23 Oe2 g5 . 24 Tad1 
Ad7. (La inseguretat del rei negre al 
cent re del tauler decidirà la llUita. ) 25 
Td2 Tl8. 26 e5 d5. 27 a3 Ce6. 28 
C X dSI Cd4, 29 O X g4; ( La clau de 
la combinació) 29. _. T17_ 30 b4 Aa7. 
31 Tel Ce6. 32 CI4 + i el negre aban
dona. 

1 • O 



N. 202 R 50l a 

TEJERO . NIETO 

Obertura de PO 

1 g3 g6. 2 Ag2 Ag7. 3 d4 d6. 4 e4 eS. 
5 eJ ex d4. 6 e x d4 Db6. 7 Ce2 Cc6. 
8 Cb·e3 Ag4. 9 13 Ad7. 10 CdS Od8. 
11 Ag5 h6 . 12 Ae3 CIS. 13 C X I6+ 
A x 16. 14 Od2 DaS. 15 Ce3 Ag7. 16 14 
Te8. 17 0·0 0·0. 18 a3 Ob6. 19 CdS 
Od8. 20 15 eS. 21 I x eS I x eS. 22 
T x 18 + A x 18. 23 CI4 Rh7. 24 Tll Ag7. 

25 eS d X eS. 26 C x g6 C x d4. 27 
A x d4 e X d4. 28 Od3 Rg8. 29 CI8 
O X I8. 30 T x 18+ T x 18. 21 A x b7 eS. 
32 Oa6 AlS. 33 AI3 e41. (Tota la bona 
tasca del negre malmesa amb aques
la greu equivocació. 33. . Rhe! d6na 
al bàndol negre les millors possibili· 
tats.) 34 A X e4 Ah3. 35 Ag2 AlS. 36 
All Rh8. 37 Ad3 Ah3. 3B 0g6 Rg8. 3~ 
Oh7 + R17 . 40 Ae4 + RIS. 41 Oe4 AlS. 
42 O X d4 + Rg6. 43 OdI A x b2. 44 
Ad3 A X a3. 45 Og4+ . 

1 • O 
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POM~S (Terrassa) 
PAREDES (Foment ) 

Defensa slclhana 

E 81 / a 

t e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 d4 e X d4 . 4 O X d4 
Ad7. 5 e4 Ce6. 6 Od2 g6. 7 b3 Ag7. 
8 Ab2 C16. 9 Ce3 0·0. 10 Ad3 ... 

La leòrica és Ae2 ." 

10 ... a6. 

Potser és millor 10 .. . Ag4 . 

11 0·0 Da5. 12 a3 b5? 

Una ruptura que fa mal als ulls. 

13 b4 Ob6. 14 CdS C X dS. 15 A x g7 
A x g7 . 

No val 15. . Ce3. per 16 A x 18 

CXI1. 17 Oh6 T X I8. 18 Cg5 .. gua· 
nyant. 

16 e X d5? CeS? 

En Paredes em va di r en acabant 
que aqui va tenir un "lapsus"; està 
cla r que és millor 16.. Ca7 o 16 .. 
CbB. De Iota manera, després de 17 
De3 +. seguit de eS .. el blanc te 
avantatge. 

17 C X e5 d X e5. 18 eS Dc7. 

Ara 18 Of6, seguia 19 De3 . i 20 
Tae1 . 

19 Tael Tld8. 20 Oe3 16. 21 14 AlS! 

L'única continuació acceptable. 

22 A x IS g X IS . 23 l x e5 T X d5 . 24 
T X 15 Rh8 . 

Ara 24 Rg8. seguia 25 Ob3 e6. 
26 eX 16 T X 15. 27 O X e6 + gua· 
nyant. 

25 e x l6 T x 15. 26 T x e7 Oc6. 

S'amenaçava 27 17 

27 17 + T16. 28 Te8 + T x e8. 29 
l x e8=0+ O X e8. 30 O x I6 + Rg8. 

31 h4!'" 

El començament d'una senzilla però 
con tundent maniobra. 

31.. . Oe3 +. 32 Rh2 Oe4 . 

A 32 . D x a3 seguia 33 c6 gua-
nyant. 

33 hS Og4. 34 h6 . 

Les neg res abandonen. la que no 
es po t evitar Og7. 

1 • O 
JOAN POMES 
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MIRALLES (Vuleà) 
PONCE (Sant Josep) 

E 20la 

Obertura espanyola. Variant Stelnltz 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 Ab5 d6 . 4 d4 
e x d4 . 5 C X d4 Ad7. 6 Ce3 Cge7. 7 
0·0 C x d4.B A X d7 + O X d7. 9 O x d4 
Ce6. 10 De3 h5!? 

Intent de crear complicacions en 
una obertura catalogada com a pas· 
siva. 

11 CdS! Ae7. 12 b3 A16! 13 C X 16 + 
9 x 16. 14 Ab2 Oe6. 15 Oc3 DeS?! 

Força el canvi de dames. però no 
en les millors condicions: 15.. Th6. 
16 14 0·0·0 . 17 Tael h4:f:. 

16 O x c6+ b X c6 . 17 A X e5 i X eS. 
18 14 f6. 19 1 X e S 1 x eS. 20 TfS ... 

S'ha entrat en un final de torres amb 
miliars perspectives del blanc pel seu 
avantatge d ·espai. 

20 .. . Re7 . 21 Tall Th7. 22 Tg5 a5! 23 
T1I5 h4 . 24 Th5 Tah8. 25 T x h7 T X h7. 
26 e4 Th8. 27 TI3 ... 

Tot sembla sota control i a més 
està l'amenaça 28 Th3 seguit de 
93 . però . 

27 ... dS! 28 e x dS c x dS . 29 c X dS 
Rd6 . 30 Td3 e4. 31 Tdl Re5 . 32 RI2 
TI8 + . 33 Re3 h3. 34 g3 Tl3 +. 35 Re2 
a4 . 36 b x a4 Ta3. 37 Td2 T x a4. 38 
RI2 Ta3. 39 Re2 RIS. 40 Tc2 ReS. 41 
Td2 Te3. 42 Tdl Te2 +. 43 Td2 TeS. 
44 Tdl Ta5. 45 Td2 Ta3. 

Després de 46 Tc2 R X dS. 47 T X c7 
T x a2 +. 48 Re3 T X h2. 49 Th7 .. . , les 
laules són inevitables. 

JOSEP PONCE 
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CINQUENA RONDA 

per Jordi Ayla 

20 de març 

Martin(4)-Pomés(4) 1"}_I Z 

NOria (3)·Tejero (3") 0·1 
Paredes (3)· Ara (3) 1· O 
Ayza (3)· Bielsa (3) 1 . O 
Palau (3) - Correa (3) 1 2 _ 1 ~ 

PadrOs (3)· Collado (3) 1 . O 
Si rvent (3) - Garriga (3) 0 - 1 
Sòria (2 Y.i ) - Piqueres (2' z) 0-1 
Bordell (2 11) -Cuadras (21:) !h - H 
Niela (2 11 ) - Ciuró (2 1. ) !h - !1 
Medrano (2'»· Vehi (2) 0 ·1 
Simon (2)· Mira lles (2) 1 · O 
Buxadé (HI )· Bas (1") 1 . O 

En aquesta ronda s'a rriba amb dos 
liders empatats. Mart!n i Pomés, que 
tenen tota la puntuació possible f ins 
ara, i això fa que sigui aquesta la 
partida més interessant de la jornada. 

Martin i Pomés fan tau les a la ju
gada 40 en una partida molt renyida , 
on el favorit "a priori " . tant de la par
tida com del títol , Angel Martln, pas
sa per moments delicats en cometre 
una imprecisió d 'obertura . 

Aquest resulta t juntament amb el 
triomf de TeJera sobre Nòria, fa que 
Mart ln, Pomés I TeJero se situïn li· 
ders amb 4 punts i mig, seguits per 
quatre jugadors amb 4 punts, i de cinc 
més amb 3 i mig, com si fos una preo 
d icció de com sena d 'est reta la clas· 
sific acló final. 

De les altres partides cal destacar 
l'empat de Correa amb Palau, la vic· 
tò r ia de Grau sobre Gonzàlez i del 
Juvenil Piqueres sobre Sòria. 

En el total de les 30 partides, les 
blanques n'han guanyades 9, les ne· 
gres 11 . i 10 partides han acabat amb 
tau les. Bona ronda, doncs, per a les 
neg res. 

N." 205 

BUXAO~ • BAS 

Obertura anglesa 

R 27fc 

1 Cf3 C16. 2 e4 e6. 3 b3 Ae7. 4 Ab2 
b6. 5 g3 Ab7. 6 Ag2 0·0. 7 0·0 d5. 8 
Ca3 eS. 9 c x dS e x dS. 10 d4 TeS. 11 
Ce2 Cbd7. 12 Ce3 Cf8. 13 CI5 Ce6. 14 
C x e7 + T x e7. 1!: d x cS C x cS. 16 
A X f6 g X f6 . 17 Cd4 Te7. 18 è3 Ae8. 
19 Oh5 AeG. 20 Tldl Oe8. 21 h3 Ce4. 
22 C x eS f X e6. 23 A x e4 d x e4. 24 
Og4 + R17. 25 O X e4 15. 26 Oh4 Og8. 
27 Td6 Te8. 28 Tadl Tee7. 29 e4 Og6. 
30 Tld4 Rg8. 31 e x I5 OX f5 . 32 Tg4 + 
Tg7. 33 T X g7 + R x g7. 34 Td7 + Rg8. 
35 Oh6. 

1 • O 
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SIMON • MIRALLES 

Defensa siciliana 

1 e4 cS. 2 Cc3 ... ( La varian t tancada, 
una vegada més. Segons Gligorie, in· 
ofensiva , encara que no opinin el ma· 
teix Spasskl i Larsen) 2 ... Cc6. 3 g3 
g6. 4 Ag2 Ag7. 5 d3 d6. 6 14 e6. 7 Cf3 
Cge7. S 0·0 0·0. ( Fins aci és la ma
teixa posició que vaig jugar cont ra 
Martin en un Indivi dual de Catalunya 
fa uns 3 ó 4 anys. Aleshores vaig ju· 
gar 9 Ad2. Per això decideixo variar. ) 
9 Ae3 Cd4. 10 Od2 d5! 11 Ch4!. .. 
(Crec que és la millor jugada. No és 
bo 11 e x d5 e x d5. 12 Axd4 e X d4 . 
13 Ce2 Cf5! amb cla r avan tatge del 
negre.) 11... Tb8. 12 Tael b5. 13 Cdl 
d X e4. 14 d x e4 c4? (Això és un er
ror. Afebleix el punt d4 i valoritza ral· 
fil de e3.) lS eS! Cdc6. (Naturalmenl. 
no 15 .. Cec6 per 16 c3, i si 15 .. C15. 
16 C x f5 CXI5. 17 A x a7.) 16 Of2 
Dc7. (La pressió sobre el flanc de da· 
ma n~gra es va Incremenlant.) 17 AeS 
Td8! (La miliar. No és bo ara 18 Ad6 
T x d6. 19 e x d6 D X e6 i l'a lfil del 
Ilanquet és molt poten!.) 18 Cc31 CfS. 
19 C x 15 9 x 15. 20 g4; b4. (Sembla 
que és molt forta. car s'ha d 'allunyar 
el cavall blanc del punt decisiu de 
e4. però . ) 21 9 x IS!I... (I ara, qué 
s'ha de Jugar? Si 21 .. . b X e3. 22 f6 
Ah6. 23 Dh4 Rh8. 24 D x h6 Tg8. 25 
Af6! guanya, i si 22 .. , C X eS. 23 f x eS 
Ah6. 24 Ad6 guanya material. Final. 
ment si 21 . e X 15. 22 Cd5 dóna avan· 
tatge decIsIu. El negre opta per morir 
lIultanl.) 21 ... C X e5. 22 I X eS A x eS. 
23 f x e6! A x e6. (Obviament, el ca· 
vall seguia essent intocable. Finalment 
acaba per instal .lar·se a la caseta per 
qué s'ha estat lIuilant.) 24 Ce4 TdS !? 
(Cercanl complicacions l ins a la fi. 
Però el blanc prefereix la tranquil ·li· 
IaI.) 25 Rhl A x b2. 26 Ad61... ( El dar· 
rer detal l. Si 26 T X d6. 27 Dg3 + t 

el b lanc te una torre de més.) 

1 • O 
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EMILI SIMON 

R 43/ e 

SòRIA (Espanyol) 
PIQUERES (San! Josep) 

Obertura anglesa 

1 d4 Cf6. 2 Cf3 e6. 3 c4 cS. 4 Cc3 
eX d4. 5 C x d4 Ab4. 6 e3 0·0. 7 Oc2 
Cc6. 8 Ae2 dS. 9 C X e6 b X c6. 10 0·0 
Aa6. 11 a3 A X e3. 12 O X e3 A x e4, 13 
A X c4 d X c4. 14 O X c4 DdS. 15 Dc2 
Tfd8. 16 b4 eS, 17 O x cS O x eS. 18 
b x cS Tde8. 19 Ab2 T x eS. 20 Tacl 
Tac8. 21 T x cS T x cS. 22 Ad4 TaS. 
23 Tel h6. 24 Te8 + Rh7. 2S Tc7 eS. 
26 Ab2 Rg6. 27 g3 Cd5. 28 Te6 + 16. 
29 e4 Cb6. 30 f4 e X f4. 31 9 X t4 Ta4 . 
32 fS + RgS. 33 Te6 Rf4. 34 Ae1 + R13. 
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35 eS Td4. 36 Td6 f X e5. 37 T x d4 
e x d4. 38 16 g x l6. 39 A x h6 Ce4. 40 
h4 d3. 41 h5 Ce3. 

0·1 
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SIRVENT (Badalona) 
GARRIGA (Barcinona) 

Defensa francesa 

E OOl a 

e4 e6. 2 Cf3 d5. 3 Ce3 d4. 4 Ce2 e5. 
5 c3 Cc6. 6 c x d4 e X d4. 7 Oa4 AeS. 
8 b4 A x b4. 9 Ce X d4 Oa5. 10 Ab5 
Ad7. 11 Tbl O x a4. 12 A X a4 C x d4. 
13 T x b4 C X I3+. 14 g X f3 A >: a4. 15 
T x a4 Ce7. 16 Tgl g6. 17 Ab2 0·0. lS 
Re2 Ce6. 19 AI6 Tle8. 20 Tbl b6. 21 
14 R18. 22 Re3 Ca5. 23 Ae3 Cb7. 24 
Td4' Re8. 25 15 e X 15. 26 e X 15 Td8. 
27 I X g6 h X g6. 28 Te4 + Rd7. 29 
T1b4 Cd6. 30 Tg4 Re6. 31 h4 a5. 32 
Tbl4 b5. 33 h5 b4. 34 AI6 Te8 +. 35 
Rd3 9 X h5 . 36 Tg5 Te6. 37 T X h5 a4. 
38 Ae5 Ta5. 39 T X b4 Td5 +. 40 Re3 
T6 X eS. 41 T x eS T X eS. 42 T x a4 
Ce4 +. 43 Rd4 Te7. 44 Te4 + Rd7. 
45 Tb4 Re6. 46 Re3 Ce3 +. 47 Rf3 
Cd5. 48 Te4 + (S) Rb5. 49 Te8 Cb6. 
50 TI8 Re5. 51 RI4 Ta7. 52 RI5 Rd4. 
53 14 Cd5. 54 Rg5 16 +. 55 Rg6 T X a2. 
56 15 T " d2. 57 T X f6 Tg2. 58 RI7 
C X 16. 59 R X f6 Rd5. 60 Re7 Te2 +. 

0 ·1 
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MARTIN (Vuleà) 
POM~S (Terrassa) 

Garb it de dama 
Defensa ortodoxa 

D 17 / e 

1 e4 ( 0.00) CI6 (0.07) . 2 Ce3 (O 00) 
e6 (0.11). 3 d4 (0.03) d5 (O 14 ) 4 
Ag5 (0.05) Ae7 (0.14) . 5 e3 ( 0.07) 
0·0 (0.14) . 6 CI3 (O.Og) h6 (O 16 ) . 7 
Ah4 (0.11) b6 (0.16 ) . 8 e X d5 (0.121 
C x d5 (0.16) . 9 A Xe7 (0.18) O x e7 
10.17). 10 C X d5 (0.21) e x d5 (0.17) 
11 Oa4 (0.26) e5 (0.32) . 12 Ab5 (0.35 ) 
e4 (0.46) .13 Oa3 ( 1.06) O x a3 (057) 
14 b X a3 (1.06) Ad7 (0.58). 15 A x d7 
( 116) C X d7 (0.58). 16 Rd2 (1. 16 ) 
Tle8 ( 1.02) . 17 Re3 (1.19) b5 (1. 101. 
18 Tabl (1.2 1) Tab8 (1.10) . 19 Ce5 
(1.38) C X e5 (1.40) 20 d X e5 ( 1. 36) 
Tb6 (1.41) . 21 a4 ( 1.51) b x a4 ( 1.43) . 
22 T X b6 ( 1.55) a X b6 (1 .43) . 23 Tbl 
( 1.56) T x e5 (1.50) . 24 T x b6 ( 1 57) 
Te6 ( 1.51) . 25 Tb8 + ( 1.57) Rh7 
(1.5 1) . 26 Td8 ( 1.59) Tg6 ( 1 58) . 27 
g3 (2.01) TI6 (1.58) . 2814 12.07) Te6 
(1.59) . 29T x d5 (2.16) T X e3 + (2.00) 
30 R X e4 (2.16 ) Te2 (2.00) 31 a3 
(2 16) T X h2 (2 .00) . 32 Rb4 (220) 
Tg2 (2 .03) . 33 Td3 ( 2.21) h5 (207) . 
34 R X a4 (2.21) TI2 (2.08 ) . 35 Rb5 
(2.24 ) h4 (2.08) . 36 g X h4 (2.24 1 
T x 14 (2.08) . 37 Th3 (2.27) TI5 + 
(2 .09) 38 RbS (228) TI4 (2.09) 39 
Rb5 (2.26) T15 + (2.10) . 40 RbS ( 2.28) 
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DELEGACiÓ DE GIRONA 

Campionats individuals 

Jordi CUADRAS, de Figueres, campió de 1.' categoria 
Joan Ayllon, de Blanes, campió de 2." categoria 

Miquel Ribas, d'Olot, campió de 3.' categoria 

Amb una eficient organització, el 
Club d'Escacs Doctor Paseual, de lla
gostera. s'ha fet càrrec. una vegada 
més, de l'organització dels campionats 
Individuals de Girona. 

Tres sales ben acondlcionades del 
Casino han estatjat tots els part ici· 
pants durant vuit diumenges. 

Malgrat el que s'havia anunciat l'any 
passat, encara no s'havia decidit de 
muntar el campionat de categoria Pre
ferent Iol i que creiem que les condi 
cions hi són per aplegar 10 Jugadors 
dels que més destaquen. 

Aquesta vegada s'ha pogul comptar 
amb Jordi Cuadras. un dels jugadors 
més sobresortints de Girona, i que ha 
estat un fàcil guanyador. PIJuan I 
Camps. que ja gaudeixen de la cate· 
goria superior, no hi han pogut pren · 
dre part , I això sempre rebaixa el nI ' 
vell de ta competició . i més quan el 
nombre de Jugadors és limllat, com 
en aques: cas. O'acl ve que s'hagi pre
ferit esperar una altra temporada per 
crear el campionat superior. 

Així és que es tornà a jugar per sis-

tema suís a vuit rondes amb tots els 
Jugadors inscrits a primera categoria. 

Jordi Cuadras (25) tingué una actua
ció esclatant, cedint només unes taules 
a Ramos a la 4." ronda. Ja s 'havia pro
clamat campió a la penúltima ronda, 
tanta era la seva superioritat. 

Ramos, que l'any passat no havia 
acabat la prova, enguany es presentà 
més sencer i, encara que bastant dis
tanciat del campió, restà imbatut i 
obtingué el sots-campionat. 

El campió anterior Robert Ferran 
tingué un bon començament, però un 
cop derrotat per Cuadras a la 6." ron
da, feina tingué per arrapar-se al ter· 
cer lloc. 

Vàzquez i Bravo s'han mantingut en 
les seves posicions, però les veuen 
assetjades pel jove Mir, de la nova 
fornada d'Olot, que prové del 12è, lloc 
de l'any passat , així com pel veterà 
Bartrina, que ha tingut una satisfactò
ria actuació i ha millorat la seva classi
ficació anterior. 

Dels 7 classificats a 2." categoria 
de l'any passat només han pres part 

D' esquerra a dreta: Cuadras, Mir, Ferran I A. Ribas. 

tres jugadors, que s'han coLlocat for
ça bé a la nova categoria, especial
ment el figuerenc Balagué, que s'ha 
coUocat en posicions de relleu , 

També ha tingut una millora subs
tancial Cicres, mentre han baixat una 
mica Oliva i Ribas. 

A Segona categoria , ha esdevingut 
campió el nou vingut Joan Ayllon, que 
a més ha obtingut un triomf cla r. Gua
nyà les cinc primeres partides. l'últi· 
ma de les quals fou contra Alonso, 
que l'estalonava. L'altre seguidor era 
Angelats, però havia començat amb 
taules i a la 5.~ ronda perdé. 

Per això, encara que Ayllon perdé 
amb Serra a la 6.a ronda, com sia 
que Angelats només entaulà amb Fe
liu, les victòries d'ambdós a l'últIma 
ronda els confirmà en els seus llocs 
privilegiats. 

Cal veure l'empenta d'aquests ter
ceres de l'any passat -AyJlon, Serra. 
Alonso, Soler i Feliu- que a hores 
d'ara ja són a 1.a. categoria i que amb 
la seva ascensió palesen el progrés 
que estan imprimint els nous valors 
als escacs gironins. 

Amb una ampla participació es dis
putà el campionat de Tercera catego
ria. Això mostra que hi ha una bona 
base d'a ficionats, entre els que des
taquen, tant per qualitat com per quan
titat, els procedents de 1'0101. 

Ai xi ve iem com en aquesta catego
ria fou un dels seus representants, 
Miquel Ribas, qui esdevingué campió. 
A la 6 ,I!. ronda ja s'havia assegurat la 
primera plaça un cop desbancats Prat 
Mumbrú j Anglada, que comanaven la 
classificació a la 3 ,~ ronda. 

Tampoc Melero fou un perill massa 
evident, car començà endarrerit ¡, 
quan ja eixia, va tenir una segona 
derrota. Les tres victòries finals l'ele
varen al segon lloc. 

Per nodrir la 2:' categoria s'ha do
nat dret a l'ascens a lots els qui ha
vien fet un mínim de 5 punts, que en 
tota l són 16 jugadors. Caldrà, doncs, 
que els jugadors encara inèdits es de
cideixin a prendre·hi part l'any vinent 
perquè es mantingui el nivell d 'aques
ta categoria. 
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Classificacions finals 

NOM A.aI . ClUI! I ." ,. , ' ... .." .. ,. '.' TOTAL 8u<:h<>lz 

CUADRAS. Jo.dl 1935 

RAMOS. JoWl L. -

FERRAN, RoIwl 2030 

VAZOUEZ, Jo .. p !.I .. I, llOS 

MIR. J_ N " -

BRAVO. fr.ncHC .. " 
B ... RTRIW .... Mod.sl -

OLIVA.. Anlonl 1120 

RIBAS. "'n~' "" 
BAlACòut. JOfdl -

CICSIES. S. ... ao;Io' -

12é. a 16é. 

17è. 18è. 

19è. a 21è. 

22è. a 24è. 

2S€:. 

PUNTS 

Roy . 1 1 1 1 " 1 1 , 1 7 ' , 

EII.nu 1 1 1 " " " " 1 6 

OIOI 1 , 
" 

, o " 
, 

" 5 ' , 

Glron. 1 1 " " " o " 1 5 

OIOI 1 " , 
" 1 " " " 5 

8.nyol .. , o " o , 1 " 
, 5 

Ro,.1 1 " " " 1 o , 5 

(I.nYOI" , , o o , " o 1 4 ' , 

Glron. 1 o 1 " " 1 " o 4' , 

Roy.1 o 1 , 1 " " 
, o 4 ' , 

l i c.n ••• o 1 , 1 o o , 1 4 ' , 

HEREU (Dr. Pascual) (32,5), TRIOlA (Banyoles) (29), 
CARLES (Girona) (28). CRUAÑAS (Or Pascual) (25), i 
BOSCH (Banyoles) (23), 4 punts. . 

:~~ROSA (Royal) (32) i VilA (la Cellera) (26), 3 punts I 

PAR.~S (OIOI) (27 .5) , FONS (Guixolene) (26,5) . i ESTEVEZ 
(GUlxolenc) (22,5). 3 punts. 

FELIP (Girona) (29.5). PAYET (Guixolenc) (29) I CAlVET 
(Guixolenc) (21.5), 2 punts i mig. 

BAYOD (Girona) , 2 punts. 

SEGONA CATEGORIA 

Campió. Joan AYLLON (Blanes). 6 punts. 

Sots-campió. Rafael ANGELATS (Banyoles), 5 punts. 

3er. a 6é. : SERRA (OioI) (26.5) , AlONSO (Royal) (26). SOLER (Ba 
nyoles) (26) I FELIU (Banyoles) (25), 4 punts i mig. 

7e. I Bé.: PORXAS (OIOI) ¡ VILA (Or. Pascual ), 4 punls. 

9è. a 12è.: MATEA (OIOI), SUREDA (Dr. Pascual) , COLOMER (Pala· 
frugell) ¡ TRIAS (Sani Jordi) . 3 punts i mig. 

13è. i 14è. : ABADAL (Royal) I VELASCO (Oioi) . 3 punls. 

ISé. : DURAN (Banyoles). 1 punt. 

-

-

-

36.5 

33 

31 

30.5 

34 

33 

32.5 

28 

Passen a Primera categoria els Jugadors que han obllngut un minim de 

4 punts i mig. 

T ERCERA CATEGORIA 

Campió: Miquel RIBAS (Olot). 6 punts i mig. 

Sots-campió: Josep MELERO (Royal), 6 punls. 

3er. I 4rt. Joan JOU (Banyoles) (32,5) i Francesc SOLER (Banyoles) 
(26.5) . 5 punls i mig. 

Sé. a 16é. COMAMALA (Sant Jord i). J . M,;' BASSART (Guixolenc) . 
MASOEU (OIOI) . MANZANARES (SanI Jordi). PAOROSA 
(Sant Jo rdi) , VENTURA (D r. Pascual ), ANGLADA (0101) . 
VIÑAS (SalI). LABIAN (OIOI) . OOM~NECH (G irona). VILA· 
NOVA (Sali ) I VILA (Banyoles) . 5 punts. 

17è. BARNADAS (Olot) , 4 punts I mig. 

Fi ns a 30 Jugadors c lassificats de 36 inscrits. 
Passen a Segona categorta els Jugadors que han obtingUI 5 pun ts 

com a mínim. 
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N. 210 E 03/ d 

CUADRAS (Royal F'9ueres) 
OLIVA (Banyoles) 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d4 dS . 3 Cd2 eS. 4 e x d5 
eX d5. 5 Cgt3 Ce6, 6 AbS Ag4? 

AGuesta Jugada retarda l'enroc. Es 
preferible 6 Ad6. 7 O-O Cge7 

7 O-O Ad6. 8 d X e5 A x e5. 9 Cb3 Ab6. 
10 Del + ! Cge7. 

SI 10 .. Ae6. 11 Oc3 guanyant un peó. 
I SI 10 De7. 11 CeS Ad7. 12 C x d7 
O X el . 12 T xe l Rxd7. 14 Ae3! amb 
avantatge en el final. 

11 Ce5 Ae6. 12 AgS Te8. 13 a4 O-O. 14 
Ae6 b x e6. 15 a5 Ac7. 16 Ce6 Ah2 +. 
17 R x h2 T x e6. 18 Cd4 Dd6 +, 19 Rgl 
Tc4. 20 A X e7 O x e7. 21 DeS Oe7. 22 
O x c7 T X e7, 

~ 

i z 

~ ~ 
~ 

Ara el fina l està guanyat pel blanc 
degut a la majoria de peons en el IInac 
de dama, el cavall lo rt contra l'al fil 
dolent i els febles peons de a7 ¡ dS. 

23 Tlel Tb8. 24 Ta2 g6. 25 c3 Te8. 26 
a6 .. . 

Fixant la leblesa de a7 I amenaçant 
TaS. 

26 ... Ad7. 27 T X e8 + A x e8. 28 TaS 
Td7, 29 Tb5 Td8. 30 Tb8 Rt8. 31 Cb5 
T x a6? 

Amb aquesta Jugada es perd peca. 
però amb 31 Te6. 32 Cc7 TeS. 33 
Tb 7 AeS. 34 T x a7 Te7. 35 b4 tampoc 
es salvava la partida. 

32 T X e8 + Rg7. 33 Td8. 

1 · O 

JORDI CUADRAS 



N.' 211 E OOl d 

CUAORAS (Roy.1 Figueres) 
RIBAS (Girona) 

Defensa francesa 

1 .4 06. 2 d4 dS. 3 eS eS. 4 e3 Ob6. 5 
CI3 Ad7. 

Amb la idea de canviar l'alfil dolenl 
de les negres per t'alfi , blanc de les 
blanques, tipiC en aquesta vanant de 
la defensa francesa. 

6 Ad3 ... 

Invitant el negre a entrar a la vananl 
de gambit a parllr de 6 . e X d4 . 7 
e x d4 Ce6. 8 0·0 C X d4 . etc. 

6 .. . AbS. 7 0·0 Ce6? 

A parti r d'aquesta Jugada el blanc 
obté una torta iniCiativa. S'Imposava 
7 . Ad3. 

8 d x cSI A x eS. 9 b4 Ae7. 10 Ae3 OalL 
11 A x b5 D X b5. 12 a4 Dc4. 13 Ca3 
De4. 

No era possible 13 D xc3 per 14 
CbS guanyant la torre. 

14 CbS Te8. 15 Tel a6 . 16 AeS Og6. 
17 Cd6 + A x d6. 18 e X d6 C16. 19 bS 
Cb8. 20 CeS OhS. 21 Od4 OgS. 

Per a poder lugar Cbd 7 s'ha de de· 
fensar primer g7. 

22 14 Oh6. 23 "rabl Cbd7. 24 b x a6! 
T X c5. 

S, 24 b X a6 . 25 Tb7 T x eS. 26 
O x eS! i si 25 e x eS. 26 Te7 -i- RIS 
27 Tl7 + Re8. 28 Te71 

25 a x b7 0·0. 26 O X cSI e x eS. 27 
b8 = O g6 . 28 Oe7 Cee4. 29 Tb8. 

1 · O 

JOROI CUAORAS 

N." 212 

BARTRINA (Roya l) 
FERRAN (Olot) 

R 00 

Aperlura " llanchello" de dama 

1 b3 eS. 2 Ab2 d6 . 3 e6 C16. 4 CI3 Ce6 . 
5 AbS a6 . 6 Ae6 be6. 7 d3 g6. 8 Cbd2 
Ag7. 9 0·0 0·0. 10 c4 De7. 11 Dc2 eS. 
'2 Te' Te8. 13 h3 Ab7. 14 e4 Teb8. 
'S CU ChS. 16 Ael C14. 17 Tbl Ae8. 
18 Odl Ad7. 19 Cg3 016. 20 Rh2 aS . 
21 AI4 014. 22 Rgl Ah6. 23 Ce2 016. 
24 Ce3 Od8. 25 Te2 Tb7. 26 Teb2 
Tab8. 27 Oe2 Ag7. 28 Ch2 15. 29 eiS? 
glS. 30 Od2 e6. 31 Te2 Rh8 . 32 CI3 
A16. 33 Oh6 Oe7. 34 Tel Tg8. 35 d4 
Tg6. 36 OhS e4. 37 Ch2 ed4 . 38 Cd' 
Og7. 39 14 d6. 40 Td2 Th6. 

0·1 

CAMPIONAT DE GIRONA 1976 

N." 213 

FERRAN (Olot) 
RIBAS (GITona) 

Defensa francesa 

E 03/ a 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 Cd2 eS. 4 e x d5 
O X dS. 5 Cgl3 Ce6. 6 Ae4 Od8. 7 Cb3 
e X d4 . 8 0·0 C16. 9 Oe2 Ae7. 10 Td' 
Oc7. 11 Cb x d4 a6. 12 e X c6 o x c6. 
13 a4 0·0. 14 a5 b5. 15 a x b6 O x b6. 
16 Ae3 AeS. 17 A X c5 D X c 5. 18 CeS 
Ab7. 19 Oe3 Oe7. 20 Td4 Tad8. 21 
Tadl CdS. 22 Og3 16. 23 Cg4 O X g3. 
24 h X g3 Tde8. 25 Ab3 hS. 26 Ch2 Te7. 
27 CU Rh7. 28 e4 Cb6. 29 Ce3 Te8. 

30 Td6 Ca8. 31 Ae2 + g6. 32 b4 Rg7. 
33 Aa4 R17. 34 eS T8e7. 35 Ce4 AdS. 
36 Ce3 aS. 37 C X dS e x dS . 38 Ab3 
Ta7. 39 A x dS+ Rg7. 40 A X a8 T X a8. 
41 bS a4. 42 b6 a3. 43 e6 a2. 44 Tal 
Te2. 45 b7 Tb8. 46 e7 T X b7. 47 e8= 0 
Tbl +. 48 Tdl Teb2. 49 Od7 + Rh6 . 
50 Od3. 

1· O 

MIQUEL RIBAS, de l'Olot . 
Campió de Girona de 3:' categoria 

Grup de participants i organitzadors dels campionats indiYiduals de Girona de Ioles les categories. 
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Delegació de Tarragona 

VII CAMPIONAT INDIVIDUAL 
JORDI COMAS, DEL TARRAGONA, RENOVA EL TITOL 

DE CAMPiÓ DE LA CATEGORIA PREFERENT 

Àngel TAFALLA, del Tortosa, campió de 1.·categoria 
Antoni TOLDRÀ, del Tarragona, campió de 2. " categoria 
Antoni RODRIGUEZ, del Tarragona, campió de 3." categoria 

El manteniment de la categoria Pre
ferent dóna una estabil ita t a la plana 
major dets escacs tarragonins. que pel 
seu redui t nombre, pot Jugar un Ior
neig tancat amb l'esforç concentrat 
entre els Jugadors de categoria sU:ïe· 
r ior. 

Malgrat haver-se classificat l'any pas
sat. com a campió i sots-campió de 
l;" categoria. no Jugaren ni Boqueras 
ni Colomer, i, per altra part . Peplla 
Ferrer es retirà a la 7.'1 ronda. 

La competició fou un mà a mà entre 
Comas i Descarrega. A la 2.' ronda 
Comas entaulà amb Terreu, i Descar
rega l'avançà. Aquesta si tuació , degut 
a les contínues victòries d 'ambdós. es 
perllongà fin s a la 6.' ronda on Des
carrega entaulà amb Rodon, A con
tinuació el reusenc entaulà amb Ter
reu, i això donà avantatge a Comas 
per mig punt. 

Així continuà el campionat fins que 
s'enfrontaren entre si l'ú lt ima rond a_ 
La partida fini amb taules, portant 
blanques Comas, i aquest s'assegura 
novament el campionat. Jordi Comas, 
de 27 anys, s'està afermant com un 
valor pOSit iu. 

Cal remarcar l'ascens experimentat 
per Descarrega, car si bé l'any ante
rior fou tercer, ara ha fet ombra al 
campió. Bona col-locació de Tubilla , 
jove valor que en la seva estrena de 
ca tegona ha assolit la un lloc d 'honor. 

Terreu es manté en el lloc on 
era. En canVI, Gómez ha perdut em
penta , pUIX que de so ts-campió ha 
baixat al Sé. lloc. Arrechea es claSSI 
fica correctament , mentre també perdé 
llocs Falcó. Borrell hi sortí perdent 
de l'ampliació, car del 6é. lloc de B 
Jugadors ha passat al 10e. de 11. Pe
pita Ferrer no ha estat al seu nivell. 
i és de creure que això ha estat un 
cels motiUS de la seva retirada, i vice
versa, el no poder estar pel JOc l'ha 
decidit d 'abandonar. 

A Primera categoria el tnomf de Ta
la lla no vtogué fin s a les darreres 
dues rondes A la 5 ' anaven plegats 

CI ... NO. " ... Aulu..,1O CLUB , , 
, COMAS - 1915 T·,,·tonl ~ '" 
, OESCARREGA - , ... R .... o.p. " lrtíJ , TUBILLA 1800 T," ,ton. o 

• TERREU 1 .. 0 V.fI. '. , ARREalEA - " .. TorlO .. o 

• Dr. GOMf2 - 1I5S vn •• ee. O 

1 FALCO - 1i10 TOfto .. O 

• ROVO - 1100 A .... po. l. O 

• RODON - " .. hnlgCHl' O 

" BORRELL - '''' VlI_. O 

" P. FERRER ., 1140 VILII..c. O 

Tafalla , Camell, Borrellas I Pàmies amb 
4 punts. Començaren els enfrontaments 
entre si i Tafalla s'imposà. Camell per
dé amb Tafalla, Borrellas amb Camell 
i Pàmies amb Tafalla . 

Després Tafalla feu taules amb 
Borrellas i Pàmies, I guanyant a les 
darreres rondes a Camell i Balcells, 
es va destacar decididament. 

Tampoc aci varem veure en accIó 
ni tan so ls la ma/ort a dels ascendits 
l'any antenor. Dels qui hi prengueren 
part només Borrellas excel -tr, amb un 
magnífiC tercer lloc que el fa ascen· 
dit de nou, mentre Balagué i Serret , 
els allres dos provments de la 2.' 
categoria, romangueren en un lloc moll 
modest. 

Borrellas, nou valor car només la 
3 ó 4 anys que Juga, palesa estar en 
bon carni 

La cosa anà més justa encara a 
Segona ca tegoria, on s'hagué de re
soldre per sistema Bucholz, car els 
Ires primers classificats acabaren em· 
patats. 

Toldrà guanyà a R. Fernàndez, en
taulà amb Gonzàlez, guanyà a Benel 
i Alcoceba, i acabà moderadament en
taulant amb Pellicer, Alió i Figueras. 
és a dir, que restà imbatut. 

o 

'. 
o 

O 

O 

O 

. 
O 

O 
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O '. O O O O O O '. 

A la 6 .1\ ronda anava empalat amb 
Alió, però aquest només entaula amb 
To ld rà i Pelllcer. i aixi es consumà 
l'empat. 

Per la seva part Benet , que no ha· 
via començat molt bé per haver per
dut amb Toldrà a la 4,' ronda, a par· 
tir d'alli guanyà a Palli , R. Fernàndez 
I Gonzàlez, i només entaulà amb Juan
pere a l'última ronda. 

Toldrà, cinqué de l'any antenor a 
3.' categoria , és, doncs, un valor qu~ 
pUja, mentre Alcoceba i HilÓS han fet 
un paper IIUlt, i una m.ca menys R 
Fernàndez I Arévalo, els únics que han 
pres part dels 12 classificats de rany 
antenor per a la categoria superior 

De sorprenent Judicaríem la partiCI
pació a Tercera categoria on s'aple
garen 31 Jugadors, és a dit, més de 
la meitat dels partICipants de l'any pas
sat, d 'en tre els quals només quatre hi 
eren aleshores. A,xò vol di r que hi ha 
un fort basament que va engrUixint els 
reng les dels escacs tarragonins ca, 
es propi que l'augment de la nòmina 
de jugadors en actiu s'acusI a la ca 
tegoria d 'entrada com és la lerce. 8 
en aquest cas. 

9.B. 

-
-
-
-

17 

16.75 

16.2 5 

-
-
-
-



CLASSIFICACIONS FINALS 

PRIMERA CATEGORIA 

Campió: TAFALLA (Tortosa), 6 punts I mig. 
Sots·campio: CAMELL (Vendrell). 6 punts. 

3er. : BORRELLAS (Tarragona), 6 punts. 

4rt.: PA,MIES (Vendrell), 5 punts I mig. 

Sè. i 6è.: BALCELLS (Valls) i CARRUEZ (Tarragona) , 5 punts. 

7è.: ARISTE (Escacs Reus), 4 punts I mig. 

Bè. a llè.: GIMENO (Tarragona) , MESTIERI (Valls) , REGU~ (Escacs 
Reus) i TRENCHS (Valls), 4 punts. 

12è. a 14è.: BALAGU~ (Amposta). HUGUET (Reus Deportiu) i SERRET 
(Amposta), 3 punts I mig. 

lSè. : MORELL (Vilaseca), 3 punts. 

Pugen a categoria Preferent els tres primers classificats. 

SEGONA CATEGORIA 

Campió: TOLDRA (Tarragona), 6 punts. 

Sots-campió : BENET (Reus Departiu). 6 punts. 

3er.: AltO (Tarragona), 6 punts. 
4rl. a 6è.: JUANPERE (Escacs Reus). PALLI (Vendrell) i PELLiCER (Ven· 

drell), 5 punts I mig. 

7è. i Bè.: FIGUERAS (Vendrell) I MARIN (Confraria). 5 punts. 

9è. a 13è.: ALCOCERA (Tarragona). GONZALEZ (Tarragona), HIJOS 
(Vilaseca), MAÑ~ (Vi laseca) i URQUlZU (Amposta), 4 punts I mig. 

14è. i lSè. R. FERNANDEZ (Vilaseca) i OROBITG (Tarragona), 4 punts. 

16è. a lBè.: AR~VALO (Tarragona), GILABERT (Tarragona) i SALVAT 
(Escacs Reus), 3 punts i mig. 

19è.: CASANOVAS (Escacs Reus), 2 punts. 

Pugen a Primera categoria els sis primers classificats. 

TERCERA CATEGORtA 

Campió: RODRfGUEZ ( Tarragona). 7 punts. 

Sots-campió: BALLART (Reus Depart iu) . 6 punts i mig. 

3er. : GRAU (Reus Departiu) , 6 punts. 

4rt. a 12è. : BARGALLO (Reus Deport iu). D. BELLON (Con fraria) , M. BE· 
LLON (Confraria) , CASABO (Tarragona), COCA (Tarra90na), ES· 
TiVILL (Tarragona), HERRERO (Escacs Reus) i TOMEY ( Tortosa), 
S punts I mig. 

13è. a 16è.: MASDEU (Reus Departiu) PAG¡;S (Reus Departiu). PAR
DO (Amposta) i TRENCHS (Valls) : 5 punts. 

Fins a 31 classificats. 
Els 12 primers classificats pugen a Segona categoria. 

FEMENI 

Campiona: lluïsa LARA (Confraria), 5 punts i mig. 

Sols-campiona: T , AOSERIAS (Vilaseca). 5 punts, 

3,a, CODERA (Tarragona), 5; 4rta. , FALCó (Tarragona), 4 I mig; 5. ~ i G.H. 
GARCIA i ALVAREZ (ambdues del Confraria), 3; i 7.", MALLOL( Tar· 
ragona), 2 punts. 

INFANTilS 

Campió: MESTRES (Confrari a) , 2 punts i mig. 
Sots-campIó: AOSERIAS (Vilaseca) , 2. 
3er.: GÓMEZ (Vilaseca). 1 i mig; i 4rt. LLORT (Escacs Reus) , zero punts. 

Dels antics participants, tots ells ben 
col- locats, cal remarcar Ballart , que 
del 13è. lloc ha passat a fer-se amb el 

sots-campionat, i això li ha valgui pu
Jar a 2. ' categoria. El triomf de Rodri · 
guez l'ha assolit amb autoritat, car és 

qui ha obtingut més puntuació en 8 
rondes de les tres categories que ju
garen a aquesta distància. 

Entre la primera dotzena de juga
nors s'han col -Iocaf Coca i Herrero, 
que l'any anterior ere!'l a la cua. la 
constatació d'aquests progressos són 
el mIl lor argument per veure que els 
escacs van endavant junt amb les no
ves fornades que contínUAment s'hi afe
geixen. 

En ~ I campionat femenl destaquem 
que mentre lluïsa lara ha seguit una 
linia d'ascens i del segon lloc ha pas
sa t a ésser la campiona, la que ho 
era anteriorment, Maria Jesús Alvarez . 
ha estat desbordada i ha anat a pa-
rar al 7è. lloc. 

Per la seva pari, els juvenils han tin
gut una nodrida partic ipació, car co
mençaren 16 vailets dividits en dos 
grups, els dos primers de cadascun 
disputaren una final a una sola volia . 
Es repeli el guanyador de l'any pas
sat, és 3 dir, Josep M.II Mestres a cur
ta distància d'Adserias. 

En conjunt una edició encoratjado· 
ra perquè no solament veiem que hi 
ha hagut progressos individuals i col 
lectius, sinó que aquesta trajectò ria 
té caire de continuïtat. No cal dir , 
doncs. que esperem veure-la confir
mada a cada nova edició. 

1.:1 Ronda 

N.O 214 E SOlb 

ROCON . J. COMAS 

Defensa siciliana 

1 e4 e5. 2 '4 e6. 3 d3 d5. 4 e5 Cc6. 
5 CI3 Ch6. 6 Ae3 Cb6. 7 b3 CtS. 8 
AI2 hS. 9 Dd2 Ad7. 10 Ce3 Ccd4. 11 
Ae2 Oa5 . 12 0·0 Te8. 13 a4 C x t3 +. 
14 A X 13 e4. 15 Cb1 e3. 16 Ddl 96. 
17 Rh1 a6. 18 Oe1 b5. 19 94 h x 94 . 
20 A X g4 b4. 

0·1 

la." Ronda 

N.O 215 E ODie 

L. FALCO· J . COMAS 

Defensa francesa 

1 e4 eS. 2 d4 d5. 3 eS e5. 4 Ct3 Ob6. 
5 Ad3 e X d4. 6 0·0 Ce6. 7 Af4 D X b2. 8 
Cbd2 Db6. 9 h4 Cge7. 10 Cb3 A67.11 hS 
Oe7. 12 Cb X d4 C x d4 . 13 C x d4 a6 . 14 
Og4 Cc6. 15 Cf3 h6 . 16 Tfe1 CaS . 17 
a4 Ce4. 18 Teb1 Ae6. 19 Cd4 0-0·0. 
20 De2 AeS. 21 Cb3 Ab6. 22 A X e4 
d X c4. 23 O x e4 96. 24 Oe2 g X h5. 
25 e4 Thg8. 26 g3 Ad4. 27 C X d4 
T x d4. 2B Rh2 h4. 29 Td1 h X g3 +. 
30 f x 93 Te4. 31 Ot1 h5_ 32 Td6 h4 . 
33 9 x h4 De7. 34 Of2 Te2. 

O · 1 
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XVI CAMPIONAT JUVENIL DE CATALUNYA 
Barcelona, 2 al 9 d'abril de 1977 (Fase tinal) 

VICTOR VEHí RATIFICA El TíTOL DE 
CAMPiÓ DE CATALUNYA 
I Piqueres el de sots-campi6 

Fases prèvies 

Com toles les proves calalanes d'a
questa temporada, els Jugadors lleI 
datans han estai absents de les fases 
fma ls pels mollus prou coneguts i que 
a més, s'expliquen en allre indret d 'a 
quesl numero. 

Barcelona organitzà la seva fase 
prèvia reunint 161 Jugadors en 8 grups 
segons prOlumllat geogràfica. Ell 
aquests grups se 'n classifIcaren 30 per 
a la Ilnal afegint-s 'hi vu,I dlrectamenl 
seleccionats per la F.e .d 'E. en virtut 
d 'all ras mertls. 

Glron3 organitzà el seu campionat 
amb la particIpació de 62 Jugadors a 
la classifIcació fmaL La massiva partl . 
clpacló d~ Jugadors del C. E. Olot féu 
que 8GuesI club s'encarreguês de l'or 
gani!ZaCiÓ del campionat . En resultà 
campió Carles Casacuberta, del club 
organitzador, empatat amb Joaquim 

Fons, del GUlxolenc, que fou el sols 
campió. A continuació es classifica
ren Josep M ~ Mir, Ennc Serra i Este 
ve Matea, tots Ires de t'Otol. 

El campionat de Tarragona recolti 
15 Jugadors a la final. que fou gua
nyada pel Jugador del C. E. Tarragona 
Albert Gonzàlez , de 17 anys A 
continuacIó es classificaren Benet 
(Reus Deportiu) , Alió i Orobitg (els 
dos del Tarragona), però com que 
nomês n 'havIen d'anar Ires a la fina l 
catalana, aquest da rrer en restà fora . 

En conjunt això fa un xif ra de 238 
Jugadors part icipants, 'Jn xic superior 
a la de l'any anterior (221) i que pol 
anar-se Incrementant per l'aportació 
que, necessàriament, ha de provenir 
maJontàriament de la tasca que s'està 
fent a les escoles de lot arreu , tasca 
que ha de trobar la natural connexiò 
enl re la promOCió a les escoles les 
competicIons oficials Juvenils - I in
lantils , en el cas corresponent. 

HISTORIAL DELS CAMPIONATS JUVENILS DE CATALUNYA 

Campions Sots-campions 

I 1961/62 Isidre GRAU Eduard BAYARRJ 
11 1962/ 63 Joan OOMINGUEZ Fermi TEJERO 

III 1963/64 Lluís GONZALEZ Mestres Carles AAACIL 
IV 1964/65 Josep GARRIGA Ramon BATLLE 
V 1965/66 Josep GARRIGA Ramon CLOTET 

VI 1966/ 67 Emiti SIRVENT Jaume VILARRASA 
VII 1967/68 Ramon CLOTET Manuel PUJOL 

VIII 1968/ 69 Manuel PUJOL Manuel NIETO 
IX 1969/70 Manuel NIETO Salvador ARMENGOL 
X 1970171 Angel MARTIN Manuel NIETO 

XI 1971/ 72 Rafael GONZALEZ Maza Angel MARTIN 
XII 1972173 Josep PISA Josep COLLAOO 

XIII 1973/74 Xavier SANCHEZ Joan POMES 
XIV 1974/75 Josep PISA Joan OATI N 
XV 1975/ 76 Víctor VEHI Enr ic PIOU ERES 

XVI 1976/77 Victor VEHI EnriC PIQUERES 
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La final 

Novament aquesta fase s'ha Jugat 
per sistema magistral, és a dir, a ron
da diària, maig ral que aquesta vega
da no s'ha pogut comptar amb els 
patronatges de l'any antenor. Però 
la Federació Catalana ha cregui con
vement fer l'esforç econòmic que re
presenta aplegar tots aquests vailets 
forans I allotjar-los a Barcelona, a fi I 
efecte de no estroncar tan bon comen· 
çament i mantenir aquesta fórmula es
portiva, que és la més convenien t a 
un rendiment concentrat. 

S'aprofitaren també les dates de la 
Setmana Santa, l' unlc Inconvement de 
la qual és l'escassedat de públic se· 
guidor degut a les nombroses absèn· 
cies aprofitant el lleure. 

Però és també l'uOIca pOSSibili tat 
que tenen aquests XiCOts de distreure 
un temps als estudiS i dedicar·los se· 
rlosament als escacs. 

La Imal lou jugada íntegrament en 
el nou estatge SOCial del C. E. Vulcà, 
que resulta molt adient per a aques
tes linalitats. 

Des de bon començament s'obser
và una llUIta molt tancada entre els 
mateixOS protagonistes promInents de 
l'any passat, o sia Vehi I Plqueres, que 
anaren mal cant els mateixos resultats 
a cada ronda. Amb to t Vehi passà dOf 
moments dl l iclls, que pogué salvar sa
tlsfactònament , mentre Piqueres dona· 
va ta sensació d'assegurar la seva clas
sIficació més que alt ra cosa AIxí s'ar
ribà a l'últIma ronda. on es deCidIa el 
titol, I en el moment en qué Plqueres 
transigia amb taules la seva partida 
amb Prat. Vehi fou sobtat per un error 
del seu adversari Oñale, I en guanyar 
es proclama campIÓ. 

Aquesta vegada marca ren mig punt 
més que l'any passat . el que vol dlf 
una major efec llvltat. 

L'igualadí Prat, desp rés de remun
ta r la seva derrota amb Vehí de la 
3.~ ronda, es féu amenacador, car es-
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devingué l'animador de la competici6 
I una bona revelació , que esperem 
veure confirmada aVIat. A l'úllima ron
da obligà les taules a Piqueres, ¡ s'as
segurà el tercer lloc, 

Miralles, Moyano, llapIs, Albert i Ma· 
teu foren la cohort que feren costat 
als tres més destacats t , malgrat la 
seva vàlua, no pogueren imposar-se en 
cap moment d'una manera més deci
dida. El més destacat d 'ells podriem 
dIr fou el ben/amr Miralles, que re
sultà imbatut, com Vehi i Piqueres. Un 
pèl més d'experiència i l'any vinent 
pot anar pel IItol en aquesta catego· 
ria. 

Cosa semblant podem dir de Moya
no, també jovenet i que promet moll. 
Aquesta vegada estigué a punt de do· 
nar la campanada, i potser ho hagués 
aconseguit d'estar més ben assistit. 
llapis jugé bé j se 'n pot esperar for-

ça d'ell. Jugadors més fets com Albert 
i Mateu, que ja gaudeixen d 'un cert 
cartell, era d'esperar fessin més bon 
paper. Temps els hi vaga, especial · 
ment a l'egarenc per la seva joventut, 
però estan ben encarrilats i dels qui es
perem una bona reeixida. 

Brusi i Sorroche, finalistes també 
l'any passat, han anat un )(ic enrera 
en fe r mig punt menys, però ai)(6 poc 
representa si s'esmercen a progressar 
en el seu joc. Baixa ha estat també 
la classificació d'alguns altres, com 
per e)(emple Castellet, del qui també 
s'espera un progrés immediat. 

De les altres Delegacions el més 
destacat fou Balagué, del Royal, de 
Figueres, que en el campionat cor· 
responent fou el 7ê. !::s una llàst ima 
que jugadors classificats en els pn· 
mers llocs com Casa cub erta, Fons i 
Mir, a Girona, no hagin pogut particl' 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

' 0. " .. CLUB ,.- '.- ,.- ,.- •. • ,. . .- TOU. - .. 0.1a .... 
.~- ... 10_, (_., 

V(H~ VI, ... • ", .. 1 I I " 1 1 " I 7 36.5 .. , .. O 117) 

'IQU(RIS, (..ne • .... , J...., I 1 1 " 1 I " " .' , 37 ' ''UI ( li ) 

'RU ,~, ,.- I .... ..,. 1 . 1 o 1 " 1 1 " • 38 2' ·'''0 P l l 

"IR,r.I.LU , JoMp • .... " ' 1 1 " " , 1 " " S' , 36 ' ·W2 IU ) 

" 0 "'''...0. h .... , '_K 1 I " " , " o 1 1 . ' , 34 ''''''2 l'51 • 
LlO, ,,. M_ 

" .'" I " I o 1 1 " " ", II l ' ·''' ' ( III 

Al.BlIlt , .-.. ,. .... ~ '. " I 1 1 o 1 " .' , 30.' U · • .." 'li' 
M.nu, X ..... • , ....... I o 1 " " 1 1 " .' . 29.' 1.r .. , (1 $ ) 

AU", 1IIIc .. " • U o .• . " " 1 I o 1 o 1 • 35 , .. t-5. ( 11) 

OR'"XtllI, ( Me • ._M 1 1 " " o 1 o 1 • J.' 1·12-61 (1'1 

llUll. ""' ..... , - Vllafranc. o " 1 1 " 1 1 o • 30 "·'''0 t'" 

12è. a 18é. VIDAL (Tres Peons) , BALAGU~ (Royal) . FORN~S (Foment 
Martinenc), HBAR (Cornellà) . BDTIFOLL (Catalònia ), SA
GU~S (Congrés) , SALETA (Mataró ) . 4 punts i mig. 

19é. a 24é. CASTELLET (La Lira) , LÓPEZ (Sani Josep) . GONZALEZ 
(Tarragona), MORANTE (El Cérvol) . SERRA (OioI) i BENET 
(Reus), 4 punts. 

2Sè. a 28è. DE LA PLAZA (U.GA) . JOS~ (V,lalranca) . PASCAL (Sani 
Josep) i ALIO (Tarragona) , 3 punts I mig: 

29è. a 34è. DELGADO (Cornellà) , MATEA (OIOI) . ARISTEGUI (Vulcà) , 
LóPEZ (Congrés) . BALLESTAR ( Vilafranca) , DIAZ (Sant 
Adrià) , 3 punts. 

35è. a 38è. VILlAHOZ (Barcelona), BORDEll (Casino Terrassa) , GI· 
M~NEZ (Vilal ranca) i VIGUERA (SEAT) , 2 punt. I mig. 

39è. PAOROSA (Sant Jordi). 2 punt •. 

Reti rats per força major: MENSA ( Igualada) , 3 punts; ROSlCH (Tres 
Peons), O punts: i RI BERA (Catalònia). 3 punts i mig. 

par, car és l'esglaó que cal contrastar 
per anar marcant l'ascens. la pràctica 
en aquest tipus de competICIons hI fa 
molt. 

Remarquem que s'aprecia la incor· 
poració de segones generacIons de JU' 
gadors ben coneguts com Saleta, de 
Mataró, i Bordell , de Terrassa, entre 
altres, que palesa una conllnuitat ge
neracional. 

Com sia que Vehi la està classi fi cat 
pel campionat d 'Espanya com a so ls
campió espanyol que és, segons la 
reglamentació de la FEDA passen a 
la final els altres tres més ben classi · 
fica ts, que són Piqueres. Prat i Mira · 
lles, amb la pOSSIbilitat que es puguI 
disposar d'alguna altra placa per in· 
vitació. 

N. 215 

JOAN TORQUET 
I JORDI PUIG 

R 32/ a 
VEHI . BRUSI 

Obertura anglesa 

1 c4 g6. 2 Cc3 Ag7. 3 g3 eS. 4 Ag2 d6. 
5 d3 Cc6. 

Colors canviats, defensa SI CI liana 
amb un temps d'avanlatge . 

6 Tb1.._ 

Preparant l'expansió en el flanc de 
dama. Aquesta Jugada es pot fer ara 
o després de Cf3 I 0·0, 

6... Cf6. 7 eI3 ... 

Altre pla perfectament Jugable és 
7 e3 i 8 Cge2. 

7 .. . a5?1 

Aquest movimenl té els seus avan
tatges i els seus inconvenients. En 
primer lloc, dIficulta el pla del blanc. 
que per Jugar b4 haurà de fer abans 
a3. Però, en contrapart ida, quan el 
blanc aconsegueixi Jugar b4, el negre 
es veurà obl igat a prendre a x b4, 
amb la conseg üent obertura de la ca· 
lumna "a" , la qual cosa com veurem 
a la partida és favorable al blanc. Per 
tot això cal considerar el movIment 
com dubtós, Ja que amb el peó a "'a7" 
les debilitats del negre só, mintmes. 

8 O-O O-O. 9 .3 h6 . 

Per jugar . .. Ae6 sense por a Cg5. 

10 b4 a x b4. 11 a x b4 Ae6 . 12 b5 Ce7. 
13 Ab2 Cd7. 14 Cd2 e6. 15 Ta1!. .. 
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Molt fort. El canvi de torres és de 
lot punt favorable al blanc . ja que alX I 
podrà maniobrar lliurement amb 1<\ 
dama i les peces petites atacant les 
dèbits caselles "c6" ¡ "d6" . 

Per evitar·ho, el negre pot Jugar 1S .. 
Tb8, però el domini blanc de la co· 
lumna " a" , amb un possible Ta7, ha 
d 'ésser molt molest. Jo crec qUe el 
blanc està bastant millor. Si és així el 
negre ha d'haver comes almenys una 
falla. Em sembla que aquesta falta la 
trobarem a la jugada 7.". 

15 ... Oe7. 16 Ob3 15. 17 T x a8 T x a8 . 
18 Ta1 T x a1 , 19 A x a1 OaS. 20 Ab2 ... 

Dolent és 20 Da4 O x a4. 21 e x a4 
c x bS. 22 c x bS b6. 23 Ac6 Cc8 i el 
negre té molles possibilitats defensives 

20 ... CeS. 21 Oa3!... 

21... Od8. 

Si el negre ha jugat 19.. Da5, ara 
ha de canviar les dames i intentar de· 
fen dre un final in ferior. 22.. e4? des
prés del citat canvi fracassa per 23 
A x cS! A x c3 (23 .. d x cS. 24 Ga4 
e X d 3. 25 e x d3 Ad4 /25 .. e X b5.26 
ex cS! i 27 c x bS / 26 b x c6 e x c6. 
27 Cb3 guanyant un peó). 24 A x d6 
ec8. 2S Gbl guanyant també un peó. 

22 b X e6! b x e6. 23 Ca4 !... 

Elimina l'única peça negra més o 
menys activa. Després d' aquest canvI 
la posiciÓ negra s·ensorra. 

23 ... C x a4. 24 O X a4 Dc7. 2S Aa3! 
Af8. 26 Da8!.. . 

La idea és Jugar Ab4 i AaS. AI ma· 
teix temps que les debi litats negres 
es posen al descobert , les peces es 
troben cada vegada més restr ingides 

26... Ae8. 27 Ab4 R17. 

No 27 . Ab7? 28 A x d6. 

28 Cb3 Ad7. 29 AaS Oe8. 30 Oa7!. .. 

Una lalta greu ser ia 30 O x c8 e x c81 

amb mol lp" pOSSibilitats defen<;lves La 

dama és la peça que més restingel x 
l'activitat de les negres. 

30 .. . Ao6. 31 Ae71 Od7. 32 Ob8 Ce8. 

33 Ca51 ... 

Quina posiciÓ! Totes les peces col 
laboren a l'atac de " c6" l "d6" en una 
llavassada imparable. 

33 ... dS . 

Perd el peó "e". De qualsevol 10f

ma 32 ... e5. 33 Ae6 ' De7. 34 Ab7 gua· 
nya també un peó. 

34 A x eS Ce7. 

No 34 d x c4. 3S A x c6 De7. 36 
d x c4 guanyant. 

35 eS! ... 

Mantenint la posiCIÓ tancada el do
mini blanc és absolut. 

35 ... Ce8. 36 Cb7 .. . 

Millor era 36 d4 fixant definitivament 
el centre. 

36 ... hS. 37 h4 Ae7. 

Si 37 d4 guanya 38 Dc7! 

38 d4 A18. 39 CaS Oe8. 40 Oe7 + Ce7. 
41 Ad6 Ad7. 42 e3 Rg8. 43 AeS Ce8. 
44 Af1 Ce7. 45 Od6 Ag7. 46 A x g7 ... 

Aquesta fou la jugada segel lada 
En l'anàlisi es va veure que la manio 
bra de portar el cavall a "eS" decidia 
la partida. 

46 ... R x g7. 47 Cb31 RIl? 

Només podia resist ir una mica 47 . 
Cg8. però després de 48 Cd2 C16. 49 
CI3 Ce4. 50 Dc7 De8. 51 De5 Rg8. 
S2 Ad3 es guanya fàcilment. 

48 Cd2 Ce8. 49 Oe7 Ce7. 50 CI3 Oe8. 
51 Od6 Ae6. 52 CgS +. 

1 · O 

VICTOR VEHI 
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PREMI AL MILLOR FINAL 

N" 217 R 85 / a 

VIDAL · PlaUERES 

Defensa Robatseh 

1 e 4 g6 . 2 CI3 Ag7. 3 Ae4 d6 . 4 d4 C16. 
5 Cbd2 0·0 . 6 e3 C x e4. 7 A X 17 + 
T X I7. 8 C x e4 h6 . 9 Ob3 aS . 10 Ae3 
e6. 11 Ceg5 h x gS. 12 C x gS 018. 13 
C X I7 O x 17. 14 O X I7 + R x 17. 15 h4 
Cd7. 16 hS g x hS . 17 T X h5 C16. 18 
Th4 Ao6. 19 a3 04. 20 Rd2 Th8. 21 
T x h8 A X h8. 22 Thl Ag7. 23 13 Ad5. 
24 Ah6 Cd7. 25 A X g7 R x g7 . 26 Tel 
R16 . 27 Re3 eS. 28 Thl Cb6. 29 d x eS 
d X eS. 30 Rd2 Ce 4 +. 31 Rel Ce3. 32 
Th2 bS. 33 Th8 C x g2. 34 Rd2 C14. 35 
Re3 Re7. 36 Th6 Co6. 37 Tg6 Rd6 . 38 
Th6 ReS. 39 Th4 C14. 40 Th7 Re4. 41 
Td7 Rb3 . 42 Td8 Ae4. 43 Td2 Cd3. 44 
T X d3 A x d3. 45 R x d3 R x b2. 46 Re4 
R X a3. 

0 ·1 

N." 218 E 51 / d 

ALIO . FORN~S 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 Ce3 Ce6. 3 g3 g6 . 4 Ag2 
Ag7. 5 d3 d6 . 6 Ae3 06. 7 14 Cd4. 8 
Cge2 Ce7. 9 Od2 Cee6. 10 0·0 Ad7. 
11 Cd1 0-0. 12 e3 C x e2+. 13 D x e2 
De7. 14 01215. 15 eS b6. 16 d4 e X d4 . 
17 e Xd4 d5. 18 Ce3 a6. 19 Tlel Tle8. 
20 Af1 CaS. 21 Cdl bS. 22 b3 A18 . 23 
Ad2 Od8. 24 Del Ce6. 25 Ae3 Aa3. 26 
Cf2 A x c1 . 27 T X e1 DaS. 28 OX aS 
C x aS. 29 Cd3 T x e1 . 30 A X el Cb7. 
31 Aa3 Te8. 32 CeS C x eS. 33 A X eS 
aS . 34 a3 b4. 35 a4 Ta8. 36 Ad3 Ae8. 
37 RI2 Aa6. 38 A x a6 T X a6. 39 RI3 
Te6. 40 Re3 R17. 41 RI3 Re8. 42 Re3 
Rd7. 43 Rd3 h6 . 44 Re3 gS. 45 l x gS 
h X g5. 46 h3 Te8. 47 h4 g X h4. 48 
g x h4 Th8. 49 Ab6 T X h4. 50 A X aS 
Te4+. 

0 ·1 

N.' 219 R 63/e 

BALAGU~ · VtGUERA 

Defensa holandesa 

1 d4 e6. 2 e4 f5. 3 Ce3 CI6 . 4 e3 Ae7 
5 Ad3 b6. 6 Cge2 Ab7. 7 13 0·0. 8 Oe2 
Ce6. 9 a3 g6. 10 Ad2 aS . 11 0·0.0 eS. 
12 dS Cbe. 13 Tdf1 ChS. 14 g4 Cg7. 
15 Thgl Rh8 . 16 Cg3 14. 17 exl4 
e X f4 . 18 Cge4 Ca6. 19 Ca4 e6. 20 d6 
Ah4. 21 eS C x eS. 22 Ca x eS b X eS. 
23 C X e5 Tb8. 24 Da4 Ce6. 25 A x aS 
De8. 26 Ce4 Ad8. 27 Ae3 + Rg8. 28 
Oa7 Ag5. 29 Rb1 eS. 30 C x gS C x gS. 
31 O X eS De3. 32 Ae4 + Cf7. 33 Ad4 
Ae4 +. 34 Ra1 Dd2. 35 DeS. 

1 · O 



PREMI A LA PARTI DA M~S BRILLANT 

N .... 220 R 64 / e 

BALLESTER · MORANTE 

Defensa holandesa 

1 d4 g6. 2 e4 Ag7. 3 Ce3 15. 4 g3 C16. 
5 Ag2 0·0. 6 CI3 d6. 7 0·0 Cbd7. 8 
Db3 h6 . 9 Td1 Oe8. 10 Cd2 eS. 11 eS + 
Rh7 . 12 e6 e x d4 . 13 e x d7 A X d7. 
14 CdS A04. 15 O x b7 A X d1. 1S C X e7 
O X e2. 17 e x a8 Del +. 18 Afl Ce4. 
19 e X e4 f X e4. 20 14 Ae2. 

0 · 1 

N:' 22 1 R 94 / 0 

BOTI FOLL • BORDELL 

Defensa Caro-Kann 

, e4 c6. 2 d4 dS. 3 Ce3 d x eS. 4 Ae4 ... 

Més corrent és 4 e x e5 ... ; amb ta 
textual les blanques volen jugar un 
gambit i apariar les negres de línies 
conegudes. 

4 ... AIS?I 

I!s millor 4 .. Ct6. amb les següents 
continuacions: 

5 13 . x 13 (5 . . . • 3. 6 A X .3 AlS. 7 
Cg.2 .6. 8 g4 Ag6. 9 h4 h6. = V. d . 
Boseh·Wettkampt 1932) . 6 C x 13 e6. 
7 De2 Ae7. 8 Ad2 Cd7. 9 0·0·0 Cb6. 
10 Ad3 Ad7. 11 CeS , les b lanques le
nen millor desenvolupament, P. Puig
Akakindia, Varna 1962. 

5 Ag5 Ag4! 6 Dd2 Cbd7. 7 Cge2 
A X .2. 8 A x e2 e6. 9 0·0 Ae7. 10 Ta· 
d1 0·0. 11 13, Engels·Lange 1934, les 
negres tenen bon joc després de 11 . 
a X13, 

5 13 e X 13. 6 e x 13 e6. 7 0·0 C16. 8 
CeS Ag6. 9 AgS Ae7. 10 De2 0·0. 

Si 10 ... D X d4+ . 11 Rhl , les blan
ques, 8 canvi de dos peons, tindrien 
el domini de la columna dama. perÒ 
s' hauria de \feu re si compensava el 
desavantatge material. 

" e x g6 h X g6, 12 TI3 ebd7. 

Una altra vegada tes negres podien 
prendre el peó demanant explicacIOns. 

t!:, IJ 

13 Tal1 CbS. 14 Ab3 eldS. 

Un xic més prec is era 14 . . Cbd5. 
si bé les blanques segueixen presslo' 
nant. 

15 A x e7 C x c3 

La lluita es torna enrevessada; menys 
complicat era 15 .. D X e7. 

16 O Xe6L 

Les blanques tornen " la pilota" amb 
valentia. 

16 ... O X d4+. 

Per fi les negres prenen et peó; no 
era bo 16 ... f xe6. per 17 A x e6 + 
Tf7. 18 A X f7 + seguit de mat. 

17 Rh,. 

, • O 

El negre abandona (?) . Una deCI
sió prematura: després de 17 ... CCd5' 

ESCAQUISTA 

et lector pot analitzar les diferents 
possibilitats; unes interessants cont i· 
nuacions s6n: 

1a Txl7 T X I7. 19 D x 17 + Rh7 . 20 
c3 Dd2, amb lleuger avantatge blanc. 

18 T X I7 T X I7, 19 T X l7 Rh7! 20 
Dh3 + Rga. 21 De6 Rh7! amb caire 
de taules. 

RAMON CRUSI 

N: 222 R 98 / b 

GONZALEZ·OELGAOO 

Defensa Caro-Kann 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 Ce3 d x e4. 4 e x e4 
AlS . 5 Cg3 Ag6. 6 Ae4 e6. 7 Cg1·e2 
CI6. 8 0·0 Ad6. 9 14 Od7, 10 Ad3 A x d3 . 
11 o x d3 g6. 12 e4 Ca6, 13 Ad2 0·0·0. 
14 Tob1 eS. 15 b4 e X d4 . 16 Tle1 Rb8. 
17 eS Ae7. 18 e6 OdS. 19 Te4 bS. 20 
Te2 Ce7. 21 04 a6. 22 Ce1 h6. 23 Cb3 
gS . 24 CeS O x e6. 25 Tbe1 Cle8. 26 
Cb3 OdS. 27 CaS Td7. 28 Ce6+ Ra8. 
29 CeS 16. 30 C x d7 O x d7. 31 Ce4 
Rb8, 32 CeS A x eS. 33 T x eS g X 14. 
34 A x 14 eS. 35 Ag3 Tg8, 36 Te6 Rb7. 
37 Oe4 Rb8. 38 Tb6 +. 

1 · O 

N." 223 E 02la 

VIGUERA· BORDELL 

Defensa Irancesa 

1 e4 e6, 2 d4 dS. 3 Cd2 eS. 4 e3 CI6. 
5 eS Cld7. 6 Ad3 Ae7. 7 14 g6 . 8 Ce2 
Ce6. 9 CI3 e x d4 . 10 el x d4 CeS, 11 
Ae2 aS . 12 b3 0·0. 13 g4 16. 14 e x 16 
A x 16, 15 gs Ag7. 16 A03 De7. 17 0·0 
eS. 18 e x eS b x e6. 19 Del e x 14. 20 
012 o x gS+ . 21 Rh1 d4 . 22 e x d4 
Ae6. 23 h4 DdS +. 24 Rh2 13. 25 A x eS 
1 X e2. 26 O x e2 TfeS. 27 Df2 AfS. 28 
Tae1 Ad6+. 29 A x d6 O X d6 +. 30 
Og3 O x g3 +. 31 R x g3 Tad8. 

Recorda que a la Biblioleca de Catalunya, al carrer del Carme. 47, 
de Barcelona, hi ha a la teva disposició una important col.lecció de llibres 

i revistes d'escacs que pots consu ltar gratuïtament . 

Aquesta col.lecció està composta pel llegat de 476 obres que l'any 1940 
van donar a la Bibl ioteca Na Mercè Borrell , vídua de Josep Paluzíe i Lucena 

-patriarca dels nostres escacs- i els seus fills . augmentada 
posterio rment pels fons editorials i al tres deixes particulars . 

Per la teva cultura escaquista : NO DEIXIS D'UTILITZAR· LA' 
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r---- Els escacs i la cultura catalana 
a través de les seves institucions 

L'OBRA CULTURAL 
DE LA CAIXA D' ~TALV S DE SABADELL 
Aquesl BUTLLETI D'ESCACS, delerós de copsar la 
vitalitat del nostre país, vol dedicar un espai a entitats 
i institucions que es distingeixen per la seva tasca en pro 
de la cultura catalana. 
Aquesta mesura es justifica, d'un costal , perquè entenem 
que la pràctica dels escacs és una manifestació 
específicament cultural , í de l'attre, perquè ens 
considerem obligats en consciència a difond re el quefer 
de les entitats que contribueixen a la promoció dels 
escacs a través dels seus programes socio-culturals. 
Per començar hem seleccionat una col.laboració de la 
CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL, enlllal la IraJeclòria 
de la qual s 'ha caracteritzat des de sempre per una 
marcada línia f ilantròpica i social. 
A Iravés de la seva Obra Cultural la CAIXA D'ESTALVIS 
DE SABADEll manté una ben nodrida biblioteca publica. 
organitza periòdicament actes culturals ¡ dóna la seva 
generosa col.laboració a construct ives idees que neixen 
de la iniciativa privada. 

La Caixa d 'Estalvis de Sabadell ha Viscut sempre la cultura 
catalana des d'una perspectiva de normalitat. No pOdia ser 
altrament en una entitat amb projeccIó social. nascuda al bell 
mig del Vallès i arrelada fortament al pafs des de la seva fun
docló. 

No ens ha de ler estrany. doncs, que en èpoques de lecunda 
vida cultural . com són els anys trenta, la participació de la 
Caixa en aquest camp los Ja d'elevat nivell . Ni tampoc no ens 
hem de sorprende de la grisor de la postguerra immediata 
Potser Ja ens admira més el let que, després del lorçat silencI 
d'aquells anys, a mesura que una part del pa is recuperava la 
seva veu . la CalJl.a fos present en el redreçament cultural cata
là. tot I que els temps eren encara dlliclls. Després. en els 

IMATGES PER A LA HISTORIA 
El Sr_ Pere Freixanet i Puigmarti , Cap del Departament 
d ' Accions Promocionals de la Caixa d 'Estalvis de Sabadell 

(en el centre) assisteix a l'enlrega de la ceràmica 
creada pe, l'arlisla l , Creus que, en nom de l'Entilat, 

s'obsequia al campió del món, Anatoli Kàrpo'l , 
amb motiu de la seva exhibició a Sabadell 

el 29 de maig de 1976 . 

36 (144) BUTLLETI D'ESCACS/J UNY 1977 

anys seixanta , una permiSSIVitat més gran consenti rà que la 
Caixa sigui Impulsora I col-laboradora tenaç de molles accions 
de cultura. 

La vida cultural de Catalunya assoleix una gran vi talita t en 
els anys trenta amb l 'autonomia el pa is prenia consciènCia de 
SI mateix , se senil a confiat I lIeballava amb entusiasme. Aixi. el 
1930. Implantada la Festa del llibre feia 4 anys Ja. la Caixa 
trobava una data adient per a col-laborar en la cultura catalana 
amb l'organització de conferènCies a càrrec d 'lmporlants per
sonali tats 

La Caixa. doncs. es le la ressò d'aquell ambient de plenitud 
cullural. I és mes. parets endins de la inStitUCiÓ, es donaven 
cursos de català als empleats I le~ llibretes d 'estalvl eren im· 
preses en català També es redactaven en català les actes dels 
consells d 'admlOlstracló I de la Junla de Govern. 

El 1939 es varen apagar les veus del poble calalà I es va 
IniCiar un penós SilenCI. El silenCI. però. s'havla de Irencar al· 
gun dia. Per lorça haVien de rebrotar l'esperança I l'insllnt de 
Vida del pa is. I els pn mers respirs no van trigar. El 1945 s·es· 
queia el centenari del nalxament de Jacint Verdaguer. S'havla 
Ja permes la pubhcació de la seva obra completa, SI bé amb 
l'ortogralia d'abans de Pompeu Fabra. I ara el pa is s'alerrava 
a la celebraCIÓ per començar a retrobar-se. La Caixa s'hl abonà 
amo conferències I lectures 

Els anys seguen ls amb temes pOèllcs o eclesiàstiCS. s'ana
va fent forat al mur de la IOcomprensló. 

El 1947 el pais haVia fel acte de presència coHetlva arran 
de l'entronitzacIó de la Mare de Déu de Montserrat . Van apa
reixer les primeres senyeres I es manifesta la realitat d'una 
Catalunya viva I multitudinària. Moltes persones es tornart'n a 
agrupar per aixecar la cullurs Es relermava l'esperança ama
gada. 

Potser un acte més senzill. però que ens Indica l'afinada 
atencIÓ de la Caixa a la cultura catalana de la postguerra , va 
ser l'exposIcIÓ dedicada al DICClonart català·valenClà-balear l'any 
1953, L·obra. en deu volums. començada el 1926, no s'acabarà 
llOS el 1968. Els espeCialis tes en lIengues romàniques conSide
ren aquest dlcClonan com el miliar Inventan que s'hagl let mal 
d 'una llengua romànica, que aquells qUI haVien de protegi r no
més to leraven. L'atencló de la Caixa a una obra tan encertada. 
quan era a mig camf . ens omple de sallslacció leg ft lma. 

El 1959. la Caixa celebrava el centenan de la seva lundacló 
amb una munió d 'aetes I publicacions. Remarquem. només. 
que en plena precarietat de premis i edicions catalanes. la 
Caixa convocà un premi de novel ·la (Premi OasI) que guanyà 
el sabadellenc Franee~ e Vila Plana, amb la seva obra "Aliberch 
I Cia .... 

Durant els anys sel)(an ta el desvetllament cultu ra l del pals 
anirà més ràpid: s'allulxaran les regnes. es perdrà la por, s'al
bi raran noves perspecllves, A nivells Intenors de la Caixa, es 
redacten en català les Circulars, els impresos j fulletons, i s'a, 
dopta la toponimla correcta dels pobles ¡ Viles on la Caixa arn· 
ba. L'Obra Cultural durà a terme una valuosa actiVitat que aten ' 
drà tots els camps de la cultura entesa en un sentll extens. 

Aquest mateix 1967 la Caixa IniCia la publicaCIó en lasclctes 
d"'Elements d 'hlstórla de Sabadell " de Miquel Carreras I Cosia· 
jussà, obra publicada per primera vegada el 1932, L'edICIÓ en 
fa9Clc les no acabara fins el 1974, 

L'any 1968, la Caixa dóna cursos de català a Sabadell, en 
escoles nacionals I a les dependènCies de l'Obra Cultu ral amb 
la col-laboracló de l'Ajuntament I de la DiputaCió. Hem de 
pensar que Omnium Cultural encara no haVia arribat a Sabadell 
i que tampoc no s'havla materialitzat encara l'lnlenl d 'ensenyar 



Instal-Iacló de la Fi ra d&f Llibre als jardins de la seu de I. 
Caixa d 'Estalvis de Sabadell. 

el català als infants dels centres oficials. Aquell any només 
se'n varen benefiCiar 68 alumnes I hi va haver un sol professor. 
El curs 1974-75, quan la Caixa deixa en mans de l'Omnlum 
Cultural l'organttzació dels cursos a les escoles (sense, però. 
deixar de coi-laborar-hi en altres aspectes) , els alumnes Ja 
passen de 6.000 i els professors, de 40. La Iniciativa haVia 
fructificat abundosament. 

L'edició de catàlegs molt Interessants acompanyarà sovint 
les mant les tac Ions culturals, moltes de les quals faran atenció 
al vessant català de la cultura. A més, entre altres, les repre
sentacions notables de "Ronda de mort a Sinera" d'Espriu / Sal 
vat I la de "Pigmalió" en verSió de Joan Oliver, Ioles dues el 
1970. O bé " El poema espars". basat en els versos de JoaqUim 
Folguera, poeta vinculat a Sabadell . del qual el 1969 es com· 
memorà el cinquantenari de la seva mor!. 

En el camp editorial, s'edlta el t968 l'sl bum "Sabadell 1900", 
evocació hteràrlo-fotogràflca del Sabadell del tombant de segle, 
realitzada per Andreu Castells. I el 1974, en un segUit d 'actes 
sobre l'obra de Joan Brossa, es confegeiX el numero 7 de la 
revista "Tarot" , amb text monogràfic del mateix Joan Brossa I 
amb el trtol "Er Cistell de roba". 

Es pot dir, a hores d'ara, que la recuperacIó del pals en els 
anys setanta Ja és IrreverSible. J que la Caixa parllcipa amb JOl8 
en la vivènCia general de la cultura catalana. Amb dlflcullats I 
entrebancs, la Vida cultural del país s'ha anat refermant Un 
esforç d'entesa i comprensIó comença a respectar ¡ valorar la 
noslra cullura. I és d'esperar que finalment tot plegat es con
solidi. En virtut d'aquest anhel la Cauca s'ha adhenl al Congres 
de Cullura Catalana i mira de trobar el seu llec I la seva forma 
pròpia de panlclpació. 

A mesura que la Caixa s'estén, els actes s'han anat descen
tralitzant. Les enlitals Ciutadanes de les Viles I pobles on la 
Caixa ha ambat emergeixen amb IniCiatives pròpies i SOVlOt cer
quen l'ajut de la Caixa, elles mateixes assenyalen nous serveis 
d'atenció a la cultura. sobretot suport econòmiC, cessió de lo
cals , edicIó de programes ,elc. Alxi la Caixa ara no organitza 
lanl i col-labora més audiCions I ballades de sardanes. ballets. 
especlacles de mim i de poesia, concursos de tealre , cursets, 
escoles d'estiu, expOSICions, exhibiCIÓ del campiÓ del món d'es
caCS, cicles de conferències de personalitats lligades d'una ma 
ne ra o altra a la cullura catalana. I també ajuda a la creació 
de la Universitat Autònoma de Bellaterra. 

Actualment , a la Caixa. ¡¡ns ¡ tot els ordenadors electrònics 
"parlen" en català, i per sentir-nos més normals, ens anomenem 
Iol Simplement I sense escarafalls CAIXA D'ESTALVIS DE SABA· 
DELL, perquè és la cosa més nalUral del món. No es tracla d'un 
acte d·oportunisme. ~s només la conseqüènCia i ra manera de 
ter d'una instilució que és fidel i fa costat a la comuMa! d'on 
ha sortit I on VIU , I gràcies a la confiança de la qual treballa 
amb delit per fer anar endavant el pals. 

Extracte de " Noticies CES", 
ButlleU editat pel Gabinet d ' Informació de la 

CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL. 

MANRESA (Bages) 

11 CAMPIONAT OBERT 

Categoria Preferent 

l er. J. Creus (Manresa), 5 punts; 20n. Mateu (Terrassa), 
4 i mig; 3er. i 4rt. Vila Sala i Garriga (Manresa), 3; Sé. a 7è. 
A. Creus, ComeU as i A. Farré (tots de Manresa) , 2 punts. 

Primera categoria 

1 er. a 3er. Jurado (Terrassa), Serrat (Avinyó) i Estruch 
(Manresa), 6 punts i mig; 4tr. a 6é. Vilajosana (Manresa), 
Gonell (Olesa) i Sanahuja (Terrassa), 4; 7è. Campmany 
(Olesa). 3 i mig; Bé. B. Olivares (Manresa) , 3; 9è, Macià 
(Súria), 2 i mig; i 10é. i l1è. Fàbrega i Puja ls (ambdós Sú
ria), 2 punls. 

Segona categoria 

l er. Juanpera (Olesa) , 7 punls; 20n. Sanmiquel (Manre
sa), 6 i mig; 3er. Macià, 6; 4rt. i 5é. Soler (Manresa) i Ros
sell (Terrassa), 5; 6a. i 7è_ Temporal (Olesa) i HinoJosa 
(Avinyó), 4 i mig; Bé. a 10é. Capelias (Avinyó), E. Puig i 
F. Viñas (ambdós Manresa) , 4; l1è. Escudé (Terrassa). 3 
i mig; i 12é. E. Sala (Manresa), 3 punts. 

Tercera categoria 

ler. J. Sort (Terrassa), 7 punts; 20n. J. Garcia (Olesa). 
6 i mig; 3er_ J . Riera (Manresa), 6; 4rt. a 6é. Castany (Sú
ria) , Gramunl (Avinyó) i Alvarez (Súria), 5; 7é. i Bé. Morral 
(Avinyó) i Baltiérrez (Manresa). 4 i mig; 9é. i 10è. Codina 
(Avinyó) i Ribera (Súria). 4; l1è. Prat (Santpedor). 3 i mig; 
12è. i 13è. Morros i Ferrer (ambdós Manresa) , 3 punts. 

Xavier Mateu, de Terrassa, assoleix l'ascens a categoria 
Preferent. Els tres primers classificats de 1.11

, 2 .~ i 3.11 cate
goria pugen a la categoria superior. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 
Baix (Llobregat) 

I TORNEIG OBERT COMARCAL 

Organitzat pel Club d 'Escacs SanUeliuenc i patrocinat per 
la Caixa d 'Estalvis del Penedès, s' ha jugat aquest torneig per 
sistema suls a vuit rondes amb la participació de 4B jugadors 
que representaven a onze equips del Baix Llobregat i de 
Barcelona. 

La classificació dels primers ha estat: 

ler. Andreu DELGADO (3. A ) (Cornellà). 7 punts I mig. 
20n . a 4rl. lluís FARR!: (3" ) (Joventut Molins de Rei) Mi

Guel TORR IJOS (2.') (Gavà) i Josep MIRANDA (1.') 
(Gavà), 6 punts. 

5é. a Bé. Miquel n BAR (2:') (Cornelià). Albert TORRES 
(3.' ) (SanUeliuenc), Antoni MENGUAL (1 .' ) (Coli-blanc) 
i Francesc BARAHONA ( 1.-") (Santfeliuenc), 5 punts I mig. 

9é. i 10è. Xavier MERCHAN (3.' ) (Cornelià) i Jaume MA
JORAL (1.-") (Santfeliuenc), 5 punts_ 
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XV CAMPIONAT FEMENí DE CATALUNYA 

CONCEPCiÓ CANELA, 
NOVA CAMPIONA 

Hagué de desempatar amb .a 
seva germana Teresa 

Un campionat més amb les mateixes 
caracleristiques dels últims anys. !';:S 
a di r, poca part icipació. malgrat la 
colta de noies que prenen part en 
campionats escolars, i absoluta supe· 
rioritat de les germanes Can ela. 

En el primer punt s'observa la ma· 
teixa desconnexió, ja comentada en 
fer referència al campionat Juvenil, en· 
tre els escacs de les escoles i els del 
clubs. ¿On va a parar la massa esco· 
lar que practica els escacs quan surt 
de l'escola? I no Ja quan acaba els 
estudis, sinó precisament mentre du
ran aquests. Aquesta ês una tasca im
periosa a resoldre per eixamplar con
siderablement el nombre de practi · 
cants dels escacs oficials. I de les que 
Ja figuren enquadrades en clubs fe
dera ls, ¿por què no participen en el 
campionat oficial? Tingueu en comp· 
te, jugadores federades i nOies esco· 
lars, que com més Jugadores s'inscri. 
guin més lluït serà el vostre campio· 
nat. Amb 20/ 30 jugadores, que hi són , 
es podria Jugar un campionat per sis· 
tema suis que, donades les caracte· 
rístiques de l'actual, seria moU més 
Inleressant I disputat. A veure, doncs 
SI us animeu per l'any vinent. 

A més, aquesta ostenSible manca 

CI ••. NOM CLUB , 
, C. CANELA Congr •• ~ 

2 

'¡' 

2 T. CANELA. Congr" 'I, ~ 
, CABRERA Hort",c O O 

• MALOONAOO Congr-t . O O 

• SANCHEZ SMlI Cugal O O 

• NUfilEZ La Ur. O O 

7 L. FERNANDEZ S.nl Andr.u O O 

• PASTOR Barcelona O O 

de parllclpació rebaixa la nostra par· 
ttcipació en el Campionat d'Espanya 

L'esclatant superioritat de les ger· 
manes Canela els permet de guanyar 
totes les seves advesàries i entaular 
la seva partida. Ara bé, després els 
hi toca lugar una partida suplementà· 
ria, o les que calguin, per arribar a 
decidir una campiona. Aquesta vega· 
da ha tocat a Concepció Canela, que 
s'imposà a la primera partida de des· 
empat. que fou decisiva. 

De les altres Jugadores, poca cosa 
podem dir a la vista de la gran dife· 
réncia de puntuació amb les guanya
dores. Si mes no, Cabrera i Sànchez 
han aconseguit el nivell actual de la 
veterana campiona Maldonado, al cos
lat de les quals es defensaren prou bé 
Núñez i Fernàndez. Pastor, una altra 
veterana, emmalalti les últimes jorna
des. 

Concepció i Teresa Canela, Pepita 
Ferrer, actual campiona d'Espanya. I 

la MN Glòria Velat , tenen dret de re· 
presentar·nos al proper campionat 
d'Espanya d'enguay. 

, • , • 
1 1 1 1 

1 1 1 1 

~ 1 O 1 

O ~ 1 1 

1 O ~ O 

O O 1 ~ 
O 1 O '" 
O O O O 

7 

1 

1 

1 

O 

1 

'" 

~ 
1 

JOAN TOROUET 
I JORDI PUIG 

• TOTAL SI. 

1 6 % -
1 6 11, -
O 3 7 

1 3 6 'h 

1 3 5 '/1 

1 2'/1 -
O " 11 -
~ y'~ 1 -
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ANATOLI KARPOV 
RECIBIO SU CUARTO 

OSCAR MUNDIAL 
En Barcelona, el 31 de mayo 

De reg reso después de haber ga· 
nado el VII Torneo Internacional de 
Las Palmas de Gran Canaria, reca Ió 
en Barcelona , invilado por EL CORTE 
INGLES, patrocinador del OSCAR MUN· 
DIAL DEL AJEDREZ, el campe6n del 
mundo Anatoli Karpov. VlnO acompa
nado del ex campeón del mundo Mik
hali Tahl. que también habia particl 
pado en el mencionado torneo. 

Ambos permanecieron dos dlas en 
Barcelona y se IImitaron practicamente 
a hacer turismo, ya que su preciplla 
da vent da no dlo tlempo a organlzar 
ntnguna exhl biclón del campeón, y 
sólo Tahl actuó en Terrassa. 

A U CaR I UR l 

Don Francisco Salamanca, director 
de El CORTE INGLES " Diagonal" 

de Barcelona, hace entrega del 
X Oscar Mundial a Analoli Kérpov. 

El dia 31 de mayo. a las 20 ho ras. 
se convocó el ac lo de entrega det 
X Trofeo del OSCAR MUNDIAL DEL 
AJEOREZ, que el actual campeón del 
mundo obliene por cuarta vez conse 
cutlva. El aclo se celebró. como es 
cos tumbre, en el eSlablecimienlo " Dia
gonal" de El Corte Inglés, en donde se 
congregó una buena cantidad de alt 
Clonados para apreciar la presenCia 
del divo del 8Jedrez. 

Ni que declr tiene se concentr6 tam· 
blén la prensa aJedrecisllca I TVE de
seosos de repOrlar el acontecimlenlo. 
vléndose correspondidos con una ge
nerosa a ta par que Inlormal rueda de 
prensa. que Analoll Karpov concedl6 
complacldo. 

En el momento de reClblr el trofeo 
Anatoli Karpov dlrtglÓ unas pocas pa 
labras para agradecer la concesión y 
las atenc lones reclblda s. asi como pa· 
ra esbozar IIgeramente su JUICIO acer 
ca de la Sltuaclón actual de los que 
aspi ran al titulo que detenia. 



T ARREGA (Baix Urgell) 

Altra vegada, 
Romà Bordell, de Terrassa, 

guanya el Torneig Obert 
de Partides Ràpides 

El 22 de maig, coincidint amb l'en
contre Lliga Llenguadoc-Rosselló - Fe
deració Catalana. a Sant Cebrià del 
Rosselló, tmgué lloc a Tàrrega el tra· 
dicional torneig obert de partides rà· 
pides, que amb aquesta ha assolit la 
dotzena d'edicions 

I diem això de la coincidència, d'una 
part perquè privà d 'una possible ma
jor participació al torneig -Ianl de ju
gadors com de public- i de l'altre, 
perquè Bordell, se leccionat per aquell 
matx, preferl anar a Tàrrega, amb la 
qual cosa es palesava els inconve
nients d'aquestes coincidències, que 
perjudiquen a tothom. 

Esperem que en el futur hi hagi una 
major coordinació i s'evitin aquests in
convenients. 

Aquesla vegada la pa rticipació fou 
de 36 jugadors procedents de Catalunya 
i de l'Aragó. Recordem que el sistema 
de joc obliga a jugar cada 20 segons 
amb un cop de gong. 

A les semifinals arribaren Bordell . de 
Terrassa, i Hijos, de Vilaseca-Salou. 
d'una part, I Moro, de Vilaseca-Salou, 
contra Revills, de Barcelona. 

Els guanyadors foren Bordell i Moro, 
que repetiren la final de l'any passat. 
I fins el resultat d 'aquella partida, esde
venint Romà Bordell novament guanya
dor del torneig. 

El premi al Juvenil millor claSSificat 
lou per Julià Farré, de Tornabous. El 
premi de bellesa correspongué a Ig -

nasi Gorné. de Vilanova de BellpUig. 
El premi pel velerà més ben classificat 
lou per Rafael Martínez, de Barcelona 
El premi al millor classificat local ca 
rrespongué a Jordi Cots. Heus aci la 
partida finalista : 

N." 224 R 31 / b 

BORDELL - MORO 

Obertura anglesa 

1 e4 eS. 2 Ce3 d6 . 3 CI3 g6 . 4 d4 Ag7. 
S e4 e X d4. 6 C X d4 Ce7. 7 AgS 0·0. 
S Od2 Cbc6. 9 C x e6 b x e6. 10 h4 16. 
11 Ah6 DeS. 12 A X g7 R X g7. 13 0-0·0 
Ae6. 1414 Ag4. 15 Ae2 A X e2. 16 
O X e2 CgS. 17 g4 017. lS IS Oe7. 19 
Oe3 DeS. 20 gS g x lS. 21 g X16 + 
T x 16. 22 hS l x e4. 23 C X e4 014. 24 
Thgl + RIS. 25 O x 14 T x 14. 26 CgS 
T x eS +. 27 Rbl h6. 2S Ce6+ Re7. 
29 Tdel Rd7. 30 Tg7 + Ce7. 31 T x e7 + 
R x e7. 32 C x e7 + Rd7. 33 C x aS TeS. 
34 Tll T x hS. 35 T17 + Re6. 36 T x a7 
TgS. 37 Th7 ReS. 38 Cb6 eS. 39 a4 dS. 
40 aS d4 . 41 a6 d3 . 42 Ce4 + RdS. 43 
b3 Rd4. 44 Rb2 Tg2 +. 45 Ra3 Re3. 46 
Ra4 Ta2+. 47 RbS R x b3. 4S CaS + 
Re3. 49 a7 d2. SO Td7 Tb2 +. Sl R x eS. 

1 - O 

TORROELLA DE 
MONTGRí 

(Baix Empordà) 

Vè. Campionat Social 

Entre l'octubre de 1976 j el març 
de 1977 s'ha desenvolupat el Vè. cam
pionat social del club titular d'aques
ta localitat. 

El campionat principal s'ha Jugat a 
una sola volta i ha donal el resultat 
qua segueix . 

ler. Tomàs Radresa. 15 punls i mig: 
20n. i 3er. Aleñà i F. Burgas, 14; 4rl. 
J. Vidal, 13 1 '2; Sé. Auquer, 13; 6é. Jun
qué, 12; 7è. Batlle Lloret, 11' l , Bé. 
Sallés. 11 ; 9é. Coll. 10; 10é. Batlle For · 
cada, 911; l1è. Garriga, 6: 12é. Forca
da, 7; 13é. i 14é. Bofill i Pou, 6: 15é. 
Alaball . 5: lSé. Clolas, 4 11~ 17é. A. Bur
gas. 4; 16é. Porqueras, 21 ,; i ,9é. Bar
celó. un punt. 

També s'ha Jugal un campionat ju
venil reservat per a xicots de 13 a 16 
anys. N'hi han partiCipat 12 que han 
Jugal un torneig a doble volta. 

Els Ires primers claSSificats han es
lat· ler. Salvador Geli . amb 19 punts 
I mig : 20n. Ignasi Company, 17 11; i 3er. 
Josep Geli . 16 punls. 

VI TORNEIG OBERT 
DE SANT ANDREU 

Amb mati u de la Festa Major de 
l'avui barriada barcelonina de Sant 
Andreu de Palomar, la Secció d'Es
cacs del C. C. Sant Andreu convoca 
novament la dispula del seu torneig 
obert. que està prenent gran volada. 

Com de costum, el torneig es juga
rà per sistema surs a 7 rondes. La dis
tribució de dates és com segueix: 

Categoria Preferent i Primeres: 
del 22 de setembre al 3 de novem
bre. 

Categoríes Segona i Tercera: 
del 23 de setembre al 4 de novem
bre. 

Infantils (només 6 rondes) : 
del ler. d 'octubre al 5 de novem
bre, 

Les inscripcions s'han de fe r al C. C. 
Sant Andreu, carrer Pons i Gallarza, 56, 
de Barcelona. 
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Jordi Ayza i Ballester és nascut a 
Barcelona el 12 de novembre de 1951. 
Té, per tant, 25 anys, Professionalment 
és administratiu de duanes. 

Com a jugador es feu en el C. E. 
Barcelona, d'on passà al C. E. Con
grés, en el que hi romangué dues tem
porades, i ara en fa un oarell més que 
s'integrà en el C. E, Vulca, en un intenl 
moll ambiciós, i que sembla força re
eixit , de crear un club de caire juvenil 
amb una força homogènia que obligués 
a cadascú a superar-se. 

Ara ha esdevingut campió de Cata' 
lunya una mica per sorpresa, com ell 
mateix reconeix . Essent-ho per prime
ra vegada, creiem interessant de pre
sentar-lo als lectors. 

INICIACiÓ 

- Des de quant t'has Interessat pel. 
•• cac.? 

-Des de petit, d 'uns 10 anys o 
cosa aixi. 

-Com vas aprendre a iugar als es-
cacs? 

-El meu germà me'n va ensenyar 
tot seguit m'hi vaig afeccionar. 

-Com t'ho has fet per progressar? 

-Com que m'agradava, tot jugant 
he anat fent de mica en mica. 

--Aquest anar 'ent, en quina matè
ria ho has basat? 

-Fins als 14 O 15 anys de qualse
vol manera, i posteriorment fiixant-m 'hi 
més però sense cap sistema. 

- T'escau, doncs, algun e.tll de'er· 
minat? 

-Més aviat m'agrada l'estil combi
natiu, però sense que sigui molt rabiós. 

- Tens algun Ju;ador que et ser
vebl de model? 

-Fischer és el qui més m'agrada. 

- Aleshores, qu' són per a tu els 
"cacs? 

- Un " hobby", una afecció. M'ho 
passo bé i res més, 

JORDI A.YZA. 
capdavanter dels 
nous valors 
catalans per JOROI PUIG 

RENGLES JUVENILS 

-Tu procedeixes delt: escacs ju
venils. Què lignifiquen els camplonals 
juvenilS'? Els consideres útils? 

-Per a mi són moll importants, i 
és en aquest estadi de ta formació 
del jugador on hi hauria d 'haver més 
ajuda, i no pas pels que som més 
grans. 

- Quina mena d 'ajuda consideres 
convenient? 

-Estimular-los més i. sobretot. que 
tinguin una experiència més teòrica de 
ta que tenen fins ara. Que puguin es
tudiar més i que el progressar els hi 
sigui més fàcil. Jo trobo molt bé, per 
exempte, les classes que va impartir 
Màrovic l'any passat, que només s'ha 
fet una vegada i crec que s'haurien 
de repeti r sovint. 

- Aquesta ajuda, ha d'ésser bàsica
ment econòmica? 

-SI, però potser indirectament. E:s 
a dir, que un campió juvenil de Cata· 
lunya, per exemple, hauria de lenir 
beques, o una feina , que li permetés 
de viure pendenl dels escacs. Altra· 
ment mai podrem tenir una figura de 
caire internacional. Els jugadors que 
no tenen mitjans propis ho intenten 
pel seu compte, però a més que això 
no és una solució, corren el ri sc de 
malviure dels escacs, i fins i tot fra
cassar. 

"Caldria una solució que, quan le
nen de 14 a 16 anys, com ara Mira· 
lles, Vehf, Piqueres, que van pujant, 
se'ls ajudi moll més del que s'ha fel 
fins ara amb el que en podrfem dir la 
meva generació. Un cas palès d'a
questa seria Pujol , un jugador molt bo, 
tot i estar mancat de teoria , i que du
rant la seva edat juvenil ha passat 
dasapercebut. El mateix podrfem dir 
de Nieto, Collada, etc., que han seguit 
un curs espontani com el meu, sense 

Ireure'n profit. Per a jugar bé als es
cacs s'ha de tenir un nivell molt pro
fessional , sinó no es pot fer res de 
bo. E:s com els pintors , o els escrip· 
tors, que s'an de dedicar a pintar. a 
escriure, sense fer altra cosa," 

Si els pintors, escriptors i d 'altres 
treballadors de la cuitura -li comen
tem- s'ho passen prou malament i 
lenen dificultats per dedicar-se lliure
ment a la seva activitat, ¿què en direm 
dels Jugadors d'escacs quan els es· 
cacs encara no han pres carta de na· 
turalesa a la societat en què vivim? 

- Partint d'alxò, quin concepte el 
mer~len els entrenadors de club? 

-S6n molt importants, sobretot pels 
joves, Un preparador que et digui la 
manera d'estudiar i com ho has de fer 
en general, que el jove estigui reco I
zal pel seu entrenador, és ten ir el 100 
per 100 més de confiança en si mateix. 

COM ESTEM 

- Què opines del nivell de joc • Ca
talunya? 

--Crec que és un nivell bastant ele
vat , però hi ha l'inconvenient de no 
poder passar d'un determinat nivell 
degut a les ocupacions particulars de 
cadascú. A Catalunya, quan un juga
dor comenca a jugar bé, ha de dei
xar els escacs a segon terme i dedI
car-se a la seva vida professional. Per 
això caldria una major ajuda als ju
gadors que sobresurten perquè es po
guessin dedicar plenament als escacs 
com si fos una professió. 

El DARRER CAMPIONAT 

- Com has arribat a campió de Ca· 
talunya? 

-Jo no ho esperava pas. Crec que 
he tingut molta sort. Les coses s'han 
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posat bé i potser també enguany he 
posat més interès que altres vegades. 
Però mai m'hagués cregut arribar a 
campió. La meva meta era quedar en· 
Ire els cinc primers per anar al cam· 
pionat d'Espanya. 

- Aleshores, no havies fet cap preo 
paracló especial? 

- Durant tota la setmana em dedi· 
cava a preparar·me una mica les par· 
Ildes, però no hi esmerçava més enllà 
de dues o tres hores a la setmana per 
aquesta tasca. 

- Vas fer ús del fitxer de l'institut 
per a preparar les teves partides? 

-Aquesta vegada no, car coneix ia 
bastant els contraris i sabia tes línies 
que feien, i això em va bastar, encara 
que, per fer honor a la veritat , haig de 
dir que lot allò que vaig preparar, ni 
una sola vegada vaig encertar de po· 
der·ho aplicar, ja que em sortien amb 
una cosa inesperada. 

- En què consisleix habitualment la 
teva preparació tècnica? 

-Obertures i mig joc, i mirar parti · 
des, i prou. I finals una mica. Ja dic, 
no m'hi dedico molt. 

- A què és degut que no t'hi dedi· 
quls més? 

-A mi m'agrada però només el 
temps que m'ho passo bé. Així que 
m'avorreixo ho deixo. Tampoc hi veig 
un esdevenidor en els escacs per a mi 
i això em treu entusiasme. Jo crec 
que havia d'haver estat quan era jove, 
però a la meva joventut no es va tre· 
ballar bé per a aprofitar·nos. 

I això ho diu un xicot de 25 anys, 
tanl jove com l'actual campió del món. 
en un to que sembla que la no pugui 
fer més! 

- Quins planteigs són els teus ha· 
bltuals amb blanques? 

ULTIMA HORA 

-Normalment surto amb PR amb 
línies més o menys obertes, sense aro 
rlbar al gambit de rei , però amb joc 
alegre. 

-I amb negres? 

-M'agrada la defensa que em doni 
possibilitats de guanyar, a base de 
sicilianes, per exemple, que em per· 
meti contrajoc. 

- Quina oposició has tingut sobre 
el tauler en aquest campionat? 

-Per a mi totes les partides han 
estat difícils. En les que més s'ha de· 
cidit han estat les de Garriga i Teje· 
ro , que han estat les més fortes també. 

- Com és que no us vàreu decidir 
a lIançar·yos Nlelo I tu a l'última par. 
tlda? 

-Crec que el resullat anava bé 
pels dos. En qualsevol cas aixi sem· 
pre quedava bé ei club. i si Nielo 
perdia podia anar a parar moll avall. 

Vol dir, doncs, que l'última partida 
es jugava a tres bandes, malgrat és' 
ser dos jugadors només, podriem afe· 
gir nosaltres. 

- Cap dels dos ambicionava ésser 
campió lluitant a guanyar? 

-No, el que importava era que tots 
quedéssim bé. 

EL CLUB VULCA 

-Des de quan estàs Integrat al 
C. E. Vulcà? 

-Ara és la segona temporada que 
hi sóc. 

-Què el va Induir a Ingressar·hl? 
-Quan 10 estava en el Barcelona 

valg tractar de proposar la fo rmaCIó 
d'un club amb tots els Jugadors loves 

Però van esdevenir molts embo· 
Ilcs interns i me'n vaig anar aJ Con· 
grés, fins que se'm presentà l'ocasió 
d'anar al Vulca amb la possibilitat 

d'aplegar els jugadors joves que excel· 
lien per poder jugar junts en un ma
teix club, i això em seduí. 

--Com funciona la vida esportiva 
del club? Més ben dit, en què consis
teixen les sessions del dimarts al ves
pre? 

-El que es tracta és de tenir un 
dia a la setmana que ens obliguem a 
estar tots reunits per desenvolupar di· 
ferents activitats, com és jugar ei carn· 
pionat social, fer classes per determi· 
nats jugadors, estudiar en pe tit s grups, 
fer partides ràpides, elc. , que tot aJu, 
da a fer ambient i tasca positiva. 

- Pel que sembla us ensenyeu el9 
secrets cada dimarts? 

-Si, i això va molt bé perquè sa
bem cadascú el que fa i ens obliga a 
superar·nos. Ens fa pUjar el nivell de 
joc perquè som molts i no ens podem 
refiar de la nostra pOSició a l'equip. 

-SI ja us sabeu els secrets, la 
rivalitat, en què consisteix? 

-Només cal mirar les partides d'a' 
quest últim campionat de Calalunya 
per veure com tractem de sorpren· 
dre'ns. Per exemple, Martín crec que 
sempre ha sortit de P4R menys amb 
mi, i Nielo ¡ Martin han fet una cosa 
raríssima. Això vol dir que per jugar 
entre nosaltres també ens preparem, 
però per separat. 

-Vols dir que estant plegats us feu 
més la competència? 

-Si, d 'una manera amistosa, és 
ciar, perquè estimula a aprendre de 
l'un i de l'altre. Ara som una colla de 
bons amics que creiem poder pujar 
més. En un club on hi ha pocs juga· 
dors que destaquin el jugador queda 
estancat. En canvi , quan s6n molls, 
com és el cas del Vulcà, s'ha de JJui· 
tar més dur i aixi es pot progressar 
millor. 

J . P. 

XXIII FESTA PROVINCIAL DELS ESCACS 
Barcelona-Ciutat guanyà l'encontre a Barcelona-Provincia 

per 53 ';' a 46 'I, 

En el Centre Artístic de Martorell. i organitzat pel Club d' Escacs de la localitat. 
t ingué lloc aquest tradicional encontre a 100 taulers . La diada s'escaigué el 10 de juliol. 
La victòria fou pel conjunt del cap i casal. 

A r àpat de germanor amb prop de 400 comensa ls. i al que assis tí el Batlle de 
M artorell . el pres ident de la F.C.d' E. feu un t ranscendenta l discurs en pro de l'integri
tat del escacs catalans . i per a refermar aquesta posició, anuncià que l'any vinent aques
ta festa esdevindrà de tot Catalunya i passarà a dir-se FESTA CATALANA DELS ES
CACS, proposició que fou aclamada entusiàsticament. 

El Pres ident Sr. Casajuana, llençant un esguard a la terra ferma de Lleida, va afegi r que, 
dintre d'un any, superats tots els enganys que ente rbol iren l'ànim de la seva gent au 
tèntica , espera veu re novament incorporats els escaquistes ll eidatans i participin amb 
nosaltres a la I FESTA CATALANA DELS ESCACS . 
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L'EX-CAMPIO MUNDIAL TAHL 
a Terrassa 

El 30 de maig tingué lloc a Terrassa una exhibició de simultànies 
a càrrec de l'ex campió del món, el soviètic M isha Tahl. 
La sessió fou patrocinada per la Caixa d'Estalvis de Terrassa , al pati 
d'operacions de l'estatge social de la qual es reuniren els 27 jugadors 
convocats pel Club d'Escacs Terrassa , com a organitzador, 
se lecció composta per representants ce tots els clubs de Terrassa . 

Tahl guanyà 20 partides , n'entaulà 5 (An t igua, Sanahuja · Palomo, 
Altés , Canadell i Delgado) i en perdé dues (M assó i Torras) . 
La sessió fou molt lIuida i complagué a tots els presents, tan 
participants com espectadors, que en foren molts . 

NO HI HA TAHL SENSE KOBLENZ 

NI hi hauria hagut escola del Terras
sa dels anys 40 i 50 sense els funda
dors. I en particular l'Agusti Massó 

Més ~ menys li diguérem tol això al 
Campió. finida la partida que més 
avall transcrivim. i ho comprengué a 
l'acte. 

~s un paral-Iel que sempre hem tin
gut present entre Riga i Terrassa. en 
els quals clubs el llibre d'Alexander 
Koblenz és peça mestra en la forma
CiÓ dels Joves. 

Enguany, en Mass6, prop de mig 
segle d'escacs, féu honor a ell ma
teix i al que representa de la fai só 
seguent : 

N." 225 E 30/ a 

TAHL . MASSÓ 

Obertura Ruy López 

1 e4 e5 . 2 Cll Cc6. 3 AbS a6 . 4 Aa4 
C16. 5 d4 ex d4. 6 0·0 bS, 7 eS ... 

Misha no resisteix a si mateix , 
s'embarca. 

7... CdS. 8 Ab3 Cb6. 9 Te1 Ae7. 10 
C X d4 ... 

L'alternativa c3 sembla que no II 
plagué, encara que assegurava inicia· 
tiva . 

10 ... C x d4. 11 D x d4 eS. 

"Jo me'l foto." Taxatiu. 

12 Dg4 c4. 13 D x g7 Tl8. 14 Ah6 
c X b3. 15 a x b3 Ab7. 16 D x h7 Dc7. 
17 A x f8 A x f8. 

Mentre esperàvem veure què Juga
ven, ens agradava De6. 

18 06 d x 06. 19 T x e6+ Rd8, 20 Te3 ... 

¿Quina alternal:va era millor per a 
l'atac blanc? Ens hem mirat ta pOSI 

ció eslones i estones. infructuosament. 

20 ... Df4. 21 Cc3 Rc7. 22 Ce4... 

Ens alreia Tdl , i si Ad6 aleshores 
23 Ce4, 

22 .. . Td8. 23 Tae1 Rb8. 

L'enroc manual ha funCional i aVial 
hi haurà iniciativa. 

24 g3 Dc7. 25 DhS Ra7. 26 c3 Td7. 27 
h4 Dc6. 28 DIS Ah6. 29 T3e2 Te7. 30 
DeS De8, 31 13 TeS. 32 Dc7 Af8, 33 
RI2 CdS, 34 DaS IS. 35 Cf6 T x 02 +. 
36 T X e2 Dc6. 37 C X dS D x dS. 

Eliminada la cavalleria , vé l'assalt. 

38 Dc7 Ad6. 39 Dg7 D x f3 +. 40 Re1 
A x g3 +. 41 Rd2 Af4 +. 42 Re1 Ae3. 
43 Th2 De4. 44 Rf1 Dd3 +. 45 R01 f4. 
46 b4 13. 

Guanyant amb totes les comoditats. 

0·1 
JAUME MORA 
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El velerà Massó fent valer els seus lurs. 

Tahl pensant la 13.11 contra Escudé. 

D'esquerra a dreta: Emili Slmon. senyora 
Sanahuja-Palomo I Joan Mora. 



STANOARO 

En vint·idos anys que milita a la 
categoria de ,Mestre, ¿quantes vega
des, en partides oficials o simultà
nIes, què més dóna, haurà jugat co
ses així? 

N." 226 E 991 a 

M. TAHL . Lluis ESCUOt 

Defensa siciliana 

1 e4 e5. 2 CI3 d6. 3 d4 e X d4. 4 C x d4 
C$. 5 Ce3 a6 . 6 Ag5 06. 7 14 Ae7. 8 
013 Oe7. 9 0·0·0 Cbd7. 10 Og3 h6. 11 
Ah4 Tg8. 12 Ae2 b5. (Massa agosara
da.) 13 e5 d X e5. 14 C x o6 I x eS. 15 
Og6 + R18. 1615 Ce5. (Millo r CbS, en· 
cara que la pressió persisteix.) 17 
A x l6 A X$. 18 Ah5 Ab7. 19 Thll Oe7. 
20 I x e6 C x e6. (Si O xe6. 21 Td6. ) 
21 Td7. 

1 • O 

INCOMODITAT 

Acabada la sessió, Misha ens deIa 
que havia perdut JOcs guanyats i que 
n'havia guanyat de perduts, cosa nor
mal . deiS. 

Un peó oblidat pel negre, o donal 
expressament, li deixava un joc facl l 
de simplificar vers un final còmode 
però heus aci que recuperat el peó. 
la cosa lIuia cap B la 17 de negres aixL 

NY 227 

PERE TORRAS 

TAHL 

Tahl mecànicament féu 18 Af4 , que 
no és bona. 

Segui: 18.. h5. 19 Og3 O X 15. 20 
A x d6 e X d6. 21 Tacl dS. 22 Ce2 d4 . 
23 Tlel Tab8. 24 b3 Tb7. 25 TedI g5 . 
26 h4 Te7. 27 Td2 Tde8. 28 RII Te3. 
29 Oe7 T8e7. 30 Ob8 + Rg7. 31 Cg3 
Oe5. 32 O x eS T3 x eS. 33 h x g5 I X g5. 
34 Ce2 h4. 35 13 Te3. 36 RI2 Ah5. 37 
Cgl g4. 38 Te2 R16 . 39 Te.' T x e2 +. 
40 T X e2 T x e2 +. 41 C X e2 g x l3. 

42 CI4 Ag4. 43 9 x 13 A15. 44 b4 Re5 . 
45 Cg2 e x b4. 46 • X b4 h3. 47 Ch4 
A x e2. 48 Rg3 A15. 49 14 + Re4. 50 
CI3 d3. 51 Cd2+ Rd4. 52 RI2 Re3 . 0 - 1. 
Oui refusaria signar la conducció de 
les negres? 

JAUME MORA 

N.f' 228 E SOIa 

TAHL - SIMON 

Defensa siciliana 

1 e4 e5. 2 e3 CIS. 3 e5 Cd5. 4 d4 
e X d4. 5 CI3 Ce6. 6 e X d4 d6 . 7 Ae4 ... 
(SI 7 e x d6 e6, entranl en les !inies 
normals.) 7 ... e6. 8 0·0 d X e5. 9 d x e5 
Ae7. 10 a3 0·0. 11 Oe2 Oe7. 12 Oe4 
Td8. 

Les peces blanques van prenent po
sicions dominants i cal activar el con· 
tra joc negre. 

13 Tel a6 . 14 Og4 b5. 15 Ad3? ... 

Una Jugada superficial que permet 
prendre la iniciativa al negre. Era mi
llor All directe. 

15. 151 16 Og3 (No era pOSSIble 
16 ex I6 " . per .. C X f6 guanyan!.) 

16 .. Cb6. 17 Ah6 A18. 18 All Cd4. 19 
C X d4 T x d4. 20 Ae3 Tg4. 21 Oh3 Cd5. 
22 Cd2 C x e3. 23 O X e3 Ae5. 24 Oe2 
TI41 25 CI3 (Iorçal) Ab7. 26 Tael A x 13. 
27 g XI3 Oe7. 28 b4 Aa7. 29 Te6 Td8. 
30 Tdl T x dl. 31 O x dl Ad4. 

Entran l en una sèrie de complica
cIons tàctiques, que en prinCIpi vaig 
creure favorables al negre. 

32 Td6 Og5 +. 33 Ag2 AX .51 34 
T x e61 

Moll millor que 34 Td8 + A17. 35 
Dd7 + Rg6. 36 O X e6+ A17. 37 Oe8 + 
Ah6. amb posiCIÓ que crec preferible 
per al negre. 

34 ... Tc4?1 (Convencut de guanyar!) 

35 1411 . 

Jo havia considerat aquesta jugada 
solament com un intent de desviar la 
tapada de l'alfil a f6, però el meu rei 
s'escapava via h4. No obstant , la idea 
és més profunda. 

35.. A X 14. (Iorçada. ) 36 Od511 . 

Ara tot esta clar. La desviaciió de 
l'alfil ha servit perquè la torre pugui 
tapar amb una descoberta mortal. 

36 .. Tel +. 37 Tel + R18. 38 Oa8 + . 

1 • O 
EMILI SIMON 

2.°' TORNEIG 
INTEREMPRESES 

Una nova edició del Torneig In ter
empreses s'ha celebrat entre els me
sos d 'abril ¡ juny. A l'hora de fer el 
resum linal cal dir que. com l'altra ve
gada, el campionat ha estat un èxit. 
La malar part de partides han estat 
molt disputades Iol i que la superiori· 
ta t de l'equip guanyador, que resullà 
Imbatut. va ésser palesa. Molt renyida 
lou la lluita pels all res llocs de la 
claSSificacIó en què destacà la bona 
actuació de Hoechst que aconsegui 
un merescut segon lloc. Pel que fa a 
l'últim classificat assenyalem que la 
seva baixa puntuacIó final potser no 
es fidel reflex de la realitat sinó mès 
aviat conseqüència de la falta de sort 
-o d 'encert- en els moments clau. 

La classIficació IndIVidual dels pn· 
lablerta així : 

I. Catalana 10 
2. Hoechst 6 ', 
3. Neyrptc S' , 
4 . Condiesel 4', 
!l . Hispano Ouímlca 3 
6. Bayer , , 

La classificació mdlvldual dels pn
mers llocs fou la seguen!: 

1. Paredes (Condlesel) 

2. Gonzàlez (Catalana) 

3·4. Zurita i J . Oliveras (Catalana) 8 ' ~ 

El premI a la partIda més bonica el 
va guanyar Blanc (Hoechst). AI llarg 
del campionat van prendre·hi part un 
to tal de 67 Jugadors. 

L'ac le de cloenda va teni r lloc a 
l'estatge de rem presa Catalana/Occi
dente, en un marc molt agradable i 
amb la presència d 'un directIU de l'es
mentada empresa. Després del repar
timent de premis i del vi d·honor es 
va dur a terme un campIonat de par· 
tides ràpides que va guanyar el juga· 
dar Fa lcon (Catalana), a la vegada 
Que el seu eqUIp Quedava també clas· 
Si lIcat en prtmer lloc 
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MALLORCA 
per Miquel JullA I Maimó 

CAMPIONAT INDIVIDUA L DE BALEARS 

AI passat numero donàvem a conèixer els resultats i classificació del campionat 
Individual de Balears celebrat a la Colònia de Sant Jordi, i que guanyà Joan Planes; 
un torneig en el qual els escaquistes mallorquins foren superiors als menorquins, 
i això és en certa manera comprensible ja que Florit i Thompson s6n el quart i ter· 
cer taulers de Menorca, cosa que explica certament la inferioritat , almenys sobre 
el paper. 

Et també menorquí Tomàs Serra, fins aleshores campiÓ, es quedà en quart lloc 
i d 'ell s'esperava una millor actuació. En Joan Planes no hi ha dubte que es troba 
en un bon moment , ¡ el seu triomf deixa cla ra la seva categoria I el consolida 
com el mil lor escaquista dels qui ara tenim a les i lles. Creiem just dir que Francesc 
Pomar, escaquista que representava el Club de Campos, organitzador del Campio
nat , no va desmerèixer en absolut , aconseguint un meritós cinquè lloc. 

Nombrosa assistència de públic i poques complicacions per a l'àrbitre Joan 
Barceló. Resumint , un torneig ben organitzat però en el que les partides obtingue
ren poca qualitat, i on més bé el punt en disputa fou l'únic objectiU dels Jugadors 

CAMPIONAT DE MA LLORCA 1."' CATEGO RIA 

Va finalitzar el Campionat de Mallorca de 1." Categor ia. Jugat amb el sistema 
suís a 10 rondes al poliesportiu " La Salle" de Ciutat de Mallorca. La inscripció fou 
molt nombrosa -64 jugadors-o La classilica~ió linal fou la següent· 

Campió: Palmer (Belles Arts) , 8 punts I mig. 
Sots-campió: Sabater (Belles Arts), 8 punts. 
3er. i 4rt. : Rafal (53) (Llucmajor) I Ferrer (50.5) ( Trui). 7 punts i mig. 
Sé. a 9è.: Munar (53) ILluemajor). Mas 150) (Belies Arts) . Tomàs 149.5) ( Lluc· 

major). Borràs (48) (Andraitx) i Santandreu (46) ( Inca ). 7 punts. 
10è. i 11è.: Cañellas (51 .5) (Llucma/or) i Tur (40.5 ) (Belles Arts) , 6 I mig. 
Fins a 49 classificats de 64 inscrits. 

E/s quatre primers claSSi ficats passen a la categoria de Primera Preferent. 

IV TO RNEIG JUVENIL «M ETGE RI GO» 

Als locals del Club d 'Escacs de Felanitx -Cercle Recresliu- es celebrà el 
IV Campionat Juvenil (Metge Rlgo) que té per objecte la promoció entre el Jovent 
de l'esport dels escacs. Només quatre Jugadors d'aquella Vila hi prengueren part. 
amb la particularitat que el guanyador, Jaume Obrador. s'hi ha presentat quatre 
anys consecutius, i això és Important més que pel Iriomf per la constància. 

La classificació fina l va quedar aix f: ler, Jaume Obrador, 5 punts: 20n. Joan 
Jull,à, 5 punts: 3er. Anton i Llull. 2 punts: I 4rt. Robert Martínez, O punts, D'acord 
amb les normes del torneig , els dos primers classificats SÓn des d'ara jugadors i 
socis del Club d'Escacs del Cercle Recreatiu . 

Ja que hem parlat dels Juvenils, direm dos mots sobre el campionat de Mallorca 
d'aquesta categoria . Jugaren quatre fases prèvies: a Ciutat de Mallorca, Porreres, 
Inca i Escoles de Palma. Manca d'interès i mala organ ització foren les constants 
d'aquest torneig. A la Imal només n'hi arr ibaren onze, alguns es retir aren i altres 
no comparegueren. Una llàstima. la que això en lloc d'ammar ¡ promocIonar els 
escacs, és causa de decepCió per als qUI hI prenen part. 
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PARTIDA CONSIDERADA COM LA 
MI LLOR 

N." 229 E 99 / b 

THOMPSON . T. SERRA 

Delensa siCilIana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 d4 e x d4 . 4 C x d4 
CI6. 5 Ce3 a6. 6 Ag5 06. 7 14 Ae7. 8 
013 Oe7. 9 0 ·0·0 Cbd7. 10 g4 bS. 11 
AX I6 C x 16. 12 g5 Cd7. 13 h4 b4. 
14 Cbl CeS. 15 Ad3 Ab7. 16 Thel 
Te8. 17 Td2 O.() . 18 Og3 Tld8. 19 15 
eS. 20 Cb3 C X d3 +. 21 O x d3 dS. 22 
e X dS T X dS. 23 Oe2 e4. 24 Cal Ad6. 
25 T X dS A X dS. 26 Cd2 DaS. 27 C X e4 
AI4 +. 28 Cd2 Ae6. 29 Oe4 O X 15. 30 
Ttl A13. 31 Dd4 Te8. 32 Rbl Ag2. 33 
Tdl Og4. 34 Tgl Oe2. 35 Cab3 Ae3. 

0·1 

Francesc Pomar, del Club Campos 

N.O 230 

T. SERRA· F. POMAR 

Defensa francese 

E 09/ e 

e4 06. 2 d4 dS . 3 Ce3 Ab4. 4 eS eS. 
5 a3 A x e3 +. 6 b X e3 Ce7. 7 Og4 
Oe7. 8 O x g7 Tg8. 9 O x h7 e x d4. 
10 Rdl O X e5. 11 CI3 015. 12 O x lS 
C XIS. 13 e x d4 Ce6. 14 e3 Ad7. 15 
AI4 16. 16 Tbl 0.0-0. 17 h3 Tde8. 18 
g4 eS. 19 d X eS I x eS. 20 g x lS A XIS. 
21 TbS Ae4. 22 Ae2 e X 14. 23 Tt1 06. 
24 Tb2 Re7. 25 Td2 CaS. 26 Td4 bS. 
27 Cel Ce6. 28 Td2 TeS. 29 Ad3 TegS. 
30 13 A x d3. 31 C X d3 T15. 32 h4 CaS. 
33 Te2 Ce4. 34 Tle1 Rb6 . 35 Te7 Tg8. 
36 T1e6 + RaS. 37 CCS Ce3 + . 38 Rel 
b4. 39 .4 b x e3. 40 T x a6 + Rb4 . 41 
Tb7 + Ra3. 42 Tb3 + Ra2. 43 T x e 3 
d4. 44 T X e3 I X e3. 45 Cd3 T XI3. 46 
Ce1 Tll (Secreta). 

0 ·1 



CATALUNYA NORD 

UNES JORNADES DE CATALANA CONFRATERNITZACIÓ 
Languedoc- Roussillon 6 Catalunya 16 

Arran dels contactes establerts i les visites efectuades 
a diferents contrades dels Països Catalans per a establir 
corresponsalies d'aquest Butllet!, unes reeixides immedia
tament t d'altres encara reticents, de tes primeres foren 
amb els representants de la Ligue du Languedoc-RoussI' 
lIon en la persona del seu Vicepresident Sr. Pierre André. 

L'Interès del Sr. Andrê s 'estengué a més amples nivells 
I amb això hi participà. també el president Sr. Jean Py, 
lant l'un com l'altre d'origen català i gens estranys a la 
problem~lica comuna, com s'ha fet evident en aquestes 
pagines d 'ençà que s 'hi reflecteix l'activitat de Catalunya 
Nord . 

En aquesta ocasió l'abast depassà aquesta demarcació. 
car la Ligue du Languedoc-Roussilion té més territori que 
només la zona catalana. I es tractava de tenir un matx 
entre ambdues Federacions, que aquest és l'equivalent 
del mot francès " Ugue" . 

Així fou establert que hi hagués una doble confron
tació, composta cadascuna de dos matxs, primerament en 
territori francès , i més endavant en el nostre país. 

Aprofitant un cap de setmana, la primera confrontacIó 
tingué lloc els dies 21 i 22 de maig a Sant Cebrià del 
Rosselló, lloc de netes ressonàncies de catalanisme re
cenl. Les partides es jugaren en l'esplèndid marc del 
Club de Golf, on hi hagué també un àpat de confralernll
zació entre els dos equips. 

La Selecció de Catalunya estigué encomanada al se
leccionador oficial Sr. Joan Torquet, que s'encarregà de 
convocar els Jugadors disponibles d'entre els de major 
avaluació. Mancaren uns taulers indiscutibles, que es tro
baven aleshores a Las Palmas de Gran Canaria, però 
l'equip que es formà era IJrou fort l, sobreto t. suficient 
ment representatiu per a fer fronl al compromís. Així re
sultà que la majoria de jugadors seleccionats eren de 
Barcelona-capital , tres de Terrassa i un de Badalona. 

Per part francesa la selecció estava composta de 3 
jugadors de Montpeller. tres de Tolosa de llenguadoc, 
dos de Carcassona, un de Narbona, un de Béziers i fins 
un de Lyon i un altre de Paris ¡Aquest ultim el luv~nil de 
14 anys Sighirdjian , que se 'n tornà a Paris amb el tren 
lOt seguit d 'acabar la seva segona partida! 

Amb tot la selecció de Catalunya-Principat fou supe. 
llor a la dels nostres veïns, més per resistència i veteranld 

1. ' ronda 
LANGUEDOC·ROUSS1LLON CATALUNYA 

o Chevaldonnet 
1 Meinsohn P. 
1 Dussol 
O Py 

112 Laclau 
O Martinez 

1/2 Bellui re 
O Pilloton 
O Levy 
O Rolès 

3 

O Sighirdjian 
O .Mirailles 

3 

1 -
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

- 10-

Mora 
Garcia 
Borrell 
Ayza 
Paredes 
Garriga 
Nielo 
Tejero 
Pomés 
Simon 

-11- Vehí 
-12 - Piqueres 

Conesa 
1 
O 
O 
1 

1/2 
1 

1/ 2 

7 

9 

que no pas demostra el resultat . Ja que la maJona de 
partides es resolgueren a l'ultima hora de JOc, on pOise. 
la manca de pràctica en la duresa de les partides feia 
que els jugadors francesos tinguessin destrets de temps 
I no estiguessin al nivell de la fase anterior de la partida. 

Jugadors CO'11 Chevaldonnet, Dussol I Meinsohn , els 
dos primers avesats a jugar torneigs ober ts, i l'ui tim 
havent jugat darrerament el campionat mund ial Juvenil I 

pertanyent a l'equip olímpic frances , ting ueren una in 

lIuencia certa en el resultat del seu equip, malgrat que 
el seu primer tauler tingués dues aparatoses derrotes. 

Però ca lgué també que els jugadors catalans s'hi es
mercessin a fons per doblegar la forta resistència de ls 
seus adversari s. A fi de comptes, no obstant , el resultat 
global fou clar per deIxar categòricament establerta una 
jerarquia. 

El segon dia només es jugà la primera sessió i s'a ro 
blllaren les parlldes que no s 'havien acabat abans del 
control. Com s. ia que els <'ncarregats de posar-se d 'aco rd 
en les posicions resultants -els primers taulers respec
ti US- no tenien ta mateixa opinió. fou convingut de deix ar 
sense resultat les partides no resoltes pendents d'una 
anàlisi posterior. 

Aquesta l'afegim al present comentari, per la que 
considerem que ta partida Pomés-Martinez s 'ha de deixar 
per !aules, mentre Buxadé aporta el coneixement sufí
cient per creure que la seva partida amb Pi"oton pot 
ésser-li adjudicada la victòria . 

El tracte dels amfitrions als hostes fou sempre entusias
ta i de gran compenetració, i serví perquè tota l'expedició 
catalana pogués comprovar els vestigIS encara vius de 
Ja catalanitat d'aquelles terres de més enllà dels Pirineus 
Si més no, ens ho palesà el Batlle de Sant Cebrià, en la 
recepció que oferí en els salons de t'Ajuntament , el par· 
lament del qual obrí amb un "Germans meus", intenció 
que fou recolzada pel par lament del Sr, Pere Casajuana 
president de la Federació Catalana d'Escacs, agraint les 
atencions rebudes, 

En Justa reciprocitat , espErem que dintre del mes d'oc 
lubre es pugui portar a lerme la segona confrontació, per 
Inlenta r tornar les atencions rebudes amb escreix, 

1 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 

6 

1/2 
1/2 

7 

CATALUNYA 

Mora 
Garcia Conesa 
Borrell 
Ayza 
Garri ga 
Pomés 
Simon 
Buxadé 
Prada 
Vehi 

Piqueres 
Miralles 

J . P. 

2. ' ronda 

LANGUEDOC·ROUSS1LLON 

1-
2-
3-
4 -
5--
6 -
7-
8 -
9-

-10-

-11-
-12-

Chevaldonnet 
Meinsohn P. 
Dussol 
Py 
Laclau 
Martínez 
Belluire 
Pilloton 
Levy 
Rofés 

Sighirdjian 
Mirailles 

O 
1/ 2 
1/2 
1/ 2 
1/2 

O 

O 
O 

2 

1/2 
1/2 

3 
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l 'equip de Catalunya davant del monument a Lluís Companys, President de la 
Generalilat¡ i a tots els catalans caiguis defensanl la llibertat, erigit a 
Sant Cebrià del Rosselló, 

D'esquerra a dreta: Ayza, Tejero, Moyano, Casajuana (president de la 
F. C. d'E. ), Nieto, Buxadé, Vehí , Paredes, Torquet (seleccionador), Garriga, 

Garcia Conesa, Mora (capità) , Simon, Prada, Piqueres I Pomés. 

UN TEMPS DE MÉS 

N. 231 E 24/a 

CHEVALOONNET · MORA 

Obertura Ruy lópez 

e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS ... 

Després del "spanskaia parllJa" de 
Taimanov fa vmt·i·dos anys Ja estic 
acostumat a rebre l'exclamaCIÓ de l'es
tranger de to rn, 

3 ... a6 . 4 A X e6 d x e6. 5 0·0 016. 

No sabia qué fer , car estic molt 
flUIX d Informàtica Iugoslava. 

6 d4 e X d4 . 7 O x d4 O x d4. 8 C x d4 
Ad7. 9 Ag5 Ce7. 10 Cc3 0·0·0. 11 
Tild1 Te8. 12 Tle1... 

"Taules?". El temps de més ha fet 
estralls, però el rei blanc viu ara a! 

cancell oposat del mateix rep là i les 
negres refusen. 

12 ... Cg6. 13 a3 Ad6. 14 Ael eS. l S 
Cde2 IS . 16 13 ... 

El blanc s'ad6na de la feblesa de 
e2. 

16... bS. 17 Cg3 14. 18 Cge2 AeS. 19 
TdS ... 

Comença l'aventura. AI quadrant nOI 
oest hi habi ten cinc negres. 

19 ... b4 

Els nervis han fet traïció. Altrament 
c4 era més lògica. 

20 a X b4 c x b4. 21 Ca2 e6. 22 TaS 
Ae7. 23 T x a6 Rb7. 24 C x b4 Ad6. 

Fer c5 equivalia a arribar a la ma· 
teixa posició amb un temps de menys. 

2S Ta4 eS. 26 Ta6 ... 

26 ... Ab8. 27 T x g6 ... 

Si 27 Cd3 R v a6 28 C x cS + Ab5. 
29 C x d7 Aa7 + i Ae6 

27 ... h X g6. 28 Cd3 g5. 29 C x eS Re6 . 
30 C x d7 Aa7 +. 

la sorpresa del temps de més. la 
lesposta és obligada. 

31 Rf1 T x h2. 32 Ce3 R X d7. 33 Ad2 
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Teh8. 34 CdS Th1 +. 35 Re2 T X el +. 
36 A X el Th2. 37 Rf1 Thl + . 38 Re2 
Tgl . 39 eS Re6 . 40 Ce7 + R X eS. 41 
CbS Ab6. 42 e4 T x g2 + . 

Caigué finalment el peó g2. sense 
més hlstÒna. 

43 Rd3 g4. 44 Ae3 + RIS. 4S Cd6 + 
Re6. 46 Ce4 g X t3. 47 cS Ac7. 48 b4 
Te2. 49 Ad4. 

Les blanques abandonaren a l'alar· 
nament. 

o . 1 

JAUME MORA 

N. 232 R 86/ b 

SIMDN · BELLUfRE 

Defensa Pirc 

1 e4 d6. 2 d4 C16. 3 Ce3 g6. 4 Ae2 
Ag7. 5 Ae3 e6. 6 h3 bS. 7 a3 Cbd7. 8 
CI3 Oe7. 9 Od2 Ab7. 10 0·0 0·0. 

El negre ha posposat l'enroc fins 
que s'ha definit el b lanc. A partir d 'acl 
la lluita és pel centre. 

11 Tel Tfd8. 

El negre ha d'evilar e5. 

12 AI4 a6. 

L'est ratègia està definida. El blanc 
vol jugar e5 ... , el negre ... cS. L'avan· 
tatge serà de qui ho aconsegueixi 
abans. 

13 All ChS. 14 AgS Te8. 15 Tadl Tae8. 
16 b4 Ta8?1 

El negre vol castigar l'última jugada 
del seu adversari, però permet l'anhe
lat eS .. 

17 g4 C16. 18 eSI CdS. 19 C x dS e X dS. 

En no reslar amenaçat el punt c2, el 
blanc pol enlrar en una simpli ficació 
lavorable. 

20 AI4 d x eS. 21 C X eS C x eS. 22 
A x eS A X e5. 23 T X eS .. 

La Dosició, arn bel cen tre semi·tan
cat, és clàssica per a l'atac al flanc 
de rei. 

23 ... Tac8. 24 Ad3 ObS. 25 Oe3 ... 

No 25 Dh6 D x d4' 26 ThS Dg7. 

25 . Od6. 26 Tdel eS. 27 h4 Te3. 28 
hSI T x a3. 29 h x g6 h x g6. 30 Rg2 
O x b4. 



El negre no veu res immediat i ac
cepta el repte. Ambdós contrincants 
estaven aqui molt acuitats pel rellotge. 

31 TM 018. 32 14 Te8. 33 DelI Dg7. 
34 Dh4 Ta4. 35 De7 A.8. 36 A X g611 

Les negres perden per temps. 

1· O 

El sacrifici era correcte en totes les 
variants: 

A) 36 ... I xg6. 37 O X e6+, seguit 
de O X cS + guanyant. 

6) 36 ... O xg6. 37 Tg5 T x e2+ . 
38 Rg3 Ta3 +. 39 Rh4 ete . 

C) 36 ... T xe2+1 '37 Rg3 ... (no 
A X c2, per ... 0 X g4-! guanyan!) 
37 ... Ta3 +. 38 Rh4 I X g6. 39 Oe8 + 
018. 40 O xg6+, ete: 

EMILI SI MON 

N.II 233 

POM~S 

ii 

MARTlNEZ 

Juguen blanques 

En aquest moment el blanc va pro· 
posar tau les, que foren refusades. La 
questió és, parodiant a Shakespeare 
~s o no és la posició negra guanya· 
dora? 

Personalment no puc contestar-ho. 
ara bé, espero que el lector entès com 
a finalista em pugui donar una res· 
posta satisfactòria . Anomenats llibres 
de finals (Smyslov-Lowenfisch, Fine) 
no tracten pas la present posició o 
qualsevol de similar. 

Després d'aquest preàmbul anem Ja 
al que es tracta, l'anàlisi del final , però 
encara, abans de fer-ho exposaré el pla 
que vaig idear d'antuvi. 

1. Traslladar la torre a la 5 ." ho
ritzontal (punt de visia blanc) . lloc 
on disposarà de bones caselles. . 

2. Avanç dels peons "a" i " b" a 
fi de crear debilitats suplementàries' al 
flanc de dama. 

3. Excursió del rei cap el flanc de 
dama. in tentant aprofitar alguna ca· 
sella d·entrada. 

Està clar que el rei blanc és pre
soner al flanc de rei. d'on no pot emi
grar. ja que els peons d'aquest cos
lat caurien com fruita madura. 

En quasi totes les posicions el blanc 
tampoc no pot canviar torres, Ja que 
perdria el final de peons. 

La continuacIó va ésser. 

23 Td2 TeS. 24 Rg2 Re6. 25 Rg3 bS. 
26 Te2 + Rd6. 27 Td2 + TdS. 28 Te2 
aS. 29 TeS a4 . 30 Te2 TgS + . 31 RI4 
TeS. 32 Td2 + Re6. 33 Te2 g6. 34 Td2 
TlS +. 35 Rg3 Re5. 36 Te2 b4. 37 Te2 + 
RbS. 38 Te2 TeS. 39 Td2 b3. 40 a X b3 
a x b3. 

Arbitratge. 

I Td7 Te2. 2 T x 17 T X b2. 3 T x h7 
Td2! 4 Tb7 + Re4. 5 h4 b2. 6 RI4 Td4 +. 
7 Rg3 .. (Forçada. Si 7 Ae3 Td3 +. 
segu it de Tb3. i si 7 AeS Td5 +, se
guit de .. Tb5. ) 7 __ Re3. 8 T X b2 
(única) A x b2. 9 f4 Td5! 

a) 5 14 b2. 6 Rg4 T X I2. 7 Rg5 
Tg2 + . 8 RI6 o Rh6 Re3. 9 Te7 + Ad2 
tO Td7 + Aet. " Te7+ Te2. 12 Tb7 
Tc6. guanyant. 

b) 5 Rg4 T X I2. 6 Rg5 Tg2 +. 7 
RI6 T x h2. S A x g6 Tl2, guanyant. 

Naturalment hi ha moltes més va· 
nants, però semblen Iotes guanyada 

Tol això sembla molt bé. però què 
passa si el blanc Juga 1 Rf41!. ... (Ju
gada que va proposar Antlgua i que 
dóna taules)? Sobre aquesta variant 
deixo el tector que ho comprovi per· 
sonalment. 

N.' 234 

JOAN POM~S 

R 39 / a 

PILLOTON · BUXAO~ 

Oberlura anglesa 

1 e4 e5. 2 Ce3 Ce6. 3 g3 g6. 4 Ag2 
Ag7. 5 Tbl d6 . 6 b4 C16. 7 d3 0·0. 8 
CI3 Te8. 9 Cd2 Ce7. 10 Db3 e6. 11 
O-O Ae6. 12 Cde4 C x e4. 13 C X e4 
0·0 Ae6. 12 Cde4 C X e4. 13 C X e4 h6. 
14 Dc2 IS . 15 Ce3 dS. 16 eS e4. 17 
d X e4 I x e4. 18 e3 Dd7. 19 13 e X13. 
20 A X 13 AlS. 21 e4 d X 04. 22 C x e4 
Od4 + . 23 Rg2 CdS. 24 Tel Te7. 25 
Tb3 Tae8. 26 Ab2 C X b4. 27 ObI 
A x e4. 28 A X d4 A X bl. 29 Te X bl 
A x d4. 30 T x b4 A X cS. 31 T X b7 Te6. 
32 Te7 Ab6. 33 T X e6 T x e6. 34 A X e6 
Te2 + . 35 Rh3 Rg7. 36 AdS h5. 37 Tll 
g5. 38 g4 h4. 39 Ae4 Tc2. 40 Ab3 Td2. 

Després d 'aquesta jugada. ¡ en la 
posició del diagrama, al blanc li que
den poques alternatives, i totes elles 
segons el meu entendre. s6n perde· 
dares. Vegeu : 

a) 41 Tel Td3+. 42 Ag2 h3 + . 43 
Rll Tl3 +. 44 Rel Tl2. 45 Te2 Tg2 i. 
com a minim. cau el peó de g4, im· 
posant-se ets peons negres del flanc 
de rei. 

b) 41 Tel Td3 +. 42 Ag2 h3 +. 43 
Ah1 Ae3. Si ara 44 Te? + Af6. 45 
Tl7 + AeS. 46 Tl5 + Rd6. 47 Tdl Re5. 
O bé 44 Ac4 Td2 seguit de Af4. Una 
variant curiosa seria: 45 Af1 Af4. 46 
Agl Tg2 + ! 47 AX g2 Ae3+. 48 Rll 
(o Ahl) h x g2+ . 49 R x g2 AX el, 
guanyant. 

e) 41 Tdl Te2. 42 Ad5 Ae7. 43 
Thl R16 . 

Contra 41 Tc1 no serveix 41 . Ae3 
per 42 Tc2. però a partir de 42 Td3. 
43 Ag2 Ad4! retornarem a la Ilnia que 
ens interessa , ja analitzada. 

res. GUtLLEM BUXADE 
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institut d'escacs 
de catalunya (I.E.C.) 

VERS UNA NOVA CONCEPCiÓ DE LA 
FEDERACiÓ CATALANA D'ESCACS 

La Federació Catalana d 'Es
cacs controla més o menys 
directament la tasca espor
tiva de més de dos-cents 
clubs amb llurs respectives 
IIhals. Si bé les delegacions 
de "provinclas" , o millor dit 
els delegats, faciliten la tas
ca del Consell Direcllu de la 
F. C. d' E. . no és menys cerI 
que aquest Consell té sobre 
l'esquena la feixuga carrega 
de resoldre tots els proble
mes que se li van presentant. 
des de les relacions amb la 
Federació Espanyola -que 
no són poques-, fins els in· 
cldents més nimis entre JU
gadors, passant per les com
plexes relacions amb els 
clubs. Els qui hem estai in· 
vIlats a formar part del Con· 
sell Directiu, almenys alguns 
de nosaltres. som conscients 
Gue el desenvolupament es
plendorós dels escacs a ca
sa nostra, i els nous temps. 
amb una molt propera reim
plantacIó de la Generalitat a 
Catalunya, requereixen nous 
plantejaments d'organitzacró 
de la Federació Catalana 
d 'Escacs. 

Per alt ra banda. els esta
tuts de la Federació són ana
crònics i formen part de l'he
rència dels temps de la "de
mocracia organica". Podem 
afrrmar sense lemor a equivo
car-nos que temm uns esla
tuts centralistes i verticahs
les. La figura del President 
ho és quasi bé tot , r els mem
bres del Consell són nome
nais pel Presrdent -amb l'ex
cepció, darrerament, de dos 
representants de l'Assemblea 
Consultiva de Club5-. Tam
bé cal dir que els estatuts 
donen poca autonomia a les 
delegaCions de la Federaclo 

Com a conseqüència del 
desfasament existent entre el 
muntatge estatutari i la rea
litat dels escacs catalans, es 
presenten una sèrie de pro
blemes d'ordre políllco-espor
tiu. En primer lloc, indiferèn
cia , gairebé general, davant 
de la necessitat de canviar 
periòdicament els carrecs fe
deratius. Segon, sol-licitud de 
secessió de la delegació de 
les. comarques de Lleida. 
Tercer, agressivitat creixent 
dels clubs i dels jugadors 
catalans envers la Federació, 
Quart, imperi de la rutina en 
moltes de les competicions 
catalanes. 

Si volem canviar positiva
ment la qualitat dels escacs 
a casa nostra, és evident que 
hem de canviar les estructu· 
res. I el millor que es pot fer 
és agafar el brau per les ba
nyes. Cal modificar els esta
tu ts de soca-rel. 

Els nous estatuts de la 
Federació han de ser, evi
dentment, una realització de 
l'Assemblea de Clubs. No 
obstant això, sembla adient 
fer algunes consideracions 
sobre llur possible estructu
ració i donar idees. que pos
siblement siguin útils a l'ho
ra de redactar l'avantprojec
te d'estatuts. Dins d'aquest 
esperit , voldria donar algu
nes pinzellades que podrien 
emmarcar el tema. 

En primer lloc es fa ab
solutament necessari estruc
turar uns estatuts plenament , 
democratics, en els que es 
doni plena sobi rania a l'As
semblea de Clubs: l'Assem
blea hauria d'aprovar tota la 
polltica esportiva i la gestió 
administrativa de la Federa
CiÓ i també elegi r lots els 
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carrecs del Consell Directiu. 
Una segona qüestió deriva 

de la presència de dues or
ganitzacions complexes com 
són la publicació periòdica 
" Butlletí d 'Escacs" i l' Institut 
d 'Escacs de Catalunya. El But
lletí , evidentment, és un òr
gan d 'expressió de tota la 
FederaCió, i cal que la seva 
autonomia actual arribi II ns 
a fer les crítiques construc
tives necessari es tant al Con
sell com als clubs i lugadors. 
Aquesta autonomia compor
ta, però, una rendiciÓ de 
comptes periòdica a l'As· 
semblea de Clubs, qui ha d'a
provar la politiea general del 
Butlletí, nomenar el Director, 
ratinear-Io en el seu lloc, o 
substituir-lo quan sigui neces
sari per als in teressos gene· 
rats de la Federació. De for · 
ma similar. l'Institut ha d'as
segurar la seva autonomia 
per a assolir les fites que 
té marcades i en aquest 
sentit l'Institut és una orga
nització dirigida vers eis IU 
gadors de tota la Federació 
l, per tant , sera necessari in
cloure als nous estatuts de 
la Federació un capíto l genè
ric que permeti d 'emmarcar 
els estatuls esportius de l'I. 
E.C. que han de ser apro
vats pels propis socis de 
l'Institut. Aixl , doncs, ens mo
vem en un terreny d'autono
mies moll escaient als temps 
actuals dins a casa nost ra. 

Per altra banda, cal resol
dre els problemes de les au
tonomies I coord inacions de 
les delegacions. I:::s opinió del 
qui escriu aquestes notes 
-opinió que ha estat con
trastada favorablement amb 
la de diversos companys
que cal descentralitzar al mà-

xim les tasques d'organitza
ció. La nostra vitali tat com 
a Federació és tant extraordi
naria que es fa necessari do
nar una nova concepció a les 
delegacions, considerant-les 
com a unilats esportivament 
independents, si bé sotmeses 
a una normativa genèrica a 
fi i efecte d 'aconseguir la co
ordinació adient. La proposta 
correspon a l'estructura de 
sis delegacions: Girona, llei
da, Tarragona, Barcelona
Oriental. Barcelona-Occidental 
i Barcelona Capital. Les de
legacions tindrien llur pròpia 
organitzaciÓ directiva, econò
mica i representativa, i queda
rien vinculades a la Federa
ració pels vincles d'un Con
sell Dlfectlu General I una 
Assemblea General amb par
ticipaCIÓ proporCional de cada 
delegació. La missió esporti 
va del Consell Directiu Gene
ral quedaria limitada a l'orga· 
nització de les compellcions 
per equips i Individuals, l'àm
bit de les quals fossin tol el 
Principat (1." Div. de Catalu
nya per equips. Semifinals in
dividuals del Campionat d'Es
panya , etc. ) , mentre que les 
juntes de les delegacions 
haurien d'organitzar totes les 
competicions d'àmbit local. 

No voldria entrar en més 
detalls, la que això pertany 
a l'estudi de la ponència que 
entén d'estatuts. PerO sl vull 
deixar ben clar que existeix 
plena consciència que aques
ta proposta és revolucionà
ria, i com a tal pot sorpren
dre la gent conservadora. 
Donem temps al temps i es
perem d'altres reaccions. 

JAUME PALAU 
Director General 

de l'I.E.C, 



"Voleu dir que no se us escalfa el 
cap tan la estona rumiant? Em sembla 
que a tots els Jugadors d'escacs ens 
han let aquesta pregunta en alguna 
ocasIó 

L'autor de la pregunta és l'home 
del carrer , la persona que estant al 
marge d'aquest esport-Iac-ciència que 
són els escacs pot mirar-s'ho objecti
vament. Iredament. ¿J:s possible -es 
dIu etl- que hi hagi genI disposada 
a passar-se cinc hores davant d'un lau
ler? L'opinió que els no-escaquistes 
tenen de nosaltres coincideix en que 
som uns tipUS bastant estranys i estra
folans, 

No seré pas jo qui defensarà el con
trarI. Em limitaré en aquest article a 
tractar el fet -al meu entendre, irre
futable- que el jugador d'escacs dóna 
poca o nul-la importància a l'intens 
esforç mental que ha de realitzar en 
una partida. Això explica, doncs, la re
signació que manifesta l'escaquista da
vant el seu estat personal i les con
dIcions ambientals. Aquestes darreres 
són deplorables gairebé sempre. Poca 
llum, mala ventilaCIÓ, una taula que 
s'ha de falcar perquè no bellugui, una 
cadira incómoda, unes peces velles i 
de vegades desiguals, uns serveis sa· 
nltaris a nivell d 'estació de la Renfe 

Tant l'hi fa tot plegat, sembla. El 
Jugador és estoic, ho aguanta tot. 

REFLEXIONS-l 
A la millor li ha tocat el contrincant 
que es passa les hores de joc fumant. 
Doncs, au, a lumar tots encara que 
no es vulgui. En segons Quins locals 
tindreu llum natural una eslona. 8en
vinguda llum natura l, dIreu. Més tard 
comproves que l'avantatge s'ha con
vertit en greu inconvenient. El sol es
petega sobre el tauler, hi ha un reflex 
i us encega. Això rai , baixareu persia
nes. La il-Iuminació consisteix alesho· 
res en uns fluorescents Ironats. Et fa 
la impressió de quan vas en tren de 
dia i es passa un tunel. Recordo un 
campionat per la nit en què es produí 
una avaria elèctrica d'uns deu o quin
ze minuts de duració. la reacció de 
molts participants no es va fer espe
rar. Aparegueren encenedors de mà, 
candeles, llumins. Si t'àrbit re no ha
gués exigit parar els rellotges, bona 
pari dels jugadors haurien preferit con
linuar jugant. 

Es podria dir, doncs. que l'escaquis· 
ta sal ser un home tan obsessionat 
per la iI-lusió de la partida i pel resul
lat, Que lot el que no sigui precisament 
això li sembla superllu i decoratiu. 

De l'aspecte mater ial en tornarem 
a parlar una altra estona perquè el 
lema és llarg. Jo ho he trel a rellu i r 
Iota vegada que en aquesta deixadesa 
I conformisme de Jugar en qualsevol 
lloc i circumstància, hi veig la part 

FITXER DE PARTIDES, A L'ABAST 

-podriem dir-ne més perillosa- i és 
que volem jugar sense considerar tam
poc el nostre estat tlsic j mental. 

Estem d 'acord , si bé no hi pensem 
prou. que els escacs és un esport abans 
d'altra cosa. Esport és sinònim d 'exer
cici i. en canvi, com que és l'unic en 
què no t'has de moure de lloc, la idea 
d'esport és totalment oblidada per la 
gran majoria de Jugadors. 

Però l'exercici. mental hi és, i ex
traordinari! 

No cal ser un gran observador per 
adonar-te de la tensió existent en un 
torne ig d'escacs. Veus uns rostres preo 
ocupats, uns cossos enca rcarats, algu
na ganyota i més d'un tic. HI ha juga
dors que no poden estar asseguts tran
quil-lament més d'un quart, i els veus 
remenant-se continuament com si tin
guessin cuques al cos. H i ha qui ho 
combat menjant alguna cosa, fumant 
un cigarret darrera l'altre. prenent ca
lès a dOJO, o conyac, una aspirina. 

Dèiem, doncs, que per a practicar 
qualsevol esport, cal a més de l 'habI
litat I la tècnica corresponents, un es
tat fisic i mental adequats. D'això es 
Iracta també en els escacs. En un allre 
article provaré de dir com es podria 
portar a terme aquesta possibilitat, com 
hauriem d'entrenar la ment i el cos 
per deixar-los en condicions òptimes. 

OIONIS PRAT 

El fitxer de partides catalanes de Jugadors de categoria 
Preferent està obert a tothom. 

de partides. En els dos casos es donarà còpIa. que ser a 
propIetat del sol-licttant. 

t:s un servei que renova el seu interès a cada nova 
compellcló que es posa en marxa. Cal recordar que ara, amb 
la trtlogia de torneigs obert s a punt de començar -Badalo
na, 8erga. Manresa- pot ésser un instrument de gran auxili 
per als seus participants. 

Recordem que el Illtxer té dues vessants: 

l 'arxiu de jugadors, a cada una de la fUxa dels quals 
consta el nom del Jugador, llu r avaluac ió catalana, el 
club a què pertany, i la referènCIa de cada partida enre
gIstrada amb l'esmenI del COdi, data, color, nom de l'o
ponent i resulla t. 

L'arxiu de partides, degudament codificades, amb esment 
de ¡'any, lletra sigmfica tiva del tipus de competIció (E = 
equIps, I = individual , etc.) i numero d 'ordre dins de 
l'any. També s'hi fa constar el codI d'obertura de l'Infor
mador InternaCional. 

NORMES D'úS 

Les comandes es poden fer per telèfon. correu o perso
nalment a la Secretaria de J'l.E .C. (Tralalgar, 3 _ Barce
lona- lO) , els dilluns, dimecres o divendres, de 9 a 13 
hores. 

Hi ha dos tipUS de consulla : l'arxiu de Jugadors i l'arxiu 

Les comandes per telèfon o caria s'envIaran al domIcili 
del sol-licitant amb sobrecàrrega de 6 pies. per Iramesa. 
En aquest cas el sol-licitant haurà d 'haver fet prèviament 
un diPÒSI t (mínim 200 ptes.) que cobreI xi l'Import de la 
comanda. d'on se li descomptarà l'i mport del servei. 

L' I.E.C. no es fa responsable del contingut de les partI 
des, que són les còpies que es produeixen a cada com· 
petició pels propIs Jugadors. 

TARIFES DEL SERVEI DE FITXES DE PARTIDES 
Liurament de fotocòpies 

Consulta arxiu Consulta arxiu 
Beneficiaris jugadors partides 

Membres de l'IEC 10 pIes. per cada 10 ptes. per 
fitxa (màxim 28 partida 
part ides per fitxa) 

All res persones 15 pies. per cada 15 pies. per 
fitxa (màxim 28 partIda 
partides per fitxa) 
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CENTRE D' ACTIVITATS INTERNACIONALS 
de l'Institut d'Escacs de Catalunya 

REGLAMENT PER A TITOlS INTERNACIONALS 

Extracte del que fou adoptat a l'Assemblea General de la F.I.D.E. 
a l 'octubre de 1976 a Halla (Israel ) 

Les condiCions per a ésser avaluat per la F.I.O.E. i per obleni r títols 
internacionals afecten a l'organització de torneigs, car segons com es 
compoSin aquests tindran una o altra validesa. 

A. Qualificació internacional (Avaluació Elo) 

La F.I.O.E. qualificarà els resultats dels Jugadors quan la seva actua
ció respongui a les següents condicions: 

1} Com a mínim la meitat dels Jugadors d'un torneig han d'estar inclo
sos a la llista vigent d'avaluació. Si la prova tê menys de 10 Jugadors, 
aleshores ho han d 'estar lots. 

2) Els Jugadors que han estat eliminats de les IlIsles vigents d'avaluació 
I que reprenguin l'activitat, es consideraran amb l'avaluacIó que tm
guessin a l'ultima llista en què haguessm estat Inclosos, 

3) les partides han de respectar les Regles de Joc de la F, I.D,E, La ca
dènCIa de joc no ha d'ésser superior a les 45 Jugades en 2 hores, 

4) Abans dels 30 dies després de finalitzada una prova s'ha d'enviar 
un mforme al Secretariat de la Comissió de Qualificació de la F.I.D.E., 
adjuntant-hi un quadre de resultats. 

5) Tant la prova com l'informe han d'ésser considerats vàlids per a 
qualIficar, i concedi r litols, si correspon, per part del Secretariat i 
aprovats per la Comissió. 

6) la Comissió de Qualificació tanca la Iltsta el 31 d'octubre, si bé no 
té aplicació fins a partir del 31 de gener que segueix. 

7) S'estableix una cotització per al registre de Jugadors a les llistes de 
qualificació internacional. És la que segueIx: 

- Per menys de 60 partides sotmeses a qualificació 
- De 61 a 80 partides 
- De 81 a 100 partides 
- De 101 part ides endavant 

$ 15,
S 20,
S 25,
S 30,-

8) Quan la Federació Nacional enVl1 el quadre d'un torneig a la F.I.O.E., 
l'enviarà Juntament amb la cotitzacIÓ corresponent. 

6 . TUols Internacionals 

1) Per a poder concedir títols, un torneig internacional ha de teni r com 
a mínim 9 rcndes i 10 jugadors, dels c;uals com a mínim, 

a) Un terç ha de gaudir de titol. 

b) Un terç no ha de pe rtànyer a la mateixa Federació. 

c) 3/4 parts dels part iCipants han d'estar inclosos a la llista vigent 
d'avaluació. 

Amb menys de 10 parlicloznts, tcts han de lenlr titol. 

2) SI es reuneixen les condiCions abans esmentades és Indiferent que 
es tracti d'un torneig tancat , d'un torneig per sistema suïs o d'una 
competició per equips. 

3) Els resultats de Gran Mestre només es poden obtenir si hi prenen 
part tres Grans Mest res, com a mínim. 

4) Els títols de Mestre o Gran Mestre Internacionals es concedeixen si, 
en un períOde de tres anys, s'obtenen Ires resultats corresponents al 
títol perlment, o amb dos resultats que comprenguin un mínim de 24 
partides. 

5) Els tltols internacionals són vàltds a partir de la data de concessió o 
de registre, i són vitalicis. 
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Reglament per a tllols Internacionals 

En el numero anterior , pàgina 30 
(90). publicàvem l'extracte d 'aquest 
Reglament tret de la verSió en caste· 
lIà de les actes del Congrés de la 
F.I.D.E. de 1976. 

Per un defecte d'interpretació, la 
redacció del punt 6 .1 fou transcrita 
incorrectament. 

Ara el donem altra vegada sencer, 
havent corregit aquest 'punt, que tras· 
balsava considerablement l'aplicaCIÓ 
general del Reglament. 

Quadre de classificació dels torneigs 

Alhora aprofitem per a publicar tam· 
bé el quadre de classificació dels tor· 
neigs segons la seva força . que co· 
rrespon a la mitjana de la dels partl · 
clpants. 

Aquest quadre és un complement 
del Reglament anterior. 

Jugadors Internacionals 

!:s un desig de l'Institut d'Escacs de 
Catalunya anar ampliant el nombre de 
Jugadors catalans a les llistes d'ava· 
luacló internacionals de la F.I.O,E. 

Amb aquesta directriU el Departa· 
ment promociona compellcions que la· 
cllitin l'entrada dels nostres Jugadors 
ell els rangs internacionals. 

AVUI dia, i com es desprén de la 
llista publicada en el numero anterior 
(pàgina 4) . només els Jugadors que 
s'esmenten a continuaCIÓ hi estan In· 
closos: 

PABlO (2450), POMAR (2435) , BE
LlON (24 15), OCHOA (2360), MEDI
NA (2345), GARCIA CONESA (2340) , 
GONlALEl MAlA (2340), MARTlN 
(2340) , Josep PAR~S (2285) i BAR· 
TRINA (2280) . 

Competicions InternacIonals 

El calendari català de competicions 
IOternacionals, que en pOdrfem dir d'es. 
llu. Ja està en marxa i ha tinguI una 
molt bona acollida a tot arreu 

La premsa europea, espeCialment, 
se n'ha fel ressó -ens consta. almenys 
Que el programa ha estat publicat a 
diariS de Bèlgica . Holanda i Itàlia
I d'altres camins hi han ajudat, el cas 
és que la Crida ha let el seu efecte 
I són molts els Jugadors que s'han lO· 
teressat per una o attra de les compe· 
IIClons enquadrades en el calendari , I 

fins i tot per més d 'una. 
AIXÒ ha per més engruIxI( el nombre 

de participants estrangers. I àdhuc es· 
panyols, en els torneigs oberts de Ba· 
dalona. Berga t Manresa. 



I Torneig "Ciutat de Barcelona " 
(7è. Torneig Internacional de 
Barcelona) 

FORÇA DEL TORNEIG RESULTATS QUALIFICADORS 

També aquest torneig ha gaudit de 
l'inte rés general i ja s'ha completat la 
nòmina. que serà la que segueix : 

Gran Mestre Internacional: POMAR 
(Espanya) . 

Mestres Internacionals: DESARNOT 
(Argentina). JAKOBSEN (Dinamarca), 
MEDINA (Espanya) i SOOS (R.FA ). 

Mestres Nacionals: CEBALO (Iugos· 
làvia) . ESLON (Suècia) i MARTlN (Es
panya) . 

Meslres de Calalunya: BORRELL 
(Jake), BUXADE (U.G.A.) i PAREDES 
(Foment Martinenc) . 

I el Jugador de Preferent PALAU 
(Foment Martinenc). 

L'organització d'aquest torneig, ins
taurat amb motiu del centena ri de la 
fundac ió de la popular enti tat Foment 
Martinenc, de la barcelonina barriada 
de Sant Martí de Provençals (antiga· 
ment municipi independent) , es porta 
conluntament entre l'Unió Escaquista 
del Foment Martinenc i l'Unió Gracien
ca d 'Escacs (U.GA). 

El campió mundial juvenil. el nord· 
americà Mark Diesen. s'arribà a ins· 
criure, però posteriorment cancel.là el 
seu compromís. 

Mitjana de la 
avaluació dels 

participants 

2051 -2075 

2076-2100 

2101-2125 

2126-2150 

2151-2175 

2176-2200 

2201-2225 

2226-2250 

2251-2275 

2276-2300 
2301-2325 

2326-2350 

2351-2375 

2376-2400 

2401-2425 

2426-2450 

2451-2475 

2476-2500 

2501-2525 

2526-2550 

2551-2575 

2576-2600 

2601 -2625 

2626-2650 

GM MI 
Categoria 

% % 

lF 

2F 

3F 

4F 

5F 

6F 

7F 

8F 

1 76 

2 73 
3 70 

4 67 

5 76 64 

6 73 60 

7 70 57 

8 67 53 

9 64 50 

10 60 47 

11 57 43 

12 53 40 

13 50 36 

14 47 33 

15 43 30 

16 40 

CALENDARI ESPANYOL DE COMPETICIONS 
Relació de la participació catalana 

XVIII CAMPIONAT FEMEN I 

Zamora, del 10 al 17 de JuliOl. 
Pepita FERRER, Concepció CANELA, Teresa CANELA. Teresa ADSERIAS. 

XVII CAMPIONAT JUVENIL 

Carcaixent (Valencia). del 4 al 14 d'agost. 

GMF 

% 

76 

73 

70 

67 

64 

60 
57 

53 

50 

47 

43 

40 

36 

33 

30 

Victor VEHI, Enric PIQUERES. Lluís PRAT. Josep MIRALLES, Esleve MOYANO. Albert GON· 
ZALEZ i Carles CASACUBERTA. 

XXI CAMPIONAT PER EOUIPS DE CLUB 

Alacant (Hotel Melià) . del 18 al 26 de setembre. 
1.:1 Divisió . U.G.A.. Terrassa. Barcinona. Espanyol I Olot. 
2.11 Divisió' SEAT i Vulcà. 

XLII CAMPIONAT INDIVIDUAL 

Can Pica fort (Mallorca). del 28 de setembre al 7 d·octubre. 
Jordi AYZA. Joan PAREDES . Josep GARRIGA. Manuel NtETO . Fermí TEJERO. Jordi CUADRAS . 
Jordi COMAS, Manuel PUJOL. Franc isco Javier OCHOA. 

MIF 

% 

76 

73 

70 

67 

64 

60 

57 

53 

50 

47 
43 

40 

36 

33 

30 
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vida federativa 
Extracte dels principals acords presos pel Consell Directiu 
de la Federació Catalana d'Escacs a les seves reunions periòdiques 

Fundada l' any 1925 

14 d 'abril de 1977 

CONSELL DIRECTIU 

Es fa constar el sentiment de condol produït pel traspàs de 
N'Emili Burgués. A proposta del Sr. Ros s'acorda concedir 
a N'Emili Burgués el titol de Mestre Regional Postal a 
titol pòstum. Se li concedeiX també la Medalla de Plata al 
Mèrit Escaquistic de Catalunya per la seva total 
col·laboraci6 amb la FederacIó Catalana d'Escacs. 
En relació a l'expedient i recurs presentat pel 
C. C. Badalona, s'acorda el que segueix : El Consell 
Directiu rallflca les sancions Imposades en el seu dia pel 
Comité de Competició. No obslant, j d'acord amb les 
atribucions que els estatuts li confereixen. deixa sense 
efecte el descens automàtic de l'equip però manté la 
desqualificació dels Jugadors i la inhabilitació del 
Sr. Josep Vila I Borràs, si bé aquesta es limita a les seves 
actuacions com a delegat del club. S'acorda també trametre 
una amonestacIÓ privada al Sr. Vila i Borràs pels escrits 
emesos en relació amb aquest afer, amb ,'advertiment que 
una reiteració podna dur-li la reltrada de la llicència 
federativa per temps Indefinl!. 
Es pren en ferm la celebraCIÓ, els dies 21 i 22 de maig 
a Sani Cebrià del Rosselló, d 'un matx entre una Selecció 
Catalana I una de la Lliga del Llenguadoc. 
Amb aquesta finalitat s 'acorda preselecclonar 24 Jugadors 
l , d 'acord amb les seves respostes, confeCCionar la definillva 
se lecció. 

21 d'abril 

CO MISSIO EXECUTIVA 

S'acorda trametre una nova Circular a lots els clubs 
d'aquesta Federació, a excepció dels lleidatans, per 
recordar-los les quantitats que tenen pendents de liqUIdació 
I que globalment pUJa un Import de 235.000 pesseles. 
S'acusa rebut d 'un escrll del C. E. Martorell fent constar 
la seva acceptació deflnlltva per organitzar la Festa Provincial 
d 'enguany el proper dia 10 de Juliol. 

28 d'abril 

CONSELL DIRECTIU 

Com sia que els clubs de la Delegació de lleida han fe t 
cas ornis de ta mvllació de la FEDA per a regularitzar la 
tramitació de llicencies federatives de la present temporada, 
s 'acorda elevar un nou informe a ta FEDA donant a conèixer 
aquest fet 
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D'acord amb l'Informe de la Comissió Executiva es modifica 
la reglamentacIó de la Copa Catalana, les dues més 
Importants innovacions de la qual es refereixen al fet de 
Jugar el major nombre d'encontres el divendres al vespre. 
I permetre la participació d'equips filials segons normes 
especials. 
Es dóna a conèixer la relac ió de ¡ugadors preseleccionats 
per Jugar contra la lliga del Llenguadoc. Tal com està 
plantelada la situació, s'acorda fer el desplaçament amb 
cotxes particulars i subvenCionar amb 450 ptes. cada plaça 
de jugador transportat per aquest mltlà. 
S'acorda trametre a la FEDA petició de subvenCIÓ sollcilada 
pel club Amistat, de Premià de Mar, amb motiu de la 
ce lebració del I Torneig Internacional Vila de Premià, que 
ha de lenir Hoc el proper mes de selembre. 

5 de maig 

CONSELL DIRECTIU 

Es fa saber que demà hi haurà reunió del Consell Dlfectlu 
de la FEDA, a Madrid, al que hi pertanyen els Srs. Casa¡uana 
j Torquet, els quals informaran respecle de la Insolidària 
situació deJs clubs lleidatans. 
Es dóna a conèixer que els Jugadors Pablo I Martin, 
pertanyents a la nostra Federació, han estat Invitats a Jugar 
el lorneig inlernacional de Montllla (C6rdova), que tlOdrà 
lloc del 16 al 26 d 'agost proper. 

12 de maig 

CONSELL DI RECTIU 

Es fa saber que a la reunió del 6 de maIg a Madnd lou 
acordada la concessió de la Medalla de Plata al Ment 
Escaqufstic de la FEDA als Srs. AngeJ Ribera I Arnal I 
Joan Torquet i Guasch, d 'aquesta Federació, 
A la mateixa reunIó foren elaborades les normes per a 
procedir a les eleCCions de preSidents de FederaCions 
Provincials i Regionals en el moment oportú 
Fou comunicada la deCISió de la O.recclón General de 
Deportes de tornar a la FEDA l'expedient relent a la sol. liCItud 
de formaCió d'una FederaCió Provincial de lleida. 
En relaCIÓ amb aquest afer, aquest Consell Dlfectlu creu que, 
d'acord amb els estatuts de la Federación Españota de 
AJedrez, aquest organisme no és competent per determinar 
la formació de federaCions prOVincials en el si de les 
Federacions Regionals , sInó que això correspon a IOles Jes 
entitats regionals reunides en Assemblea. Amb aquest 
criten s'acorda elevar un escri t a la FEDA perquè retornI als 
clubs de la nosl ra Delegació de Lleida la petlció que els hi 
lou pl esentadg &1 seu dia per a la pOSSIble creació d 'una 
fede ració provincial. 



Es convoca el Comitè de Competic ió per a determinar les 
sancions que cal aplicar a jugadors que es retiraren o foren 
eliminants per incompareixences dels campionats individuals 
de Catalunya. 
Es concedeix el titol de Mestre Regional als jugadors 
Jordi Ayza, Josep Garriga i Manuel Nieto per haver-se 
classificat en pr imer lloc, amb la mateixa puntuació, en el 
darrer Campionat Individual de Catalunya. 
S'acorda que els torneigs oberts de .Manresa i el Vallès 
classifiquin només el guanyador per a les semifinals del 
campionat de Catalunya 1977/78, en cas que el còmput de 
participants arribi a un mínim de puntuació de les respec tives 
avaluacions, mínim que serà determinat per l'Institut d'Escacs 
de Catalunya. 
Es fa constar en acta que la Delegació de lleida deu a la 
cent ral de la Federació Catalana la xi fra de 47.090 pessetes 
corresponents a la liquidació de les temporades 1974175 i 
1975/76 per tramitació de llicències, de les que s' ha de 
deduir 11 .645 ptes. corresponents a la subvenció que la 
FEDA concedl segons nombre de llicències tramitades. 
En definitiva, el descobert net puj a a 35.445 pessetes. 
Coneguts els antecedents de la demanda judicial imposada 
pel Sr. Ricardo Lega cont ra el Sr. Pere Casajuana, s'acorda 
fer-se so lidari d 'aq uelles manifestacions, que foren fetes en 
representació de la F.C.d'E. En consequència, totes les 
despeses que el tràmit comporti seran ateses per la 
tresoreri a d'aquesta Federació. 

26 de maig 

CONSELL DIRECTIU 

Es dóna a conèixer la circular tebuda de la F.E.D.A. per la 
qual concedeix una amn is tia esportiva amb motiu de les 
properes eleccions presidencials d 'algunes federac ions t 
que tenen per abast a clubs i jugadors. 
En conseqüència. les penalitzacions imposades al 
C. C. Badalona i els seus jugadors, així com les d'aquells 
altres jugadors castigats per reti rades injustificades dels 

campionats individuals de Catalunya, queden sense efecte. 
Aquesta resolució serà comunicada als interessats un cop 
es coneguin més detalladament les clàusules de com s'ha 
d'aplicar. 
S'acorda cursar a la FEDA una petició del C_ E. Vulcà 
perquè el seu jugador Manuel Pujol pugui participar en el 
proper campionat indiv idual d 'Espanya. Així mateix es 
cursen oficis en relac ió a la participació catalana als 
campionats d'Espanya juvenils i femenins. 
Es donen a conèixer les subvencions concedides per la 
FEDA al Foment Martinenc (100.000 pessetes) i a aquesta 
Federació (10.000 ptes.) per al to rne ig internacional 
"Ciutat de Barcelona" i encontr-a amb la Lliga del Llenguadoc. 
respect ivament. 
Es fa saber que, a erectes oficials, s'ha fet una certificació 
del deute que la Delegació de Lleida tê respecte a la cent ral 
d 'aquesta Federació. 

16 de juny 

CONSELL DIRECTIU 

S'acorda enviar als clubs afiliats una circular en què es fara 
saber la decisió d 'aquest Consell Directiu de cesar en els 
seus càrrecs i convocar eleccions presidencials, si bé es 
considera convenient ajornar aquestes fins haver resolt els 
assumptes pendents: a) situació dels clubs de les comarques 
lleidatanes; b) projecte i presentació a l 'Assemblea d'uns 
nous estatuts; i c) integració formalitzada de l' Institut 
d'Escacs de Catalunya i de l'ed ició del "Butlletí d'Escacs" 
com a òrgan informatiu d 'aquesta F.C.d'E. 
Es presenta un projecte de calendari esportiu per a la 
temporada 1977/78, que serà discutit en la propera reunió . 
Es desesti ma la petició dels jugadors Nieto ¡ Garriga en 
relac ió al matx de desempat que han de jugar per a 
clarificar quines són les posicions definitives. S'encarrega al 
Director del campionat individual comuniqui als interessats 
que hauran d'haver resolt el seu empat jugant el matx de 
fai só que la solució no vagi més enllà de tot el mes de julio l. 

ACUERDOS DE LA F. E. D. A. 
DISTINCIONES 

En la reun ión plenari a de la Federación Española 
de Ajedrez celebrada el 6 de mayo pasado en Madrid, 
fueron concedidas medallas de plata de la FEDA al 
mérilo ajedrecista a los señores Angel Ribera Arnal y 
Juan Torquet Guasch, ambos pertenecientes a la Fe
deración Catalana. 

Angel Ribera celebra est e año el 50 aniversari o 
de su vida activa al servicio del ajedrez con una lar
gufsima cuenta de èxitos, varias veces seleccionado 
por la FEDA para torneos y encuentros internacionales, 
ex-campeón de Cata lunya, ex-subcampeón de España, 
pionero del ajedrez en Iodo momento y con un inter· 
minable etcêtera de acti vidades y dist inciones. De los 
jugadores aún en activo, Ribera es uno de los que 
mayores méritos tiene para que la FEDA le otorgue 
esta distinción. 

En cuanto a Torquet, no cabe duda que con ello 
se quiere premiar aquellas personas que en su calidad 
de directivos y organizadores han tenido una tola l de
dicación al ajedrez. Con mas de 27 años de miembro 
ininlerrumpido de la Federación Catalana de Ajedrez. 
en cuyo o rganismo ostenta la Sec retaria General des· 
de hace años; desde 1970 miembro de la FEDA. y 
nombrado Arbitro Internacional de ta FIDE en 1965, 
sin contar su colaboración primeramente en el Club 
Ajedrez Dal ia y posteri ormente en el Club Ajedrez 

Espanyol. Torquel representa, en términos generales, 
a todas aquellas persona s que trabajan incansable
mente en pro de nuestro deporte favorito. 

ELECCIDNES 

En la misma reunión citada anteriormenle. se acor· 
daron las normas a segui r para la elección de Presi· 
dentes en las Federaciones reg ionales y provinciales. 
sin perjuicio de lo que la Dirección Generar de De· 
portes disponga al respecto. 

A tal fin se establecieron las sigu ientes directrices' 

al La votación se efectuaria de acuerdo con el nú' 
mero de licencias diligenciadas por los clubs en 
la temporada vi gen te. 

b) Los clubs pOdran presentar libremente sus can
didatos con un maximo de uno por club. 

c) Los actuales presidentes pueden presentarse a 
reelección. De no hacer uso de esta prerrogativa, 
las Federaciones pOdran presentar también un 
candidato, que puede ser un miembro del Consejo 
Directivo aun en funciones. 

d) Una vez conocida la relación de candidatos. lo::. 
clubs, previa asamblea de sus asociados, pueden 
fraccionar sus votos entre los mismos para la vo 
tación final. 
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Proposta de modificació dels 
Campionats Individuals de 

Catalunya 
Informe i conclusions 

D'acord amb la Ponència nomenada a l'Assemblea de Clubs de la 
Federació Catalana d 'Escacs del 10 d'octubre passat per a 
reformar l'estructu ra dels campionats individuals de Catalunya, 
la Ponència sotmet aquest projecte a la F. C. d'E. i suggereix una 
consulta a nivell dels jugadors interessats, abans de la seva 
aprovació per l'Assemblea Extraordinària, si aquest requisit es 
considera necessari per part de la F. C. d'E. 

El projecte que es proposa afecla 
només els jugadors de categoria Pre
ferent i Superior, actualment dividits 
en dos grups: Preferent ordinaria i Pre
ferent especial. 

A. PLANTEIG GENERAL 

S'ha considerat necessari reestruc 
turar els campionats espeCialment per
què es considera que el sistema suis. 
malgrat els seus avantatges. no és el 
més adient per a una prova de cate
gorja com ha d'ésser la linal dels carn· 
pionats individuals de Catalunya. 

Els inconvenients clàssics que pre
senta el sistema suís es veuen agreu
jats per la normativa actualment en 
vigor a la Preferent especial , que ten
deix a augmentar de forma paulatina 
el nombre de jugadors que hi partici
pen i això la que la qualitat del tor· 
neig se'n ressenteixi i tingui tendència 
de minvar. 

Per aquest motiu es considera que 
el sistema suis ha de ser bandejat de 
les competicions que enfrontin juga· 
dors de certa categoria i ha d'ésser 
substituït pel sisema " Robin round " o 
de lliga, 

El sistema proposat és el següent 

1 ) Els campionats ind ividuals de Ca
talunya per a jugadors de catego
ria Preferent o superior, es divi 
deixen en Ires fases : preferent or
dinària, semifinals i final. 

2) La Preferent ordinària es jugarà 
per sistema suís a 10 rondes i 
tindra uns llocs classificatoris per 
a la semi final de la temporada 
següent, 

31 La semifinal constarà de quatre 
torneigs per sistema lliga de 10 
Jugadors cada un (nou rondes de 
durada) i tindrà uns llocs classi 
ficatoris per a la final de la ma-

teixa temporada j d 'altres per a 
la semifinal de la temporada se
güent. 
Els jugadors que juguin la semi 

final hi arribaran per: 

al via de classificaci6 (proce
dint de la final , per la seva 
permanència a les semi finals, 
o per ascens de la Preferent 
general) ; 

bl determinaci6 directa segons 
sigui la seva avaluaci6 en el 
llistat de la F. C. d 'E. 

També podran incloure 's a la final 
jugadors de reconeguda força que 
no hagin jugat torneigs de classi
ficació ni estiguin en els llistats 
d'avaluació federativa. 

4) La final tindrà lloc en el periode 
abril / maig pel sistema de lliga 
entre, 

S) 

al els jugadors classificats de 
la final de la temporada an
terio r (3), 

b) classificats de les semifinals 
de la temporada corrent (8). i 

cj el guanyador d'un torneig en 
què participaran els campions 
de les Delegacions de Lleida. 
Tarragona i Girona. i el cam
piÓ del torneig obert de Bar· 
celona de la temporada cor 
rent. 

També s'hi podran afegir tots els 
Jugadors que, pertanyent a la F. C. 
d 'E.. tinguin titol internacional. 
sense que la seva col-locació tin
gui repercussi6 en el mecanisme 
de classificació dels 12 jugadors 
restants . 
La final es disputarà a dues ron-
des per setmana. 

Aquesta reglamentació , un cop 
aprovada segons les normes es
mentades, ha d 'entrar en vigor a 
parlir de la temporada 1977178. 

B. ESTRUCTURA DEL CAMPIONAT 
PER A LA TEMPORADA 1971178 

Preferent ordinària o general 

Es jugarà per sistema suis a 10 ron 
des. Ets sis primers classi ficats pas· 
saran a la semifinal de ta mateixa tem
porada. 

Semifinal 

al Es compondrà dels següents ju
gadors; 

- els classificats del 4rl. al 24e. 
del campionat de Preferent es
pecial de la temporada ante· 
rior (21 jugadors); 

els sis primers classificats de 
la Preferent ordinària o gene
ral de la temporada anteri or 
(6 jugadors) ; 

els altres 13 jugadors seran 
designats per la F. C, d'E. mit 
jançant l'aplicació del llista t 
d'avaluacions a 30-9-77, llevat 
dels casos esmentats en A 3) . 

b) El tolal de 40 jugadors serà dis
tribuït e:n 4 grups segons el sis· 
tema oHmpic, prenent com a base 
la gradació de cada jugador a 30· 
9-77. 
A cadascun d'aquests grups els 
dos primers es classificaran per a 
la final de la mateixa temporada 
i del 3er. al Sè .. per a la semi
final de la temporada 78179. 

Final 

aj Es compondrà dels següents JU ' 

gadors; 

- els tres primers classificats de 
Preferent especial de la tem
porada 1976177; 

els 8 classificats en les semi
flOals de la temporada corrent , 

els jugadors amb titol ini er
nacional que hi vulguin parli
cipar ; 

el guanyador d'un torneig en· 
Ire els campions de Girona, 
Lleida, Tarragona I el campió 
del Torneig Obert de Barcelo· 
na de , 977178. 

b) Els Ires primers classificats ho 
seran dlr€ctament per a la final 
de la temporada seguenl . 

.. 

Els 9 Jugadors restants es classl 
fiquen per a ta semifinal de la 
temporada que segueix. 
La presència de Jugadors amb 11-
Iol internacional a la final no afec
ta aquest mecanIsme. 

Novembre de 1976 

.Ja sou subscriptor del BUTLLETI D'ESCACS? 
És l'organ d. la nostra cultura .scaqulsta 

DIFONEU-LO 



PRESIDENCIA DE LA FEDERACION CATALANA DE AJEDREZ 
De entre las cartas recibidas abogando por la reconsideración de dimisión del actual Consejo Directiva de la 

Federación Catalana de Ajedrez, a raiz de la circular cursada a tados los clubs en el mes de febrero última, escoge
mos la del Club A jedrez Olot, por ser: 

a) el actual club campeón de Catalunya . 
b) el tener mayor número de licenclas Hamitadas. 
e) el de es tar fuera del area barcelonesa . 
d) el de no contar con ningún miembro en el Consejo Directiva de esta Federaclón. 

Sr. D. PEDRQ CASAJUANA FIGOLS 
Presldente de la F.C.DA 
Trafalgar. 3 
BARCELONA-lO 

DlstlngUldo señor y amigo 

11 de febrero de 1977 

Hemos reclbldo reclenlemenle la Circular del ConseJo Dlrectlvo de esa F.C.D.A. en la que nos exponlan 
diversos hechos acaecidos hasta el plesente. en el transcurso de su mandato. 

Deseamos manlfestarle que. aunque en alguna de esas clrcunstanClas nuestro crite rio pudlese no coinCldlf 
call el de ese ConseJo. conSlderamos su etapa Presidencial como la mas fecunda de los ultl mos tlempos. 

Consideramos tamblen como muy humano el cansancio que puede produclrse en unas personas al ocupar 
cargos publicos. expuestos a la critica. a veces no por blen Intencionada menos cruel . "un arbol no les deia vel 
el bosque" . 

En tal sentida. y qUIz.?s egoisllcamente. lamentamos la anunciada dlmiSlón de ese ConseJo Directiva que 
usted tan dignamente preside. al tiempo que sentlmos no tener la autoridad suflclente para no aceptarla. en blen 
del ajedrez catalan. 

Por eso en nombre del Club Ajedrez 0101 -y estamos p/enamente convencldos de que nuestro cnteno com· 
clde con la gran mayoria de los Clubs catalanes-. nos atrevemos a solicitar de ese Consejo Directiva y muy es· 
peclalmente de Vd. recon sid eren su postura y se presenten a una reelecclón , para la que. por adelantado. pue' 
den ya contar con el volo o votos que co rr espondan a nuestro Club. 

Le ruego encarecldamente no conSide re 
la expreslón sincera de nuestro pensar. 

la presente como una Simple mueslra de cortesia. es. realmente 

Con toda cordialldad. 

FEDERAGION CATALANA DE AJEDAEZ 
Tralalgar, 3. Tel. 318 65 42 
BARCELONA-'O 

Ci rcular a los Sres Presidentes 
de los Clubs alfitados a la F.C.A. 

CLUB AJEDREZ OLOT 
Fdo. Jorge Pares 

President e C. A. 0101 

Barcelona, 23 de ¡unio de 1977 

Con fecha de febrero pasado. el Gansejo Directiva de esla Federactón Catalana de Ajedrez comuntcó a lo· 
dos los clubs y jugadores federados su propósito de cesar en sus actividades y ca rgos. tan p ronlo como. por pal 
te de los organismos supellores, se dictaran las oportunas normas para proceder a la elección de presidentes reglo
naies o provinciales, Y. en Iodo caso. en un plazo maxlmo que se fi¡aba en el próxlmo di&. 30 de ¡unia como fecha 
limile. 

A pesar de haberse tecibido numerosos escritos de dlferentes clubs. en los que se pedia una recon sid era
ción de esta actitud. este consejO Directiva se mantiene en sus cuterlos In¡clales, Y. a la vez que agradece las 
pruebas de canfianza recibldas , se reitera en su propósito de que sean los clubs y los Jugadores los que, de ~na 
manera autenticamente democratica. eli/an a los hom bres que habran de regir los destinos del aJedrez catalan du
rante los próximos cuatro años. 

No obstante. no se le oculta a est e ConseJo el hecho de que para poder llegar a esta autentica manlfesta
clón del pensar y del senllr de los componentes todos del aledrez cataran. cabe dlsponer. como se ha dicho mas 
arriba, de unas normas emanadas de los organlsmos supenores. en tanta !>ubsista la otdenaclón vlgente; normas 
que. hasta el momento. no han vista la luz publica. En consecuencia . no se nos oculta tampoco que llevar al li
mite la declsl6n de cesa r el Consejo Directiva por toda el próxlmo dia 30 pOdria crear una pellgrosa situaclón de 
Interinidad mas grave todavía SI tenemos en cuenta que son precisament e los próximos meses veranlegos aque
llos en los que la estructura federativa traba Ja con mas preslón. en razón de la planihcación de la venidera tempo· 
rada deport l'la_ 

Esta cltcunstancia. y el hecho de que han Sida lelizmenle superados los obstaculos que. en pnncipio. po
dian acometer la tarea de la redac clón de unos Estatutos actuallzados. abler10s a las comentes que emergen en 
el pais, y de las que el aJedrez no se puede sentir aJeno. asi como la firme y deCidida voluntad de este Consejo 
Directiva en p lena de no admitir mas dllaciones en ta resolución del contenCIOSa que durante fargos meses ha 
cuestionado la inlegridad territorral de la Federaclón Catalana en el marco histónco del Princlpado. le han acon
se/ada mantenerse por un tlempo mas en su pueslo : Ilempo suflc lente para que se publiquen las normas para elee
ciones presidenclales. se redacten y se aprueben en Asamblea Extraordlnarla los nuevos Estatulos. y quede del i' 
nl!l'lamente olvldado el Intento segregacionista . 

Atentélmente 

FEDERACION CATALANA DE AJEDREZ 
Por el Gansejo Directiva. 

Secretaria 




