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UN ALTRE ESTATUT, SI US PLAU 
Aquest número surt, una vegada més, coincidint amb la Diada 

de Sant Jordi, que a Catalunya és una festa popular de reafirmació 
del nostre sentiment nacional. 

Enguany s'escau que el nostre poble, conscient de la gravetat 
del moment històric que vivim -segons remarca la Crida de la coa 4 

lició senatorial coneguda ,per Entesa dels Catalans- reivindica el 
restabliment dels principis i institucions corresponents a un Estatut 
d'autonomia ja gaudit, que permeti tornar a governar-nos pel nostre 
compte. 

Seguint el paral.lelisme vital que hi trobem en els escacs , podem 
dir que els escaquistes estem també reivindicant un nou estatut fe
deratiu que arraconi d'una vegada l'anacrònic i reaccionari de 1959, 

Bé és veritat que la Junta Directiva actual, des del seu comen
çament a mitjan l'any 1974, es proposà de seguir una línia democrà
tica, que ha portat fins allà on ha pogut , La manca d'un estatut adient, 
però, no permet d'aprofitar millor les possibilitats d 'aquesta volun 
lat. Per això s'ha de refermar en un estatut, democràticament elabo
rat, perquè coincideixi l'esperit amb la lletra de la reglamentació, i 
que tothom sàpiga a què atenir-se. 

En un procès iniciat ara fa prop d'un any i que s'ha estroncat 
-sense entrar en raons de les causes que provocaren el seu atur
s'intentava arribar a tenir un motlle que cada vegada esdevé més pe
remptori disposar-ne per actuar en con seqüència, Cal, doncs, anar 
ràpidament a l'elaboració d'uns estatuts democràtics , moderns, 
oberts i progressistes que potenciïn els escacs catalans , com ja 
aleshores es manifestava , 

Uns estatuts que, amb autèntic dret democràtic , haurien de res
tablir de bell antuvi la normalització del català per damunt de tot i 
ens facin passar del sentiment a la pràctica de la catalanitat , 

es evidenl que això ha d'anar d'acord amb la revitalització de la 
ciutadania de tot un poble, un poble que s'adon i de la seva capacitat 
d'organització col.lectiva . Cadascú ha de comprendre que, com passa 
a nivell de participació politica individual en la construcc ió de la 
vida en comú, escaquísticament s 'ha de contribuir també a la remo· 
delació dels nostres esquemes per anar avançant en el cami del noS
tre progrés , 

De fet, de nosaltres depèn en realitat. Hem de bastir el present 
per assegurar un immediat i esponerós futur, i no deixar-nos arrosse 4 

gar per fatalismes esterilitzadors , No caure en una somorta espon 4 

taneïtat alienadora i, per tant. sense força per a estructurar la nostra 
societat escaquista, 

Si no et preocupes, et moriràs , escaquista! Si renuncies a lluitar, 
et moriràs, diem parafrasejant el dramaturg Arnold Wesker. 

es a dir, et moriràs com a cèl.lula del cos social a què pertanys , 
amb el perill d'arrossegar les cèl.lules vives , dinàmiques, si aquest 
sentiment s'estengués massa, Prou que hem tingut aquesta expe
riència en els darrers decennis , Redreça't, doncs, escaquista! Cons
trueix el teu propi món! 
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Ràdio 4 és l'intent més seriós i reeixit d'institucio
nalitzar el català en els canals populars de comunica
ci6 de masses i contribuir a la seva normalitzaci6. 

Un sol defecte, i greu. Que no solament no arriba 
a tots el Paisos Catalans. sinó que ni tan sols a tota 
Catalunya, i això fa que el seu abast encara sigui li 
mitat. 

D'entre les seves emissions que s'han ocupat del 
nostre ((Butlletí)), darrerament ho ha fet «Catalunya a 
l'abasb), que s'emet cada dia a les 5 hores de la tarda, 
i que està a cura dels locutors Amanda Camps i lluís 
Pruneda. 

El proppassat 21 de febrer fou entrevistat el nostre 
director Jordi Puig per a explicar la problemàtica de 
la nostra publicaciÓ en el context del tema (La premsa 
a Catalunya», desenvolupat durant dues setmanes. 

Creiem que pel ventall d'opinions que fan referèn
cia a la concepció del nostre ((Butlletíu, és interessant 
fer-ne un resum per als nostres lectors que no hagues
sin escoltat la susdita emissió. 

REVISTA MES QUE BUTLLETI. PERQUÈ? 

La presentadora de l programa s'es tranya de 
l'envergadura de la publicació respecte del seu 
titol. El nostre director acla reix: Té la considera
ció de butlleti perquè tracta exclusivament les ma
tèries d'una entitat conc reta com és ara la Fede
ració Catalana d' Escacs, vol dir, dels seus mem
bres, dels seus afiliats, és a dir, els seus jugadors 
i els seus clubs . Ara bé, el tractament d 'aquesta 
informació té el caire de revista per quant no es 
comenta solament l'actualitat de les competicions 
del periode que comprèn cada número, sinó tam
bé s'hi fa assaig , entrevistes, retrospectiva, pro
blemística, amb tots els aspectes anecdótics, re
creatius i culturals dels escacs . O sia. no es limi
ta al vessant tècnic ans cuida també del vessant 
periodís tic . 

EL PAS DE LA SEVA CATALANITZACIÓ 

Jordi Pu ig explicà que la Federació Catalana 
leia 11 anys que venia editant un butlletí en cas
tell à, que era trimestral. Quan a l' any 1974 va en 
trar a formar part de la nova Junta directiva , el 
pres ident Sr. Pere Casajuana, li va encomanar 
el butlletí que aleshores s'editava degut a la seva 
trajectò ria periodística en els escacs . Jordi Pu ig 
acceptà l'encàrrec amb l'interès, compartit per 
tots els membres de la Jun ta, de transformar-lo 
en una publicació catalana . Es sol-licità el permis 
a començaments de 1975 però no fou fins a les 
darreries d'aquell any que es tingué el permís 
per a fer-ho. El primer número de la nova etapa 
eixí el maig de 1976. 

DADES 

COMPARATIVES 

castellà 

cata là 

PorIodH 

1964 
1965-74 
1975 

1976-77 
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Nombre 
d'anys 

1 
10 

1 

2 

LA FILOSOFIA DEL 
«BUTLLETí» 
i altres consideracions 

SIGNIFICAT DE L'EDITORIAL 

Es pot dir que l'editorial vol connecta r amb 
la problemàtica del redreçament del nostre pa ís 
en paral-Ielisme amb els escacs, perquè s'enten 
gui que els escacs pertanyen a la vida activa del 
nostre país . 

SI. ELS ESCACS SÓN UN JOC 

A la pregunta de la presentadora el nostre di
rector respongué que els escacs són, eviden t
ment, un joc. En definitiva serveixen per a passar 
l'es tona, però el coneixement cada vegada més 
pregon de la tècnica per part del jugador fa que 
esdevingui necessari emprar-hi cada vegada més 
temps i així esdevé un grau més o menys intens 
de dedicació que pot conduir a una professiona lit 
zació a partir d'un progrés mitjançant l'entrena
ment que est imula l'aspecte esportiu del joc. 

El joc té tots els vessants necessaris perquè 
sigui atès per tota mena de persones ja que sem
pre es troba l'adversari a mida, que proporciona 
la distracció i alhora l'estímul. 

AMPLITUD DE LA COMESA 

Jordi Pu ig explicà que si bé l'aparició actua l 
és bimes tral no es subjecta a una extensió deter
minada perquè la publicació preté assoli r cada ve
gada la informació del periode que abasta amb el 
nombre de pàgines que necessi ta el desenvolupa
ment del seu contingut. Així podem veu re que si 
abans el nombre fix de pàg ines era de 16 ara és 
variable en funció de la informació que s'ha de 
donar i que sempre asci Lla als voltants de les 50 
pàgines. Això fa que en poc periode de temps es 
porti publicaoa tanta Qu antitat de material. 

Promig edicions 
Nombre Nombre de any/ pàgines 

d'edicions pàgines numero 

2 32 2/ 16 
42 672 4,2/ 16 

4 138 4/ 34,5 

9 520 4,5/ 57,5 



EL COST ~S CAR, QUI PAGA? 

La presentadora creia que el seu cost era co
bert per l'assuciat , Jordi Puig féu referència al fet 
que malauradament encara no s'havia arribat en 
aquest estadi , que és al que s'hi ha d'aspirar, AvUI 
dia es compta amb una xifra de subscriptors for
ça interessant però encara no prou important, que 
ara es tractarà d'empènyer mitjançant una cam 
panya de promoció no solament als clubs sinó a 
les escoles i altres entitats educatives i recreati 
ves ; hi ha una part de subvenció de la Federació 
Espanyola , que ja és tradicional i es pot dir prové 
d'antecedents d'abans de la nostra guerra; una pu
blicitat més aviat de tipus institucional; i es co
breix el total amb una aportació privada per aju
dar a mantenir aquesta eina de treball com con
siderem és el nostre Butlletí. 

Això no és una solució definitiva, sinó més 
aviat s'ha de considerar una etapa transitòria , per
què la perspectiva és que el Butlletí s'arribi a as
sumir en el cos social dels escaquistes federats 
com en altres associacions professionals i fede
racions estrangeres, que inclouen la publicació en 
la seva llicència o quota d'associat. Això sembla 
que comença a tenir la seva incidència en la cons
ciència dels jugadors i van arribant opinions fa 
vorables en aquest sentit, i es confia que en un 
termini més o menys curt això sigui possible . Men
tre es fa l'esforç de mantenir aquesta publicació 
fins que s 'entronqui amb aquella solució, si és 
que hi arribem a temps , 

LA SOLUCió LA TENEN 4_500 FEDERATS 

Si tots aquests jugadors federats tinguessin 
la subscripció inclosa en la seva llicència federa 
tiva - naturalment, amb un preu de subscripció 
inferior al del públic en general- el problema es
taria resolt d'entrada, Les vendes addicionals per 

incloure el Butlletí en el circuit comercial dels Paï
sos Catalans seria un complement per atreure 
nous afeccionats . 

LA PREMSA CATALANA VISTA DEL 
BUTLLETI ESTANT 

Jordi Puig considerà que la premsa en gene
ral viu de miracle com el mateix «Butlletí d'Es 
cacs» car manca la normalització necessària per 
al consum de premsa en català , 

Això prové de la manca de costum de tants 
anys de no tenir premsa catalana a l'abast. Per 
endegar aquest costum Jordi Puig opinà que era 
una qüestió de resistència d'uns quants anys més 
ara que hi estem posats a la lluita per introduir 
novament la lectura en català, creant la consc ièn 
cia que sembla que torna a eixir però que, natu
ralment, pateix del llast d'aquests anys passats , 

LA MAINADA, PUNT CLAU 

Com totes les coses s'ha de començar la tasca 
per l'escola, així l'ensenyament del català com 
dels escacs, No és que una cosa vagi lligada a 
l'altra, sinó que com tota l'educació de la persona 
ha de venir de l 'escola _ 

SENTIT PEDAGòGIC DELS ESCACS 

Els escacs tenen un caire pedagògic pres amb 
l'alegria d'un joc formatiu, i l'infant i el jove així 
s'ho prenen, Si aquest jove hi agafa afecció ales
hores tením ja un jugador de club, Però els escacs 
a l'escola han de servir perquè el noi, o la noia, 
puguin modelar el seu cervell. Per això no n'hi ha 
prou amb ensenyar-los a moure les peces perquè 
sàpiguen què són els escacs, sinó que cal saber
los fer veure el mecanisme que segueix el seu 
pensament en jugar als escacs , 
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CARTA OBERTA ALS PRE-CANDlDATS A LA 
PRESID~NCIA DE LA FEDERACiÓ CATALANA D'ESCACS 

Amics meus: 

Un prec per a començar: no em considereu un 
pedant si pretenc expressar·vos públ icament unes 
opinions personals que, fins a cert punt. podrien 
semb lar conse ll s. 

Preneu -ho només com a fruit de l'experiència; o, 
millor encara . com a fruit d'una experiència: l'ex pe· 
riència de començar com a President dins l'àmbit 
d'un pais adormit pel malson d'una estruc tura auto
rilària, i acabar immers en el remolí d'una llibertat 
que tots . o gairebé tots . intentem assimilar. 

El meu ag raïment personal a tots vosaltres. El 
fet que existiu significa que encara hi ha gent que. 
davant les seves ambIcions persona ls , posa la mag
nifica ambició de servir la comunitat. de servir una 
comunitat , de servir la seva comunitat . 

Així . talment com ara us imagino, joiosos i ben 
disposats, cu rulls d'il.lusió, us puc avançar que 
aquest agralment, que per part meva serà constant. 
per part de la comunitat es pot posa r en dubte en 
qualsevol moment . Compte , però, no hi ha el més 
lleuger bri d'amargor en les meves paraules; senzi 
llament. són sinceres . Sinceritat nascuda al caliu de 
l'expenència , o d'una experiència : que formem una 
col.lec tivitat amb uns nivells d'exigència no excessI 
vamen t equil ibrats . 

Penseu , doncs , que no n'hi haurà prou amb obnr 
les portes de la gestió federativa ; que no serà sufi 
cIent celebra r assemblees generals amb presentació 
de comptes; que per a molts no servirà de res que 
dquestes assemblees nomenin pon ències que rees
tructurin els campionats regionals; que el Comitè de 
Competició sigui un òrgan elegit i regit pels clubs . 
Penseu que si només feu això, després de més de 
20 anys de no fer-se , se us pot arr iba r a titllar fins I 
tot de bunkerians; I que més d'un club que es creu 
pres t igiós us pot arribar a escriure alguna carta ple
na d'inconveniències. la més greu de les quals pot 
ser que us demani fins i tot que no feu cas d'un 
acord d'assemblea perquè a un dels seus jugadors 
li afecta negativament. 

Feu-vos a la idea que no serà su ficient organit 
zar, en el termini de quatre anys , dos campionats 
d' Espanya per equips I altres dos de la catego ria 
juvenil. Us trobareu qui us dirà que perquè no !'In
dividual, que si a la sa la de joc feia mol ta calo r, que 
si els llums es taven mal coi- lacats .. I contemplareu , 
asto rats , que a la sa la hi ha 200 persones mal comp
tades en relació a un cens vint vegades més gran , 
i amb una partici pació ca talana majoritària . Però com 
que sou persones a qui no desanimen aquestes co
ses , tornareu a demanar una alt ra organització . 

Convertir el cam pionat juvenil de Catalunya en 
una final amb els jugadors reunits durant una set 
mana a la mateixa localitat . i fer això tres anys a la 
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ca rrera , així com organitzar unes fases prèvies co 
marcals per arr iba r a aquesta final, i traslladar aquest 
sis tema als infanti ls , i fins i tot crear el campionat 
de Catalunya per equips d'aquestes categories , us 
pot servi r, tal vegada, perquè més d'un us digui que 
no feu res per als escacs infantil i juvenil. I fins es 
pot donar que en alguna carta també se us retreguI 
que no protegiu els jugadors joves, i després resulta 
que, qui us diu això, és un club que ni inscriu equips 
en aquestes catego ries ni ho ha fet individualment 
durant els darrers 10 ayns . 

Reco rdeu el Torneig Zonal? Factors externs el 
malbarataren, però la seva celebració fou un fet. S'a
conseguiren ajudes d'im portants enti tats financeres 
i hoteleres com mai havia tingut els escacs catalans . 
Procureu. us ho prego, organitzar un esdeveniment 
de major importància -perqué no una Olimpiada?
ja que , en cas contrari , se us dirà que no feu reS 
per als escacs internacionals . I tal vegada fins i tot 
se us qualifiqui d'« inefables» per no ajudar més, en
cara que sigueu injustos amb d'altres, a un torneig 
que, en el seu primer any, a l'hora d 'aixecar el teló 
tal vegada no tenia altres re cu rsos que la subvenc ió 
que havieu pogut arrabassar, fora de termini i de 
pressupost, a la FEDA. 

Sigueu mesurats amb la premsa; no calgueu en 
l 'error d'en trar en discussió amb ella . Allò que és el 
quart poder alguns s'ho han arribat a crcu re, i si 
bé una gran part de l'especialitzada, que té un au 
tèntic basament tècn ic, sap omplir co lumnes amb 
informació veraç i flmb comenta ri s I anà lisis de pri
mera mà, altra , ~ortosament minOritària. en no tenir 
aquest bagatge s'ha d'aprofi tar del sensaciona lisme 
perquè algú se la llegeixI. En aques t cas, . mICS meus, 
us recomano molta calma i tranqwl.lltat. No entreu 
en el seu joc; és precisament el que pretenen . 

Una cosa si us encareixo: fugiu del petit món . 
Ja m'enteneu , veritat ? dels cenacles de xerrai res . 
Els tenim ben localitzats, són pocs, mitja dotzena tot 
just . Perqu è anomenar-los? No sigueu homes de co
maratges; millor enca ra , si ho sou , o si algú de vo
saltres en particu lar ho és , renunc ieu a la possibilitat 
de sorti r elegits. Teniu present que quan parla el 
Presiden t parla la Federació; aquesta és l'opinió ge
nèrica que, certa o fal sa , preval. El càrrec no és apte, 
doncs , per als que en diem xerrameques (<<coti llas» 
en ve rs ió castellana) . 

El Presiden t ha de posseir un grfl ll dOlnlni de si 
mateix -us confesaré que, en els primers dos anys 
no el vaig poder assolir- i un sistema nerv iós equi
librat. 

Atenció, tots ens coneixem; avui et vindran amb 
una xa farderia, demà amb una altra, després: «ta l.) 
opina que si tal cosa, «tal altre)) ha dit això altre ... 
Nits d' insomni si falla el tremp. Cosa lletja , l'insom
ni és mal conseller. Les decisions preses a l'endemà 
acos tumen a ésser errònies . 



Però, de la mateixa manera que us enca reixo no 
freqüentar els xerrameques, us recomano alternar 
amb gent sana de les dotzenes de clubs que ten im 
escampats arreu del pais català . Us garanteixo que és 
una experiència inoblidable : veure, per exemple, els 
afanys dels directius de Ripoll ; presencia r entre bas
tidors l'entramat de les 12 Hores de Masnou; assis
tir a la familiar festa comarcal de V ilaseca-Salou; 
veure com un miracle cada any repetit el muntatge 
i desenvolupament dels torneigs obert.s organitzats 
pel Berguedà, Sant Josep i Catalònia ; tractar els mil 
problemes de la posta en marxa d'u n campionat 
d'Espanya per equips a Centelles; admirar l'esforç I 

l'obra olotina ; viure una jornada d'autèntica exaltació 
catalana com la de Martorell ; acudir a Malgrat i al 
seu «Costa Catalana» ; conviure la inauguració d'un 
local social de la catego ria del del club d'escacs Vul
cà, que cristal.litza la posta en marxa d'una atrevida 
idea empresarial al servei de l'esport; admirar-se 
del miracle anyal del club d·escacs Congrés, proba
blement en les an típodes d'aquella idea, però amb 
la seva pròpia tan sòlida com qualsevol altra ; veure 
la tasca ordenada, callada. profunda que en el camp 
juvenil menen clubs com els de Vilafranca, Olot, Ta 
rragona, Sant Adrià i tants d'altres que temo oblidar; 
i tants i tants moments inigualables que us donaran 
per bons tots els disgustos i maldecaps que pugueu 
tenir a la vostra gestió . 

I no serà el menys gruixut la continuïtat d·aquest 
«Butlletí d'Escacs», amb el que passa una cosa Su 
mament curiosa : que tots estem d'acord d'acceptar 
que no té parió, però que molt pocs estem disposats 
a mantenir-lo, encara que sigui a un preu anyal equi
valent al d·una tarda a una discoteca . Fins és possi
ble que els homes que l'han fet possible sigu in tit 
llats de tenir la mà foradada, quan el seu esforç no 
ha tingut cap repercussió a la tresoreria federativa . 
I en canvi s'estigui disposi;lt a acceptar alegrament 
algun pretés mecenes, eventual salvador de la Fe · 
deració . Com si no estiguéssim farts de salvadors I 

HUMOR 
DE CORK 

En canvi, i és veritablement cu riós , probablemen t 
ningú us tirarà a la cara a la fi de la vostra gestió . 
que no haguéssiu tingut l'empenta d'emprendre una 
profunda reestructuració de la problemàtica econòmi
ca de la Federació . Però faig mal fet de dir això, car 
penso que no sereu tan pusil.lànimes com ho estat 
jo en aquest sentit. Ten iu-ho ben present : no podem 
anar enlloc ni amb clubs amb quotes mensuals de 
socis de cinc pessetes -heu llegit bé , cinc pesse
tes- ni amb l'actual absurd sistema de recaudació 
federativa , que fa que la imposició recaigui més se
ve rament sobre la tramitació de llicències en lloc de 
fer-ho sobre la quota federativa , que fins beneficia
ria l'increment de ll icències, cosa de la que estem 
molt necessitats . No he estat valent en aquest as
pecte, ho confesso. En el meu ànim han pesat molts 
factors que hauria d·haver desestimat. Espero que 
vosaltres tingueu major decisió . 

I, finalment, també espero de vosaltres que tin
gueu ben present que rebeu el llegat d'una Federació 
que. contra tots els mals oratges, es continua dient 
Catalana, perquè manté el seu àmbit d'autoritat en 
tot el Principat. 

Penso que aquesta positura és un compromís 
ferm que heu d·establir amb els vostres electors . 
No em guia ànim de revenja ; el fet anecdòtic que 
intentin portar-me als tribunals per aquesta actitud 
no afecta el meu ànim en escriure aquestes ratlles . 
Un dia , quan el secret del sumari es pugui donar a 
conèixer, i si el director del Butlletí m 'ho permet, ex
plicaré de bon grat tota la gestació d'aquest malau 
rat afer. Ara només em guia la tranquiLlitat d'haver 
pogut mantenir incòlume aquesta Institució i trans
ferir-la talment com la vaig rebre . Em ~embla que els 
fets , les circumstàncies que viu el país, avui més 
que mai , m'han vingut a donar la raó . 
De vosaltres , amicalment i cordia l. 

PERE CASAJUANA I FIGULS 
President de la F C d'E. 
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MIS RELACIONES CON EL 
AJEDREZ CATALAN 

por el Dr. Ramón Rey Ardid 
Campeón de España (1930-1943) 

Entre los recuerdos mas gratos 
de mi vida ajedrecistica figu ran 
sin duda. mis constantes y gratí
simos contactos con los jugado
res catalanes y, mas conc ret a
mente, de Barcelona. Cuando tra · 
to de reavivar estos recuerdos . 
muchos de elias lejanos, acuden 
a mi mente numerosos nombres 
que nunca podré olvidar. 

Querria en estas lineas dar una 
idea a mis lectores de lo que sig 
n¡fieó para mi el ajedrez ca talan 
en los años de mis comienzos . y 
para ella nada mejor que evoca r 
las figuras mas significativas que, 
de una u otra manera . tuve oca 
sión de tratar personalmente a 
parti r del año 1924. fecha en que 
acudí a París , 5iendo un <dadrí}) , 
para participar en el primer Torneo 
Olímpico, representando a Espa
ña en compañía del entonces 
campeón nacional M anuel Gol
mayo y del eximia problemista 
barcelonés Valentin Marin Llovet. 

Era Marin un hombre excepcio · 
nal. Caballeraso, elegante, nota· 
ria de profesión , dotada de un 
gran talento, de una extensa cul 
tura y de un fino sentida del hu
mor. Rompiendo las barreras ge
neracionales conmigo. pronta se 
esta blec ió entre nosctros. mas 
que una amistad una auténtica 
cama raderia . En aquel ambiente 
cosmopolita. a veces un tanto 
barroco del torneo. nos reíamos 
de nuestra propia sombra , aunque 
sin herir nunca a nadie. Celebra 
bamos nuestras victorias, y echa 
bamos a broma nuestras derro 
tas . 

Jugó Marín en aquella ocasión 
partidas muy meritorias , en es 
pecial la que ganó al famosa 
maestro argentino Roberto Grau . 
empleando una apertura a la que 
yo califiqué jocosamente de «va-

ria nte blanda», lo que suscitó 
tema de mutuo regocijo en pos 
teriores ocasiones , 

N." 63 R 65/0 

(Blancas, Dr . V . Marin - Ne· 
gras, R. Grau, Olimpiada de Pa· 
ris , 1924.) A pertura peón dama. 
1 d4 d5. 2 e3 Cf6. 3 Ad3 e6. 4 
Cf3 Ae7 . 5 o-o c6 . 6 b3 Cbd7. 
7 Ab2 O-O. 8 Cbd2 b6. 9 Ce5 
Ab7. 10 f4 c5. 11 Tl3 Ce4. 12 
Th3 f5. 13 Cdf3 Cdf6 . 14 Cg5! 
Ac8 . 15 A X e4 h6. 16 Ad3 
h X g5. 17 f X g5 Cg4. 18 C X g4 
f x g4. 19 D X g4 A X g5. 20 
Ah7 + Rh8. 21 Af5 + Rg8. 22 
A X e6 + A X e6. 23 D x e6 + Tl7 . 
24 Tl1 Af6 . 25 d X c5 De8. 26 
D X e8 + T X e8 . 27 A X f6. 1-0) . 

Mi amistad con Marín no se 
interrumpió hasta su muerte. En 
mis frecuentes viajes a Barcelo
na rara vez dejaba de visitarle o 
de saludarle por teléfono, cuando 
no conce rtabamos una partida 
amistosa o coincidíamos en algún 
torneo como luego se vera , 

Pero mi primer contacto pro
funda con el ajedrez barcelonés. 

Un aspecto de 'a sala de juego correspondiente 
al Club de Ajedrez Barcelona, en donde se 

disput6 el lorneo nacional de 1926 
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que en aquellos tiempos era 
como decir el ajedrez cata lan , fue 
en el año 1926. cuando fui invi · 
tado al Torneo Naciona l que or· 
ganizó el "C lub d'Escacs Barce
lona» en su sede de la ca lle de 
Cas pe. Alli conoci a la flor y nata 
de los jugadores catalanes . Unos. 
partic ipan tes en el torneo, y otras 
asiduos espectadores de las par
tidas . 

Citaré entre otros muchos a 
Rafael Ooménech. verdadera pró 
cer del tablero, y a Ricardo GUI 
nart, gran periodista . con quienes 
rne une todavía una gran amistad. 
as í como a Vilardebó, gran com 
binador; a Placi do Soler. con su 
estilo elegante y posicional y ex
celente jugador a la ciega ; a Cor
tés , amante de los juegos cerra 
dos; al pintoresca ru so Ivanov, 
con sus romanticas aperturas en 
las que a veces entregaba la da
ma para dar luego unos cuan tos 
laques y perder honrasamente. 

Por aquel entonces entablé 
también grandes relaciones amis 
tosas con el Dr. Andreu. poten 
tado industrial farmacéut ico. de 
qu ien se decia que en su reg ia 
mansión de la Bonanova se ser-



via la comida con cubiertos de 
oro . Hombre simpàtico y socia
ble . era gran aficiona do al aje 
drez, y siempre que se organiza 
ba una competición de mayor o 
menor importancia. allí es taba el 
Dr. Andreu actuando de generoso 
mecenas. 

En el torneo a que me he re
ferido mas arr iba. obtuvo Golma
yo el primer premio seguido de 
V ilardebó y COrlés . quienes de
¡aron a gran altura -ya por en 
tonccs- al ajedrez catalan . Yo 
quedé en cua rto lugar. y luego 
se clasificaron Lafora. Marin. 0 0-
ménech. A . Fernandez. Iva nov. 
Fernandez Avelhín y Castelló. AI 
fina l del torneo Golmayo dijo pro
féticamen te en unas declaracio
nes a la prensa : «Rey me da la 
impresión de ser mi sucesor en 
el campeonato de España: reúne 
a CQnOClrnlentos técnicos una 
gran agilidad mental y a la inven
tiva, lo necesario en ajedrez» . 

Este primer torneo nacional 
barcelonés fue un modelo de or
ganización. a lo que contribuye
ron . sin duda. la actividad. el en
tusiasmo y la competencia del 
Presidente del Club Barcelona. 
D. Juan Bertran . que en años pos 
teriares regiría Jas Federaciones 
ca talana y española. dejando 
siempre en su gestión las hue
llas de su recia personalidad. 

Hubieron de pasar tres años 
hasta que. en 1929. se organizó 
en Barcelona el gran Torneo de 
la Exposición Internacional. Du 
rante este ¡nterregno. hice visitas 
esporadicas a la ciudad condal 
en las que se estrecharon mas SI 

Barcelona, 1930, Golmayo pone en juego el tilulo de campeón de España anle e: 
doctor Re)' Ardid, que se lo arrebataria. En segundo termino, señores Marin y 

Or. Puig y Pui ~. 

Zaragoza, 1934. El Dr. Rey Ardid defiende el tilulo de campeón de Es;¡aña ante 
el catah\n Vicente Almirall. En segundo férmino, los t'lrbitros señores Adrade y 

Dr . Mundi. 

Descrlpcl6n de los personajes de la fotografia 
anterior: 
1. Carlos R. Lafora; 2. Oesconocldo; 3. José Vllardeb6; 
4. Valentln Marln; 5. Boyan Marcotf; 6. Ram6n Rey 
Ardld; 7. Aureo Fern6ndez; 8. Rafael Doménech; 
9. Dr. Agustin Vilarnau; 10. Luls Cortés; 11 . FernAndez 
Aven'm; 12. José M.A Cabestany; 13. Antonio G. 
CastellA (periodista) ; 14. Manuel Golmayo de la 
Torriente; 15. Vlcente Casanovas (Secretarlo del 
Club); 16. Dr. Del Valle; 17. Vallmitjanaj 18, Ivanov; 
19. Juan BerlrAn (Presldente del Club) ; 20. Casasayas; 
21. Marlstany; 22. Ramón Trull' (Director del torneo) ; 
23. Soler; y 24. Ram6n Figueras. 
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cabe los lazos de amistad que me 
unian a los ajedrecistas catala 
nes. 

El gran torneo tu va para mí el 
aliciente de una de las clàusu las 
de su reglamento en la que se 
decía que el jugador español me
jo r clasificado, aparte de Gólma
yo, conquistaria el derecho de dis
putar a éste el campeonato de 
España. El vencedor absoluta de 
la gran prueba fue Capablanca, 
a quien siguieron Tartakower y 
Colle . El que estas lineas esc ribe 
qued6 en 4.°_5.° lugar, empatan
do con M onticelli , superando a 
todos los españoles , inclusa a 
Golmayo. Desde entonces fue 
«cha llengem al titul o nacional y 
se planteó la organización del 
match con Golmayo. 

La Federación Española puso 
toda su diligencia y su autoridad 
para vencer las mil dificultades 
que ponía el campeón , debido sin 
duda a sus muchas ocupaciones. 
El Comité ejecutivo de la FEDA 
tenia entonces su sede en Barce
lona . Lo presidia Marín , y eran, 
secretaria Cabestany, y tesorero 
Garrigosa , este última rio jano re
sidente en la ciudad condal. Tal 
equipo ejemplar. constituido por 
catalanes , logró por fin allanar 
todos los escollos y tras 16 me
ses de gestiones , el match dia 
comienzo en Barcelona a prime
ros de diciembre de 1930. No 
exa¡¡ero al decir que gracias al 
ajedrez catalan se celebró la prue
ba tan esperada por mi y que, 
tras una neta victoria ( + 4 = 2 
- 1 ). puso en mis manos el an 
siada títula que conservé duran
te 13 años consecuti vos . 

T anta en la anteÇ1uerra como 

en la oosguerra, mis visitas a 
Cataluña fueron frecuentes . Por 
aquel entonces florecía la afi 
ción al ajedrez en la ciudad de 
Reu s, en cuyo Ateneo pronun 
cié una conferencia sobre «El 
Ajedrez y la Cultura» que, tradu 
cida al catalàn , fue publicada en 
el Boletín de tan presti8iosa en
tidad. Por otra parte, el «Club 
d'Escacs Barcelona» organizaba 
confe rencias semana les por radio, 
lIamadas <<radio aiedrez», y una 
de elias estuvo a mi ca rga, desa
rrollando el tema, que sigue sien
do actua l, de «La muerte del aje
drez por las tablas» . Citaré mi 
asidua colaboración en la revista 
«Els Escacs a Catalunya» y mi 
columna sema na I de los viernes 
en «La Vanguardia» . También por 
aquellos años jugué en Barcelona 
algunas sesiones de partidas si 
multllneas y encuentros amisto
sos , uno de elias con el inolvida 
ble Plàcida Soler, en el que am
bos adversarios jugàbamos a la 
ciega. 

Conocí entonces al laureado 
poeta D. Ernesto Jaumandreu, 
gran caballe ro decimonónico, de 
atuendo dis tingui do, autor de un 
bella libra t itulada «Jirones de 
neblina» y a cuyo numen debe
mos el «Himno al Ajedrez», con 
música del compositor valenciana 
M artínez Bagueda, declarada ofi
cial por la FEDA, y del cua l re
cuerdo todavía algunas estrofas 
como aquella de sabor bona par
tiano : 

«y el peón, siempre leal , 
es soldada que vigila 
porque lleva en la mochila 
una corona reah). 

1932·1976 
DOS EPOCAS, 

UNA MISMA 
ACTITUD 
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y esta otra que decía, màs o me
nos: 

<<jAjedrez!, sigan tus juegos 
Perduren tus sabias leyes . 
iLoor al rey de los juegos! 
iGloria al juego de los reyes!» 

Dtros nombres del tablero ca 
talan acuden también con nos tal 
gia a mi mente mientras redacto 
estos apuntes . Santasusagna, 
que presidió la Federación Cata 
lana por los años 31 y 32 y que 
hablaba un catalan pura, ampur
danés . Jaime Casas , aragonés in
jertado de catalan, primero en dis
putarme el titulo de campeón na
cional. Gloria Velat. gran pionera 
en España del ajedrez femenina . 
Vicente Almirall , excelente juga
dor, posteriormente directiva del 
ajedrez catalàn en una larga ges 
tión . Los doctores Font. padre e 
hijo, con el última de los cua les 
he reanudado la gran amistad que 
nos unia, con motivo del reen 
cuentro en las Jornadas M édico
Deportivas de Lloret de Mar; el 
Sr. Bort Barbosa, entusiasta pe 
riodista de ajedrez, lo mismo que 
el Dr. Rafael , Lladó, a quien yo 
ca lifi co de «el Korchnoi español» 
por su gran tesón y su fuerza 
tàctica . Rafael Llorens y Miguel 
Albareda. figuras señeras duran
te muchos años y extraordinarios 
jugadores por correspondencia. 
Pere Cherta , el Dr. Vallvé, Deve
sa , el malogrado Ingelmo, Angel 
Ribera . jugador intuitivo a quien 
no siempre se reconocieron sus 
gran des cualidades personales y 
sus indiscutibles méritos ante el 
tablero . Dorca Blasi, constante 
en la afición y en la amistad. 



Parrafo aparte merecen tres fi · 
guras gigantes del ajedrez cata
lan con quienes tuve rela ción per· 
sona l, ademas de las ya citadas . 
Las tres han traspasado nuestras 
fronteras . Una de elias, Henri 
Rin ck, quimico francés afincado 
en Badalona durante largos de
cenios y auto r genia l de casi m il 
quinientos fina les art isticos. Tuve 
con él muy amistoso y prolonga
do trato, y a veces me hacía el 
honor de consultar mi criterio res· 
pecto a la correcclón de alguna 
de sus composiciones antes de 
darlas a la publicidad. Hombre 
pulcro. exquisito. escribía a mano 
sus cartas con bello estilo litera
rio y primorosa calig rafia. El otro 
fue José Paluzíe y Lucena , a quien 
tuve el honor de conocer en su 
domicilio cuando apenas salía de 
él debido a su edad provecta . Me 
acogi6 con afecto paternal, se 
sin t ió orgu lloso cuando le dije que 
él y Phil idor habian sido mis pri
meros maestros a través de sus 
libros maravillosos, y con su pe
culia r gracejo me refi (ió mil anéc
do tas de su vida de jugador, de 
autor y, sobre todo, de proble
m is ta , en cuyo campo obtuvo 
grandes triuntos nacionales e in 
ternacionales. Y, por fin , con la 
emoClon de un entrañable afecto 
que aún perdura t(as su paso al 
reino de la paz, citaré al Dr. don 
Esteban Puig y Pu ig, modelo de 
caba lleros, amigo de todos y aje
drecis ta entusiasta que cultivó 
con igual éxito todos los géneros : 
la partida (fue varias veces cam 
peón de Cataluña), el f inal art is
t ico (sus publicaci ones sobre 
es ta materia , lIenas de autoridad, 

se leen todavia con gusto y con 
provecho) , y el problema, en el 
que logró numerosos galardones 
en concursos aquende y allende 
nuestras tronteras . 

Y para terminar estas gratísi· 
mas «memorias», citaré no mi úl· 
timo, sino uno de mis mejores 
contactos con el ajedrez catalan : 
el gran tornen internacional de 
Sitges en 1934, que me deparó 
el mayor éxito de mi carre ra aje· 
drecística con el segundo premio, 
precedido tan só lo del gran maes
tro André Lilienthal. En este cer
tamen jugué la mejor partida de 
mi vida, una miniatura con negras 
contra el Dr. Tartakower, que 
fue publicada en la mayor parte 
de las revistas y columnas de 
ajedrez del mundo.* Verà , pues, 
el lector que mis relaciones con 
el ajedrez catalan han sido siem 
pre y siguen siendo no sólo amis
tosas sino cordialísimas , entraña · 
bles y de grato recuerdo . Me sien
to orgulloso de ostentar el titulo 
de socio de honor del «Club d' Es
cacs Barcelona». 

En Cataluña jugué mis prime
ros torneos nacional e internacio· 
nal. All i conquisté el titulo de 
Campeón de Es paña «a l estilo 
antiguo». All i obtuve mi mayor 
triunfo internacional, alli jugué mi 
mejor partida y, sobre todo, allí 
he contado y cuento con grandes 
amigos, y cuando visito aquella 
tierra culta , noble y generosa, me 
siento en ella como en mi propia 
casa . 

Envio: a Jordi Puig, el màs ca
talàn de los ajedrecistas y el mas 
ajedrecista de los catalanes, con 
un abrazo. 

R. R, A . 

NOLA. Consideramos convenlente 
completar la información reproducien
da aqui dlcha partida ' 

N.' 64 o 13/e 

TARTAKOWER - REY ARDlO 

GD rehusado. Defensa Tarrasch 

1 d4 dS . 2 e 4 06. 3 CI3 C16. 4 Ce3 
eS. S e X dS e X dS. 6 g3 e x d4. 7 
C x d4 C x e3. 8 b x e3 eS. 9 CbS DaS. 
10 OdS Ce6. 11 Tbl Ae6. 12 Cd6 + 
A x 06. 13 O X d6 Te8. 14 Oa3 Cd4. 15 
Ob2 AlS . 16 Ad2 Cc2 +. 17 Rdl Cal. 
18 Ob4 OdS. 19 Tb2 O x hl . 

O - 1 

COLECCION ESCAQUES 

Diccionario 
deajedrez 

Ramónlbero 
(on l'I 'h')(bIlN.:nw Ofkial 

DICCIONARIO 
DE AJEDREZ 
RAMON IBERO 

ESle "OlcClonano ' -unlCO eXls· 
lenle hoy en lengua castellana- re· 
coge, en or den alfabètlco, los con
ceptos lundamentales y los nombres 
propios que han hecho historia o 
conforman la actuahdad aJedrecis
Uca, ademas de los esquemas de 
Juego mas en boga, sobre Iodo en 
el amblto de las aperturas y de
fensas. 

En la obra se Incluye también el 
Reglamento OfiCial aprobado por la 
Federaclón Internacional de AJedrez, 
asi como los cuadro:3 de rondas que 
resullan imprescindibles en Ja or· 
ganización de lorneos. 

Formato 20 x 13,5 cm. 176 paginas. 
Encuadernación en rustica: 250 Plas. 

edlclones mar1fnez roca. s. a. 
........ _ ." •• · .... _u 

ABRIL 1978/ BUTLLETI D'ESCACS 11 (75) 



XXXV CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS 

LA TORNA DE LES ESTADíSTIQUES 
A 1.8 DIVISld 

A continuació presentem els resums estadístics 
preparats per la Secretaria de la F,C,d'E. 

Amb aquestes dades es completa la informació 
que vàrem donar en el número anterior i fins es pre
cisen millor alguns conceptes, car en el moment de 
fer aquell comentari encara no havien estat adjudica
des les partides que havien romàs pendents de reso
lució, 

Per això es pot ajustar més l'anàlisi i fem ara un 
comentari complementari d'aquell, 

VULCA 

Sense precedents per la seva 
estrena a la categoria podem veu
re els alts percentatges de tots 
els components de l'equip, gai, 
rebé tots del 70 % amunt, excep, 
ció feta de Pisa . Per la joventut 
de la majoria d'ells es desprèn la 
possibilitat d'una ràpida millora, 
però si n'hem de citar els més 
joves. a més de Moyano -un 
dels pocs imbatuts del campia, 
nat-, s'ha de tenir en compte 
Miralles, els dos benjamins de 
l'equip, que estan fent ràpids pro
gressos. 

OLOT 

Aquesta vegada Medina els 
jugà la meitat de partides que 
l'any passat, i això força els al 
tres components. efecte que no 
acusaren Castro i Cordovil. però 
que fou especialment alarmant 
amb Gonzàlez Maza i Poyato . Mo
nedero i Abejon estigueren al ma
teix nivell d'antany, mentre Fe
rran baixà bastant i Jurada una 
mica . La bona incidència de 
Camps l'any passat no fou apro · 
fitada enguany . 

BARCINONA 

No solament incorporaren An 
guera com a primer tauler. sinó 
que transposaren l'ordre dels dos 
següents, és a dir de Garriga i 
Garcia Conesa. Mentre Garriga 
ho acusà exageradament. Garcia 
Conesa fins millorà una mica. 
Perdigó fou un altre refo rç col.lo
cat en el 5è. tauler amb molt bon 
resultat. Hernàndez millorà con
siderablement el percentatge però 
jugà una mica menys de partides, 
i el mateix es pot dir de Pascual. 
8atalla i Mareos tingueren una 
actuació semb lant, mentre Tosan 
feia oblidar Sànchez-Cózar per 
equiparació de resultats . 

U.G,A, 

Pomar tingué un percentatge 
lleugerament inferior al de l'any 
passat ( fou del 66,6 %) però 
jugà més partides . Això desca
rregà una mica la resta de l'equip, 
per bé que contràriament al que 
es podia haver esperat. tots tin · 
gueren una actuació menys efec
tiva que aleshores. No es pot dir 
res de Serra -un altre imbatut-
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CURIOSITATS 

Classificació puntuant Iols els 
laulers 

1er. Vulca, 79 '1; 20n. OIOI , 69 '¡: 3ef 
Barcinona, 67: 4art. Terrassa, 64' l; 
5é. U.G.A., 60 1 2; 6è. Espanyol , 56 ' 1: 

7e. Congrés. 51 ; Sé. SEAT, 47 ' '. 
9é. Foment, 45' 1; 10è. SanI Josep, 
43; 11 è. Sabadell , 42: I 12è. Cata· 
lònia, 33 ' :. 

Classificació dels 6 primers segons 
els resultats entre si 

ler. Vulca, 79 1 1; 20n. 0101. 69 ':, 3er 
na i Olot , 3' 1 : 4arl. Espanyol, 2 1!; 
grés, Catalònia i Sabadell , 18; Unió 
Gracienca d'Escacs. 21 . 

Nombre de jugadors alineats per 
cada club 

0101, Terrassa i Vulca. 13 Jugadors: 
Barcinona. Espanyol j SEAT, 14: 
Sani Josep. lS; Foment , 16; Con· 
grés. 17; Catalònia ¡ Sabadell , 18. 
U.G.A. , 21 . 

Nombre total de jugadors 
participants, per categories 

Grans Mestres Internacionals 
Mestres Internacionals 
Mestres Nacionals 
Mestres Regionals 
Preferents 
Primeres 
Segones 
Terceres 

2 
3 

11 
17 

= 105 
= 30 
= 12 
= 6 

Total = 186 

Jugadors Imbatuts (amb un mlnlm 
de 4 partides jugades) 

Alb.reda (Sabadell) 10 partides 
Serra (U.G.A. ) 10 
Fernandez (Espanyol ) 10 
Moy.no (Vulcà) 10 
imperial (Congrés) 6 
Relaño (U.G.A.) 4 

JOAN TORQUET 

que continua amb un percentat · 
ge alt, però Buxadé, Ciuró (amb 
menys partides) i Prat (baixant 
al 9è . tauler) estigueren molt 
més baixos . L'únic que mostrà 
una substancial m illora fou el 
jove Brusi, cosa que s 'ha d'esti
mar previsible però que sempre 
afalaga veure confirmada. 



ESPANYOL 

Es confirma que Bordell i Gar
cia Qrús tingueren una actuació 
similar a la del campionat ante
rior, però Sòria estigué descone
gut (69 % contra 18 % ) així com 
E. Pérez (68 % d'lI partides 
contra 33 % de 6) . Malgra t que 
Vilageliu i p . Puig baixaren de to 
encara mantingueren uns percen
tatges prou satisfactoris, mentre 
S. Fernàndez -de la colla dels 
imba tuts- estigué dins la seva 
línia. Castillo fou un bon reforç 
encara que amb poques partides, 
Segura millo rà, mentre Alvarez 
feia el paper de Sànchez l'any 
passat. 

TERRASSA 

Bon primer tauler d'A. Pablo 
que podia fer preveure un millor 
rendiment de l'equip. Pom és pas
sà al 20n , tauler on tingué una 
bona actuació encara que lògi
cament inferior a la d'abans, Si
mon i Mora mantingueren el seu 
tarannà. M ateu representà un re
forç, ca r passà al 5è. tauler i mi
llorà considerab lement el seu re
sultat (77 % contra 58 %), Puig 
Nadal, que es veié desplaçat d'un 
esg laó no ho aprofità però sí An
tigua , que venia a continuació. Ja 
vàrem dir que E. Pablo, Jurado i 
Escudé foren els més fluixos i 
per on flaquejava l'equip, encara 
que val a dir que la seva actua
ció fou semblant a la que com 
parem , Però al Terrassa li man
ca ren Delgado i Valls , sobretot. 
així com també Mass6, que ales· 
hores cobriren les falles . S'h i 
ajuntà també que Altés estigués 
per sota del seu nivell habitual. 

CONGRÉS 

La ba ixa forma de Galobart fou 
com pensada per la resta de com
ponents en comparació al lloc 
que ocuparen, si bé Mas, que pas
sà al 5è. tauler, fou bastant fluix, 
mentre Boada remuntava consi
derablement en baixar al 6è. A 
destacar Imperial. que fou un dels 
pocs imbatuts, encara que en 
aquest cas amb poques partides. 

SANT JOSEP 

El 50 % del M I colombià Jorge 
Gonzàlez en el primer tauler deixa 

RESUM DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS 

CAMPIONS 

Clubs Títols Anys 

C, E. Barcelona 8 1933 45 47 54 56 57 58 i 59 
C, E, Ruy López 7 1930 35 50 53 63 65 I 66 
C. E, Espanyol 6 1952 61 62 68 71 i 75 
U, G. A- 5 1928 70 73 74 i 76 
C. E, Terrassa 5 
C. E. Sabadell 1 
C. E, Paluzíe 1 
C. E. Olot 1 
C. E, Vulcà 1 

SOTS-CAMPIONS 

C. E. Barcelona 10 
C, E, Terrassa 8 
C. E. Espanyol 7 
C, E, Ruy López 2 
E, Comtal Club 2 
U, G. A- 2 
C. E. Sants 1 
A . Barcinona 1 
G. E, SEAT 1 
C. E. Olot 1 

bastant que desitjar, per si ma
teix. Sirvent ocupà el 20n. lloc, i 
encara que no sigui comparab le , 
fou més bon tauler. També Pique
res i Bo ix, que venien a continua· 
ció, feren molt bon campionat 
Però ja Puche i Pu jol baixaren 
molt i a partir d'un Seriol bas
tant ineficaç els hi mancà equip, 
ca r fins Albrecia passant del 20n. 
al 6è. tauler fou inferior al que 
podia esperar-~e . 

SEAT 

Tots els taulers de l'equip fo
ren inferiors a l'any anterior, al
guns amb bastant de notorietat 
i això fa que poca cosa de bo 
se'n'pugui dir de cap d'ells. Dient 
que només Correa arribà al 56 % 
i Jiménez tot just al 50 %

, men
tre tots els altres quedaren per 
sota d'aquest mínim nivell, ja 
està tot vist. 

FOMENT MARTINENC 

Borrell , l'any passat amb el 
Jake, ha estat inferior (un 44 % 
d'un 54 % aleshores) . Només 
Palau i Ri bera han tingut uns re· 

1954 64 67 69 i 72 
1948 
1960 
1977 
1978 

1930 48 52 53 54 60 62 64 66 67 
1947 50 55 57 58 68 71 i 76 
1956 59 65 69 70 73 i 77 
1928 33 
1935 45 
1963 72 
1961 
1974 
1975 
1978 

sultats espectaculars, i junt amb 
Padrós -encara que per poc
són els únics que superaren la 
passada actuació car tots els al
tres la minvaren força . En aquest 
senti t es destaca Castillo, que 
d'un 65 % ha passat a un 12 %. 

SABADELL 

Amb la salvetat d'un veterà 
Albareda encara en forma com ho 
palesa un magnífic 60 % i, a més, 
imbatut; d'un Cànovas, un Pare
ra i un M arín en bona línia; i un 
Monrabà molt justet, tots els al
tres estigueren molt baixos, no 
justificant la categoria. 

CATALONIA 

Llanes fou un primer tauler su
ficient -vegi-se 'n d'a ltres amb 
menys efectivitat- i fins es pot 
admetre el 44 % d'Armengol al 
20n. tauler. Però tots els altres no 
feren honor a la categoria, amb 
la digna excepció de Tébar, el 
més destacat de l'equip encara 
que amb no moltes partides. 

JORDI PUIG 
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XXXV CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS 
1977/18 

Puntuació dels jugadors de cada equip de 1.' Divisió Regional 

Amb un mínim de 4 partides jugades 

Els jugadors han estat relacionats d'acord amb les llistes 
presentades pels clubs a la F. C. d'E. en començar el campionat 

CLUB ESCACS VULCA 

Noms Categ. Part. Punts % 

O. Rodríguez GMI 
Martín MN 
Ayza MR 
Nieto MA 
Parés MR 
Vehl P 
Pisa P 
Collado P 
Miralles P 
Moyano P 

11 
11 
11 
10 
11 
11 
11 
10 
11 
10 

CLUB ESCACS OLOT 

Medina MI 
Castro MI 
Cordovil MN 
Gonzàlez Maza P 
Poyato P 
J . M. Cuadras P 
Monedera MR 
Ferran P 
Abejon P 
Jurada P 

5 
10 

9 
9 
9 
9 

10 
10 
9 

10 

9 ';' 86,36 
8 72,72 
7 '1, 68,18 
7 'I, 75 
7';' 68,18 
7'/, 68,18 
5 112 50 
8 112 85 
9 81 ,81 
81f2 85 

3 112 70 
8 80 
6';' 72,22 
5 55,55 
3 '/, 38.88 
6 66,66 
5'12 55 
5'12 55 
6 66,66 
5 50 

ASSOCIACIO BARCINONA 39/ 69 

Anguera MN 
Garriga MR 
G. Conesa MA 
Coll P 
Perdigó MR 
Batalla P 
Hernàndez P 
Mareos P 
Tosan P 
Pascual P 
Farré P 

6 
11 
11 
11 
10 
11 
9 

10 
10 
10 
5 

3 50 
5 45,45 
6';' 59,09 
8 72,72 
7 70 
5 112 50 
6 66,66 
6 '12 65 
5 1/2 55 
6 1/2 65 
3 60 

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

Pomar 
Serra 
Buxadé 
Velasco 
Ciu ró 
To 
Salvany 
Canals 

GMI 
MR 
MR 

P 
P 
P 
P 

MR 

10 
10 
10 

9 
4 
9 

11 
9 

6 60 
7 112 75 
4 112 45 
5 112 61,11 
2 50 
5 112 61 .11 
5 1/ 2 50 
3 ' ;l 38.88 

Noms Categ. Part. Punts % 

Prat 
Relaño 
Gavaldà 
Montell 
Sfusi 

P 
P 
P 
P 
P 

4 
4 
5 
5 
7 

CLUB ESCACS ESPANYOL 

Bordell MN 
Garcia O,ús MN 
Sòria MR 
E. Pérez MN 
Vilageliu P 
P. Puig MN 
Prada P 
Casti llo P 
Fernàndez P 
Alvarez P 
Segura P 

10 
9 
8 
6 
6 

10 
10 

7 
10 
10 
9 

CLUB ESCACS TERRASSA 

A. Pablo MN 
Pomés P 
Si mon MR 
J. Mora .MR 
Maleu P 
Puig·Nadal P 
Ant igua P 
Aliés P 
E. Pablo P 
Jurado P 
Escudé 2.a 

9 
8 

11 
11 
11 
11 
11 
10 
11 
5 
8 

CLUB ESCACS CONGRtS 

Galobart 
Bechini 
8ielsa 
Gros 
Mas 
Boada 
Jordà 
Oliver 
J. Ramírez 
Marco 
Imperial 
Andreu 

P 
P 
P 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

7 
10 
11 
10 

7 
10 

9 
11 
11 
5 
6 
6 

2 50 
3 75 
2';' 50 
3 60 
4 ';' 64 ,28 

6 60 
4'12 50 
1'12 18,75 
2 33,33 
4 66,66 
7 1/2 75 
5 50 
5 71,42 
7'12 75 
6 60 
6 66.66 

6 '12 72.22 
4 '/2 55,55 
7 '1, 68,18 
7 '1, 68,18 
8", 77 .27 
5 1/2 50 
7'12 68,18 
4 40 
4 '/2 40,90 
2'/2 50 
3 "2 43.75 

1 1/2 21 ,21 
3'12 35 
5 45,45 
5 112 55 
3 42.85 
6 1/2 65 
3 1/2 38.88 
4 '12 40.90 
7'/2 68.1a 
3 60 
4 66,66 
1'12 25 
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C. P. SANT JOSEP (Badalona) 

Noms Categ. Part. Punls % 

J . Gonzàlez MI 
Sirvent P 
Piqueres P 
Boix P 
Puche P 
Albreda P 
Seriol P 
Pujol 1 .~ 

ViUagrasa 1.11. 
Olivé L ' 
Pascal 1 .~ 

G. E. SEAT 

Uad6 MN 
Tejero MR 
Bautista P 
Domlnguez P 
Colomer P 
Salazar 1." 
Correa P 
Jiménez P 
L6pez P 
Quesada P 
Bescós P 

9 
11 
11 
11 
6 

11 
11 
11 
10 

5 
10 

11 
11 
11 
11 
10 
9 
8 
9 
8 
8 

10 

4 '12 50 
6'12 59,09 
6 54,54 
5'12 50 
1 1/2 25 
3 27,27 
3'12 31 .81 
3 112 31,81 
4 40 
1 1/2 30 
3 112 35 

5 45,45 
3

"
2 31,81 

3 'I, 27,27 
3 '12 31 ,81 
4'12 45 
6 66,66 
4 '12 56 .25 
4112 50 
2 25 
3 'I, 43 ,75 
2 20 

U. E. FOMENT MARTINENC 

Borrell 
Paredes 
Palau 
Padrós 
Gomila 
Castillo 
Fornés 
Colominas 
Làzaro 
A. Ribera 
Satorra 

MR 
MR 

P 
P 
P 
p 

P 
P 
P 

MN 
P 

9 
11 
11 
11 
11 

4 
10 
9 
6 
9 
9 

CLUB ESCACS SABADELL 

Albareda 
Ara 
Espau 
Martlnez 
Monrabà 
Aymerich 
Cànovas 
Homei 
J . Parera 
Marln 

MN 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

1.' 
1.' 

10 
11 
11 

6 
11 
11 
10 
9 
9 
9 

4 44,44 
4 36,36 
6 '12 59.09 
5 45,45 
4 '/, 31 ,81 

'12 12,50 
4 40 
2 22,22 
3 50 
6 '12 72.22 
2 22,22 

6 60 
4 36,36 
4 36,36 
1112 25 
5'12 50 
2'12 22,72 
6 '1, 65 
1 11 ,11 
5 55.55 
5 '12 61.11 

CATALONIA ESCACS CLUB (Manresa) 

Llanes 
Armengol 
Barrababe 
P. Ribera 
Debant 
Gràcia 
Espinal! 

Tébar 
BotUoU 
Vàzquez 

P 
P 
P 
P 
P 

1.11 

1." 

1.' 
1.' 
1.' 

10 
9 

10 
8 
9 
6 

10 
8 
9 

11 

5 50 
4 44 .44 
3 1/ 2 35 
O 0.00 
3 33.33 
1 '12 25 
2 20 
6 75 
3'1, 38,88 
3 27,27 

F. C. E. 
Secretaria 



MILLORS PERCENTATGES DE PUNTUACIO INDIVIDUAL 

(amb un míním de 4 partídes jugades) 

MILLOR PUNTUA CIO GENERAL 

Nom Partídes 

Rodríguez (Vulcà) 11 
Collada (Vulcà) 10 
Moyano (Vulcà) 10 
Miralles (Vulcà) 11 
Castro (Olot) 10 
Mateu (Terrassa) 11 
Serra (U .G.A.) 10 
Nieto (Vulcà) 10 
P. Puig (Espanyol) 10 
Tébar (Catalònia) 8 
Fernàndez (Espanyol) 10 
Relaño (U .G.A.) 4 
Martín (Vulcà) 11 
Coll (Barcinona) 11 
A . Pablo (Terrassa) 9 
Cordovil (Olot) 9 
A. Ribera (Foment) 9 
Castillo (Espanyol) 7 
Medina (Olot) 5 
Perdigó (Barcinona) 10 

% 

86,36 
85 
85 
81 ,81 
80 
77,27 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
72,72 
72.72 
72,22 
72,22 
72,22 
71.42 
70 
70 

Percentatge dels jugadors que defensaren 
prioritàriament el primer tauler 

Rodríguez (Vulcà). 86,36 %; Castro (Olot) , 
80; A. Pablo (Terrassa) , 72,22; Medina (Olot) , 
70; Albareda (Sabadell) , 60; Bordell (Espanyol) , 
60; Pomar (UGA) , 60; Llanes (Catalònia) , 50; 
J . Gonzàlez (Sant Josep) , 50; Anguera (Barcino
na), 50; L1adó (SEAT), 45.45; Garriga (Barcino
na) , 45.45; Borrell (Foment). 44.44; Bechini (Con
grés), 35, i Galobart (Congrés) , 21 ,21 . 

Percentatges dels Mestres Internacíonals 

Rodríguez (Vulcà) , 86,36; Castro (Olot) , 80; 
Medina (Olot), 70; Pomar (UGA) , 60, i J . Gon
zàlez (Sant Josep) , 50. 

Percentatges dels Mestres Nacíonals 

P. Puig (Espanyol) , 75; Martín (Vulcà) , 72,72; 
A. Pablo (Terrassa), 72,22; Cordovil (Olot), 
72,22; Albareda (Sabadell) , 60; Bordell (Espa
nyol), 60; Anguera (Barcinona), 50; Garcia Orús 
(Espanyol), 50; L1adó (SEAT) , 45.45, i E. Pérez 
(Espanyol) , 33,33. 

Percentatges dels Mestres Regionals 

Serra (UGA), 75; Nieto (Vulcà) , 75; Perdigó 
(UGA) , 70; Simon (Terrassa) , 68,18; Mora (Ter
rassa) , 68,18; Ayza (Vulcà) , 68,18; Parés (Vul
cà), 68,18; Garcia Conesa (Barcinona) , 59,09; 
Monedera (Olot). 55; Garriga (Barcinona) , 45.45; 
Buxadé (UGA), 45; Borrell (Foment) , 44.44; Ca
nals (UGA) , 38,88; Paredes (Foment) , 36,36; Te
jero (SEAT). 31 ,81 , i Sòria (Espanyol) , 18,75. 

Percentatges dels prímers Preferents 

Collada (Vulcà). 85; Moyano (Vulcà), 85; Mi
ralles (Vulcà), 81 ,81 ; Mateu (Terrassa) , 77,27; 
Fernàndez (Espanyol). 75; Relaño (UGA), 75; Coll 
(Barcinona) , 72,72; Castillo (Espanyol) , 71.42; 
Vehí (Vulcà). 68,18; Antigua (Terrassa), 68,18; 
Cuadras (Olot) , 66,66; Hernàndez (Barcinona) , 
66,66; Abejon (Olot) , 66,66; Imperial (Congrés). 
66,66; Segura (Espanyol). 66,66; Boada (Con
grés) , 65; Marcos (Barcinona) , 65; Cànovas (Sa
badell) , 65; Pascual (Barcinona) , 65, i Brus i 
{ UGA) , 64,28. 

Percentatges dels primers de prímera categoria 

Tèbar (Catalònia) , 75; Salazar (SEAT). 66,66; 
Marín (Sabadeil) , 61 ,11 ; J. Parera (Sabadell) , 
55,55; Vilagrasa (Sant Josep) , 40; Botifoll (Ca 
talònia) , 38,88; Pascal (Sant Josep) , 35; Pu jol 
(Sant Josep) . 31 ,81 , i Olivé (Sant Josep) , 30. 

JOAN TORQUET 

ESCAQUISTA 

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

i revistes d'escacs que pots consultar gratuïtament. 

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

-patriarca dels nostres escacs- i els seus fills , aug mentada 
posteriorment pels fons editoria ls i altres deixes particulars . 

Per la teva cultura escaquista : NO DEIXIS D'UTILITZAR-LA' 
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XXXV CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS 

PARTIDES COMENTADES 
La selecció de part ides que ac í presentem es pot dir que és una 

selecció natural, és a di r, es pontània, ca r són partides que ens han 
es tat lliurades pels interessa ts arran de la crida que en aques t sentit 
es va fe r a tots els clubs de Cata lunya mi t jançant una circula r el 
passat mes de gener. 

Agraïm vivamen t a to ts els qui ens han ofert la seva col- Iaboració 
i ens han facili tat la tasca per a fer més lluïda i interessant aquesta 
se lecció . 

N. ' 65 

MARTlN IVuteè) 
TEJERO ISEAT) 

Defensa francesa 

E 02la 

1 e 4 e6. 2 d4 dS , 3 Cd2 C16. 4 eS 
Cld7. 5 14 eS. 6 e 3 Ce6, 7 Cdf3 e X d4 . 
8 e X d4 Ab4 +. (Aquesta Jugada no 
és lotalment sa tisfactòria. Era millor 
Cb6 l 9 Rf2 (També és possible 9 
Ad2 Ja que el canvI clels al li ls és, en 
pri ncipi, favorable a les blanques. le
nlnt en compte la situació dels peons) 
9 15 . (Segurament és la millor. En 
algunes partides s'ha Jugal 9 f6 
però després de 10 Ad3 resulta peri
llós mantenir oberta la diagonal b1-h7 
I les negres tard o d 'hora han d 'aca· 
bar Jugónt 16-15. ) 10 Ad3 0·0. 11 Ce2 
Cb6. 12 h3 (Aquest és ara rúnic 
pla lògiC. ) 12 .. a5. 13 94 a4. (Crec 
que g6 era millor. ) 14 9 X l5 eX 15. 15 
h4 . (La mtenCIÓ és obligar el negre 
a Jugar g6 I aleshores trencar amb 
h5.) 15 CC4. 16 Dc2 (L'ultima JU
gada del negre és dubtosa, però jo 
no vaig voler canviar el meu pla. No 
obstant, aci 14 A X c4 d X c4 . 17 d5 
ha d 'ésser una continuació més forta 
que la de la pa rtida , car els dos peons 
passats en el centre són un avantatge 
considerable. ) 16 b5. (Crec que 
16 Ae6, per cercar contraJoc amb 
Tc8, era millor. En aquest cas 17 Cg5 
r o sena tan forl a PUIX que l'alfil neqre 

és una peça bas tant passiva. ) 17 Cg3 
g6, 18 hS Ae7. 19 h X g6 h X g6. 20 
Ad2 Db6. 21 Ce2.. (Ara s'amenaça 
Th6. ) 21 . Rg7. 22 Tag1 C X d2. 
(Aquest canvi no era necessari.) 23 
O X d2 Ae6, 24 Th2 Th8. 25 Thg2 Th6. 

' 26 Oe3 R17. 27 CgS + A X gS. 28 
T X gS a3. 29 b3 Ce7. 30 TSg2 Te8. 
31 Og3 Ad7. 

32 Th2 , .. (Considero que ara el b lanc 
té un avanta tge considerable: les ne
gres haurien d 'haver impedit aquesta 
Jugada doblant les torres a la columna 
" h" , amb el que la seva posició seria 
completamen t defensable.) 32 ... Tch8. 
33 Tg h1 T X h2. 34 T X h2 T Xh2, IS, 
34 Od8. 35 Cg 1 amb la idea de Cf3 
I Cg5). 35 D X h2 Ae8. (Era millor Im
pedir la invasió de la dama blanca 
milJançant Rg7, però després de 36 
Oh4 Cg8. 37 Re3 la meniobra Cg1 j Cf3 
ha d 'ésser decisiva. ) 36 DhS Dc6? 
(Amb només 5 mi nuls per a 15 ju
gades, les negres cometen un greu 
error. De Iota manera es dificil defen
sar la posició del negre. ) 37 A X b5 
O X bS. 38 016+ Rg8. 39 O x e7 Ob8. 
40 Rg3 AbS. 41 Ce3 gS. 42 C X dS. 

1 - O 

ANGEL MARTlN 
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N." 66 

PARÉS IVufeà) 
GROS ICatalón,.) 

Obertura anglesa 

R 42/ a 

1 CI3 C16. 2 g3 b6 , 3 Ag2 Ab7, 4 0-0 
06. 5 e4 Ae7. 6 b3 0·0. 7 Ab2 eS, 8 
d3 dS . 9 e3 Ca6. 10 Oe2 d X e4. 11 
b x e4 Cd7. 

Les negres s'han desenvolupal de 
forma poc coherent . Millor que 9 . . 
Ca6 I 10 .. d X c4, eren : 9 .. Cc6 se· 
gUit de Oc7·Tac8·Tfd8. La última juga· 
da però no és bona 

12 Ce3 eS7 

Decididament una mala 
la casela "dS" serà punt 
blanques. Millor era 12 
Ce6 6 t2 . Te8, Oe7. 

Jugada. Ara 
fort per les 
Cb4 , 13 a3 

13 CdS Ad6 . 14 Cd21 A X dS. 

Amb aquesla Jugada les negres es 
resignen a Jugar amb desavantatge. 
De IOla manera no era fàcil respondre 
a les amenaces: 15 Cf6 +, 1S Ce7+ o 
15 Ce4 

15 A X dS Tb8. 16 14." 

Encara que la Jugada deu ser forta . 
mês ho serra amb la prevI a 16 Ce41 

16 ... Cc7. 17 Ac6 e X f4 , 18 g x f4 '5. 
19 Rh1 Oe7. 20 Tl3 C16. 21 Tg1 Ce6. 
22 Tlg3 Tl7. 23 Og2 ChS, 24 Tl3 C16. 

En aquesta POSICiÓ deuen estar mi· 
llor les blanques ataquen el flanc de 
rEI. tenen la parella d 'a ltris que po 
dnen encanonar·se a l'enroc, manTe· 
Ilen l'equIlibri al centre '. però no es 
gens fàCIl veure la forma de conllnuar 
Després de pensar-m'ho molt , valg 
arrbar a la concluSIÓ que deVia Incor 
parar el cavall a la IIUlla I preparar 
l'avanç dels peons centrals. 

25 Cll RfB . 26 Cg3 g6. 27 Oh3 Oe7. 



Josep Parés 

Altres poslbllltats foren 

11 27 Td8. 28 Dh6 + Cg7 29 
Cx f5' g X I5 30 T x g7'! T x g7 . 31 
A x 16 De7 32 AdS Td7 33 Tg3 gua 
nyant una peca . 

2) 27 Cg4. 28 Ad5 amb fort atac 
gdJcles a l'amenaca de ruptura e4 

28 AdS C x dS. 29 e X dS Cd8. JO Oh6 + 
Re8. Jl e4 Ob7. 

La partida la deu eS tar perduda pe l 
les negres. SI 31 . l x e4 32 Tel n'era 
suficient 

32 Cll Rd7. 33 Ce3 f x e4. 34 d X e4 
A18. JS OhJ + Re8. J6 15 ... 

Obrint Hnles el més ràpidament pos
sible. 

36 ... 9 X 15. J7 C X 15 Od7. J8 Tg8 Tb7. 
39 Cg7 + Re7. 40 Dh4 +. 
1 - O 

Ja que després de 40 Rd6. 41 
Dg3 + Re7. 42 DeS + guanyant. 

N. ' 67 

JOSEP PARtS 

MOYANO ( Vuleà ) 
SATORRA (Foment) 

Defensa slclhana 

E 99 / a 

1 e4 cS_ 2 CI3 d6 . 3 d4 eX d4 . 4 
C X d4 C16. S Cc3 a6. 6 Ag5 e6. 7 14 
Ae7. 8 OIJ Oe7. 9 0·0-0 Cbd7. 1 e 
093... (Interessant és 10 Ad3 h6. 11 
h4 1? ... amb alac) . 10 ... h6. 11 Ah4 aS 

(Sill o-O, les blanques aconseguei
xen iniciativa amb 12 Tel ) . 12 
I x gS ChS (SI 12 Tg8. 13 Ae2 CeS 
14 Thf1 Ad7. 15 g6 T X g6. 16 Dh3 
0-0-0. 17 AhS' .. guanyant) . 13 OeJ... 
(si 13 Del h x gS. 14 AI2 CeS. 15 Cb3 
Ad7, amb Iguallat) . 13 .. _ DeS (13 . 
Tg8? 14 Ae2 A x gS. 15 A x gS T x gS. 
16 h4 . guanyant I. 14 Rbl h x gS. 15 
AI2 CeS (15 . bS!?) . 16 Od2 OaS (16 .. 
De7! 17 CI3 Tg8. 18 h4 g4 . 19 C x eS 
d x eS. 20 Dh6 C16. 21 Ae3 Tg6. 22 
Dh8 + 1/ 2 -1/ 2, Balas v-Browne, 
Manila 1977) . 17 CIJ C X IJ. 18 g X IJ 
Ad7. 19 h4 CI4 (19 . 0-0-0. 20 CdS!. . ) 
20 Ae3 Cg6 (20.. eS?! 21 A x 14 
g x f4 . 22 Ah3! .. amb miliar linal) . 21 
h5 Ch4. 22 Ae21 T x hS. 2J 14 9 x 14_ 
24 A x 14!1 .. _ (24 A x hS l x e3. 25 De2 .. 
dóna joc complicat) . 24.. . Th8 (24 .. 
Th7. 25 Tdgl !. .. ¡ ara no val 25 
0-0-0. 26 CdS' .. guanyant) . 25 A x d6 
A x d6 (25 .. Dd8 és moll trist) . 26 
O x d6 Td8? (26 ... 0-0-0. 27 D14! Cg6 
28 D x 17; 26.. Dd8!) . 27 Cd51 

(Si 27... e x dS. 28 DeS + ... i a 
continuació D X h8 + O x h4, gua-
yanl.) 

1 - O 

ESTEVE MOYANO 

N. ' 68 ES~a 

BATALLA (Bareinona) 
VEHI (Vuleà) 

Defensa siciliana 

1 e4 e5_ 2 e3 g6. J d4 Ag7_ 4 Ae4 
e x d4. 5 ex d4 dS. 

Aquest sacrifici temporal de peó és 
l'única possibilitat que té el negre en 
aquesta posició d'obtenir bon joc. Go· 
ses com 5.. d6 segui t de Cf6 i O-O 
donen avantatge d'espai al blanc. 

6 e x d5 

Millor que 6 A x d5 Cf6 j el negre 
recupera el peó amb millor joc. 

6 ... C16. 7 CeJ O-O. 8 Cge2 b61? 

Jo coneixia aquesta posició amb el 
desenvolupament del cavall blanc per 
f3 . Llavors segueix 8.. Cbd7 amb idea 
de Cb6 i Cb x d5, amb igualtat. Però 
contra 8 Cge2 el mateix pla 8.. Cbd7 
no em semblà tanl bo. perquè des
prés de 9 CI4 Cb6. 10 Ab3 aS. 11 a4 
el blanc conserva el peó d 'avantatge 
Però resulta que aquesta és una po 
sició típica de l'atac Panov de la de 
fensa Caro-Kann (1 e4 c6. 2 d4 dS. 3 

e x dS e x dS. 4 e4 g6. 5 e x dS C16. 
6 Ce3 Ag7. 7 Ae4 O-O. 8 Cge2 Cbd7 
9 Cf4 Cb6. 10 Ab3 aS. 11 a4) I ara 
es continua 11 AfS segUit de Tc8 I 
Cc4 i el negre té compensació pe l 
momentani peó de menys. De qualse
vol manera la Jugada 8 b6. segu ra 
ment una innovaCió. és també IOte
ressant I a ml particularment m'agra 
da encara més que 8 Cbd7 car l'al
fil des de b7 dominarà la gran diago
nal després de recuperar el peó dS. 

9 0·0 Ab7. 10 CI4 Ca6! 

Continuació lògica a les Jugades 8 
I 9: portar el cavall a c7. 

11 Tel Ce7. 12 h4? ... 

Aquesta lugada és un error, car el 
blanc no podrà fer mal h5, I encara 
que ho aconseguïs no obtindna res 
posi t iu. En canvi el debilitament de 
l'enroc i de la casella g4 si és real 
ment important. Segurament la millor 
Jugada era 12 a4 impedint b5. Llavors 
es pOdia Jugar a6 o bé Te8 seguit de 
C x dS. 

12 ... b5! 

Sacrifici de peó fet únicament per 
conservar el magnific alfil de b7. tS 
clar que 12... Cc x dS. 13 C x dS 
CXdS. 14 C X dS A X dS. 15 A x dS 
D X dS. 16 T x e7 D X d4. 17 D X d4 
A x d4 no convé al negre de cap ma
nera. 

lJ Ab3 ... 

Després de 13 C x bS C x bS. 14 
A X bS C x d5 la posició negra com
pensa sobradament el peó de menys 
(totes les diagonals importants són per 
als alfils negres!) . 

lJ ... b4. 14 C04 Cc x d5. 15 CeS Ae6. 
16 CfdJI TeS. 

Deixa la casella a8 a l'alfil. 

17 oJI. .. 

Amb les seves dues darreres Juga
des el blanc ha aconseguit una bona 
posició, ja que ara tant 17.. b x a3. 
18 T xa3 com 17.. aS. 18 a x b4 
a X b4 li donen gran avantatge degut 
al domini de la columna "a". 

17 •. e61 

Es perd un peó però s'obté a can 
VI cert contraJoc en el centre I flanc 
de rei. 

18 a x b4 ... 

ABRIL 1978/ BUTLLETI D'ESCACS 17 (81) 
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Posició després de 17. e6. 

No és bo 18 e x b4 e x b4. 19 a x b4 
ehS I el negre recupera el peó. 

18 ... ChS. 19 AgS Oe7. 20 Og4 ! 

Defensa el peó I domina la Impo f 
lant casella 14 

20:.. h6 . 21 AeJ '?1... 

Millor era 21 Ad2 Chl6 22 Oe2 
ObS segUIt de DaS amb POSICiÓ moll 
complicada I d, f iCtl d 'avaluar. 

21... Ch16. 22 Oh3? .. 

Greu error, car la dama queda apar 
tada del ¡oc. 

22 ... Rh71 

Refuta l'anterior Jugada blanca . Id 
que rúnica funció qu~ realllza la da 
ma a h3 és amenacar alguna entrega 
a 06. 

23 CeS ... 

Torna el peó per E::hminar l'allil d€. 
e6 

23... e x b4. 24 e x e6 e x e6. 25 Ac2 
h51 26 Tac1 Cg4! 

Posant al descobert lï solament de 
la dama blanca. AIXò I la feblesa dels 
peons " d" i " b " fan que la POSICiÓ 
del blanc SigUI 18 perduda. 

27 Cb3 ObS. 18 TedI Cb41 29 Ab l 
CdS. 30 T x e8 T x e8. 31 CeS Cd X e3. 
32 l x e3 Ah6. 33 Tel O X b2. 34 013 
A x e31 +. 35 Rhl Te7. 36 Ce4 O X d4 . 
37 CgS + A x gS. 38 h x gS Od6. 39 
g3 Od2. 

0 ·1 

VICTOR VEHI 

N. ' 69 

RAMIREZ (Congrés) 

MOYANO (Vulcà) 

Obertura anglesa 

R 48/a 

1 e4 g6. 2 Ce3 Ag7. 3 g3 eS. 4 CI3 
Ce6. 5 Ag2 eS. 6 0·0 Cge7. 7 d3 d6. 8 
a3 0·0. 9 Tbl aS . 10 Cel ... (amb Idea 
de Cc2 ... i b4 ... ) 10 ... Ae6 (amb idea 
de jugar ... dS) . 11 CdS... (interessant 

és 11 Cc2 dS. 12 ex d5 C X d5. 13 
Ce3 ... ). 11 ... Tb8 (és la preparació de 
12.. b5) . 12 a41." (molt millor era 
12 b4 axb4. 13 axb4 b5!?, amb joc 
complicat ) . 12 ... b6. (Per poder JU
gar 13 ... Od7.) 13 e4 Od7. 14 Ah6?1. .. 
(millor conservar l'alfil.) 14 ... Ah3 
(evidentment no serveix 14... A x h6. 
15 CI6 +!.. . ni 14 ... A Xd5. 15 
A xg7!. .. ) . 15 Od2 AX g2. 16 R x g2 
151 17 A x g7 R x g7 (s'ha arribat a 
una interessant posició, al meu en
tendre favorable per a mi, ja que meno 
Ire el blanc ha canviat el seu alfil bo 
-14 Ah6- el negre ha aconseguit 
canviar l'alfil blanc de g2 i així obrir 
bretxa en el camp enemic, amb la 
qual cosa l'atac és molt fort ) . 18 Ce3 ... 
(18 14! ? .. ) 18 .. . 14. 19 13 ... (inlenlanl 
bloqueJar, cosa que no em preocu
pava) 19... Cd4! 20 g4 hS I (demos· 
tranl que el bloqueig blanc no ser
veix de res) . 21 h3 ... (21 g5? h4!) 
21... h x g4 . 22 h X g4 Th8. 23 Th11. .. 
(Jugada que porta a la immedia ta der· 
rota , però què ler?) 23... e x t3 1! 

o - 1 

(No serveix 24 AX f3 T Xh l , ni 24 
C x 13 O X g4 + . 25 RI2 Og3 +. 26 Re2 
Og2+ . 27 Rdl O X I3 + . segui I de 
T x hI . ) 

ESTEVE MOYANO 

Josep A. Miralles 

18 (82) BUTLLETI O'ESCACS/ ABRIL 1978 

N,O 70 
MIRALLES (Vuleà) 
OLIVER (Congrés) 

DeIen sa siciliana 

E 88/ b 

1 e4 e5. 2 CI3 06. 3 d4 eX d4. 4 
C x d4 a6. 5 Ce3 Ce6. 6 Ae2 CI6. 7 
O-O OC7, 8 Ae3 Ae7. (Aix l s'arriba, 
per inversió de jugades, a una po
sició molt Ireqüenl de Ja Variant Sche
veningsn. L'altra possibilitat és 8 ... 
Ab4.) 9 14 d6 . 10 Del O-O. 11 Og3 
Ce8? (Una dubtosa maniobra, enca
ra que, SI Ja memòria no em lalla, 
s'ha Jugat alguna vegada, Semblen 
més lògiques les continuacions prin 
cipals recomanades per la teoria, o 
sia 11 Ad7 o 1, ,,, CXd4, 12 Axd4 
b5.) 12 Ad3 bS. 13 Tl3 Ab7. (Aquesla 
Jugada permet a la dama blanca anar 
a h3. mentre que l'allil a b7 no la 
res de parlicular, Ja que manca el ca
vall a 16 per a preSSionar sobre e4. 
~s m,llor 13 . Cb4 . ) 14 Oh3 C x d4. 
(Encara era temps de Jugar Cb4 , Des
prés de deixar passar aquesta opor
tunitat les negres es trobaran enlront 
d'un atac molt lort.) 15 A X d4 b4, (La 
idea de les negres és molt lògica 
volen Jugar e5, tancant les diago
nals als alllls blancs. però SI dlrecla
me,,1 15 eS, aleshores seria pOSSI ' 
ble 16 CdS. Per Iol això les negres 
primer l/olen expulsar e! cal/all amb 

b4 per a Jugar després e5. Pelo 
les blanques no els donen lant de 
temps. ) 

16 e5!... (Totes les peces blanques 
estan mol t ben col -Iocades per a l'a· 
tac i això Justifica el sacrifiCI de peca 
c,ue segueix . Tamté era molt Interes 
sant una al1ra !inia basada també en 
un saCrtftcl 16 CdS' e x d5. 17 e x d5 
I ara. eVidentment, no serveix 17 
96 18 D x h7 + L ni tampoc 17 h6. 
18 DIS g6. 19 Tg3 Cg7. 20 A X g7!! 
g x 15 · 20 R x g7. 21 T X g6 + ·21 



Af6 + Rh7. 22 A x f5 rnal. Es fa neces
sari Jugar 17 . 15. 18 A x i S h6 - 18 .. 
g6. 19 D x h7 + 1 Rxh7. 20 Th3+ Rg8. 
21 Ae6 + amb mat a la que segueix -
I les blanques tenen dos peons i un 
atac molt 10rt a canvi de la peça.) 
16 ... h6. (Evidentment que no serveix 
16 g6. 17 e X d6 amenaçant la da
ma i el mat amb O x h7.) 17 Tg31? .. 
(El sac rifici de la peça dóna un atac 
molt fort i aquell es pot considerar 
Justificat; però també existia un caml 
més segur amb 17 Ce4 i , sense sacri
ficar res , les blanques conserven una 
ex cel-lent posició d'atac, Des del punt 
de vista pràctic aquesta seria la mi
liar possibilitat ; si aleshores 17 ... d5 
segueix Cf6 + i. per tant, les negres 
haurien de jugar 17.. A x e4. 18 A x e4 
dS amb el que les blanques mante
nen l'avantatge. No obstant, la con
tmuació escollida per Miralles és molt 
més ambiciosa i dóna més interès a 
la partida.) 17 ... b x c3. (No hi ha ma
nera de defensar el peó de h6, ja que 
si 17 ... Rh8?? 18 exd6 amb l'ame
naça D X h6.) 18 O x h6 15. (Dbliga
da, car si 18 .. g6. 19 Ax g6 o 19 Th3 
i lan mat.) 19 O X e6+ T17. 

20 Th31... (A primera vista les blan · 
ques no tenen gran cosa per la peça, 
però si s'analitza més a poc a poc 
s'observa que les negres s'enfronten 
amb moltes amenaces diflcils de re· 
butJar, L'ú ltima jugada, junt amb la 
intenció de continuar l'atac per la ca· 
lumna "h" , té una idea molt subtil ' 
les blanques no podien jugar 20 A X IS 
degut a 20 ... Ac8, però després de 
la jugada 20 Th3 s'amenaça 21 A x fS! 
i si aleshores 21... Ac8. 22 Ah7 + ! 
Rf8. 23 Ag6! guanyant.) 20... e X b2. 
(SI 20 . Dc6 les blanques defensen 
el mat amenaçant. lo al seu torn amb 
21 Og6. En aquest cas les negres po· 
dlen 10rnar la peça amb 21 . O X g2 +. 
22 O x g2 A x g2. 23 R X g2 e x b2. 24 
Tbl , però les blanques conserven, 
Junt amb el peó de més, un avantatge 
sufiCient per a guanyar.) 21 Td1 d X e5. 

(Les negres amb prou feines poden 
fer altra cosa. Si 21... Ae4, 22 Og6 
amb un atac imparable tant si 22 . 
Tl8 o 22 ... Ad8. 23 e6. com si 22 
CtS. 23 e6! Tampoc és millor 21 
Ae8. 22 Th8+ -això és més fort 
que 22 Og6 Ad8. 23 e6 puix que des · 
prés de 23.. A x e6. 24 O x e6 AI6 les 
negres tenen alguna reacció .... 22 . 
R X h8. 23 O x f7 i ara tant 23 Ab7 
24 D X 15 com 23.. Od8. 24 Ac4 do· 
nen al blanc un atac decisiu.) 

22 Ac4 .. , (Fins aquest moment les blan
ques havien portat molt bé l'atac, pe
rò la seva última jugada és una im· 
precisió. L 'atac blanc esdevé molt fort 
després de 22 A x fSI amb la que s'aro 
riba a una posicIó fantàstica on hi ha 
molt boniques variants. Per exemple, 
si 22 ... e x d4 o 22 . Ac8 segueix 23 
Ah7 + Rf8. 24 Ag6! i guanya. Una de· 
fensa millor és 22 ... Cd6. 23 Ah7 + 
-és temptadora 23 A X e5 en vista 
de 23.. Db6 +. 24 Rh l bl = D. 25 
Th8 + ! R X h8. 26 Oh6 + i mat en 
dues Jugades; però falla per 24 . 
A x g2 +. 25 R X g2 Db7 + seguit de 
C x 15- 23 .. R18. 24 Ag6 ,. -una 
altra vegada surten variants fantàsti · 
ques amb 24 Ad3 Ag8. 25 A X eS Db6 +. 
26 Rhl Axg2+ . 27 RXg2 De6+ . 28 
Rg1 Ob6 +. 29 Rfl i l'amenaça blan· 
ca 30 Th8+! R x h8. 31 Dh6+ és im
parable. No obstant, les negres tenen 
una sorprenent defensa amb 25 . Ae4 1 

26 A x e4 OcS+. 27 Rhl C X e4 i són 
elles les qui guanyen -24 ... Rg8. 25 
l x e5- no 25 Th8 + R x h8. 26 Dh3 + 
Ah4 ! -25 ... Ac8. 26 e x d6 A Xe6. 27 
A X t7 + i les blanques guanyen. To
tes aquestes variants demostren la 
quantitat de recursos que per ambdós 
bàndols existeixen en la present po
sició.) 22 ... A16? (Després d 'aq uesta 
jugada les negres no tenen salvació. 
La mi llor defensa era 22 ... Cd6 i des
prés de 23 Dg6 A16. 24 A X 17 + C x 17 
el joc de les negres es pot defensar. ) 
23 Ab6!... (Aquesta jugada obliga a 
les negres a obstruir l'única sortida 
del seu propi reL) 23 ... Oe7. 24 O X 15 
Od6. (Les negres també tenen amena
ces, però les blanques arriben abans. ) 

26 Th8 +1 R x h8. 26 Oh5 + Rg8. 27 
O x 17 + Rh7. 28 Oh5 mat. 

1 - O 

N.O 71 

ANGEL MARTlN 

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

Defensa índia de dama 

D 38/ a 

1 d4 Cf6. 2 c4 e6. 3 CI3 b6. 4 g3 Ab7. 
5 Ag2 Ae7. 6 O-O O-O. 7 Ce3 Ce4. 
(Aquesta simplificació porta a un JOc 
més aviat posicional, tipic d 'aquesta 
defensa. Un pla més actiu, que Kar · 
pov ha posat de moda, consisteix en 
7 ... dS seguit de Ca6 i cS, donant ori
gen a una complexa llu ita de peces 
menors, L'elecció és qüestió de gus· 
tos.) S Dc2 C x c3. 9 O x c3 d6. 10 
Td1 Ae4?1 (Això és una pèrdua de 
temps. Més adients eren Cd7 o At6.) 
11 b3 Cd7. 12 Ab2 A16. 13 Cd2 . (En 
canviar els allils de caselles blanques, 
l'estructura de peons del flanc de 
dama de les negres esdevé feble .) 
13 ... A x g2. 14 R x g2 Oe7. 15 013 
Tac8. 16 e3 c6. (Prevenint-se contra 
tes entrades de la dama contrària . Però 
això crea una feblesa a d6, on tracto 
de fer convergir les meves peces.) 17 
a4 aS. 18 Aa3 eS. 19 Ce4 TldS. 20 Ta2 
Cb8. 21 Tad2 Cc6. 22 d x c5 d x eS. 
(Si 22 ... CeS. 23 e X d6 i guanya im· 
mediatament.) 23 C x f6 + 9 X f6. 24 
O x c6! 

1 - O 

Ja que després de 24 .. T x c6. 25 
T X d8 + Rg7. 26 Tld7 la dama negra 
és caçada. 

N.O 72 

DRESTES ROORIGUEZ 

CASTRO (Dlot) 
SERRA (U.G.A.) 

Obertura vienesa 

E 10l b 

1 e4 eS. 2 Cc3 C16. 3 14 dS. 4 I x eS 
C x e4. 5 Cll Ag4. ( Més usual és 5 ... 
Ae7. La continuació escollida pel ne· 
gre és molt antiga i hauria de ser su
fic ient per a igualar.) 6 Oe2 C x c3. 
7 d X e3 Cc6. (Aquesta jugada no és 
bona. A par1ir d'aquest moment fins 
et final de la partida el negre es tro· 
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ba en d.ficll POSICiÓ Millor era 7 
e5. 8 AI4 Cd7. 9 0·0·0 Oa5. segwt 
d 'enroc llarg amb JOc nivellat.) 8 AI4 
Dd7. 9 h3 AhS. 10 0-0-0 0-0-0. (E l 
peó "d" negre amenaçal conslant · 
ment és el pnncipal punt sobre el que 
gi ra la partida en les pròximes Juga
des. ) 11 Oe3 .. , (1 1 c4 no era pos
sible per 11 0(5) 11 ... A x '3. 12 
g x t3 Oe6. 13 h4 15 . 14 e x fS! O x e3 +. 
15 A X e3 g X f6 . 16 Rbl a6 . 17 T91 
RbS. 18 h5 Ces. (la preocupació mes 
gran del negre és d 'Impedir ¡'obertura 
de rinles , que danaoa gran mobilitat 
als all ils blancs. ) 19 Ae2 Te8! (El ne· 
gre sembla que està nivellant el JOC 

S, 20 T x d5 C x 13. 21 A X 13 T x e3. 
22 Td8 + Ra7. 23 Ad1 IS. seguit de 
Ag7. ) 20 Acli eS. 21 b3 ... (Amena
cant 22 c4 d X c4. 23'4 amb un 
¡OC esplèndid. ) 21 ..• AeS. 22 T97 AtS. 
(S, 22. Teg8. 23 Ah6 AI8 24 T X g8 
T x g8. 25 A X l8 T X I8. 25 Tg1' amb 
un final moll avan tatJós. ) 23 Tg2 AeS. 

24 e4 d4. (La pressió blanca no mil) · 

va . Si 24 d X c4. 25 14 seguit de 
26 A X c4 . , amb avantatge. Per aquest 
motiu el negre decideix ent regar !I 
nal ment el seu peó "d " I busca ani
vellar la partida donant mobilitat a 
les seves peces. ) 25 Ab2 ThgS. 26 
T X g8 T X g8. 27 A X d4 A X d4. 28 
T X d4 Tg2. 29 Ad1 Rc7. 30 eS ... (E l 
blanc no queda passIu ni un sol lOS, 
tant I cerca conllnuamenl augmenlar 
la seva pressió amb noves amenaces 
Immobilitza el lIanc dama negre i ob
le un punl de recolze a d6. ) 30 ... Tt2. 
31 Rel... (El negre amenaçava 31. 
ex 13, I si 32 Tl4 Cd2 +, guanyant.) 
31. ,. Th2. 32 b41? .. (Indubtablement 
era millor 32 14 .. al que podia seguir 
32 .. Cd7. 33 b4 a5. 34 a3 Th4. 35 
Rd2 a x b4 . 36 a x b4 15, etc.; el ne· 
gre té però, defensa. ) 32 .. , T x h5. 33 
TI4 ... (S, 33 14 Th4 . ) 33 ... 15. 34 Td4 
Th2. 

35 a4... (El blanc segueix creant no· 
ves amenaces quan Ja semblava que 
el negre no lenla dificultats. ) 35 .. , aS. 
36 b X aS Cd7. 37 Tc4 Th6. 38 Ae2 
Te6. 39 Ad3 TeS. 40 Th4 C X eS. 41 
T X h7 + Rd6 . 42 Ae4 C X a4. 43 T X b7 
T x aS. 44 Rd2 CcS. 45 Th7 Cd7. 46 
Th6 + ReS. 47 Ae5 CeS. 48 14 CI3 +. 
49 Rd3 Ta4. 50 Ab3 T X 14 . 51 Re3 
Th4. 52 T X h4 C x h4 . 53 RI4 Rd4 . 54 
Rg5 CI3 +. 55 R X IS. 

t / 2 - 1/ 2 

N. 73 

JOAOUIM SERRA 

TEJERO (SEAT) 
SERRA (U .G A.) 

Obertura Ruy lópez 

E 35/ a 

l e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS a6. 4 Aa4 
C16. 5 0·0 Ae7. 6 De2... (El denoml 
nat atac Worrall , aClUalmenl no gaut 
(In voga) 6... bS. 7 Ab3 d6. 8 h3 .. 
t No s'acostuma a Jugar en aquestd 
vanant El blanc Intenta una mena de 
combinacIó entre l'alac Worrall I la 
vanant normal 6 Te 1 ) B ... O-O. 9 c3 
CaS. 10 Ac2 cS. 11 d4 Dc7. 12 b3 .. 
( l 'objectIu d 'aques ta Jugada no està 
molt clar. Permet posteriorment el 
con traJoc negre per mllJà de 84 . 
.Imb oeerlura de la columna " a") 
12 .. . Ab7. 13 d5 Ae8. 14 Ch2 Ce8. 
(El negre escull una defensa cJàsslca 
en aquestes !inies de l'obertura espa· 
nyola. conSistent en no afeblir el seu 
lIanc de ret 1 obm el flanc de dama.) 
15 g4 Ad7. 16 Rhl Cb7. 17 Tgl aS . 
18 Cd2 b4. 19 c4 AgS. (Amb aquesl 
movlmenl es paralItza parcialment ra · 
vanç branc en el flanc de rel o s'a 
conseguelx convlar I alfil dama, que 
es el més actiu dels alfils b lancs. ) 
20 Cal3 A X c1 , 21 Ta x e1 a4. 22 Ch4 
,, )( b3. 23 a X b3 Ta2. 24 Oe3 Od8. 

20 (84) BUTLLETI O'ESCACS/ ABRIL t978 

(Imped,nt Og5 ) 25 CI5 CaS. 26 gS 
Ta3, (Atacant amb una altra peça el 
peó "b "' I amenaçant d ' lmmedlat 
C x c4 . ) 27 Od3 AeB, (Amenaçant no· 
vament C X c4 . 28 O x c4 Aa6. ca· 
cant la dama blanca) 28 Od1 g6 , 29 
Cg4 Rh8. (29 g X fS , sena molt pe· 
rtllós . davant de les possibles conl! · 
nuaclons del blant. totes elles amb 
atac molt tort . ) 

--.t 

30 Cgh6 C X c4. ( El negre pren la 101 

cla tlva amb aquesta entrega de ca 
vall . ) 31 b X e4 T X h3 +. 32 Rg2 ThS 
(Aquesta Jugada va deure passar 10 
advertIda pel blanc anteriorment. El 
blanc es troba ara amb dificultats 
pràcticament Insalvables. ) 33 RtL, 
(Una continuacIÓ molt Interesant 
que potser donava possIb il itats al 
blanc, Visia la complexllat de la po
sició. era 33 O X hs segUit de 34 
RI3 El branc passa a la defensiva 
i la seva posiCiÓ es va esfond rant) 
33... T x gS, 34 Cg3... (SI es canvien 
les torres un dels cavalls blancs esta 
perdu!.) 34 .. , Df6. 35 Rg2 ... (S 'amena
cava Og7 guanyant) 35 .. , 014. 36 
Th1 C16. 37 013 Cg4. 38 C X g4 A x g4. 
39 O X f4 ." (Perd ràpidament . Era ml 
llor 39 Oe3 15 40 e x 15 g X fs . 41 D X 14 
e x l4 . 42 13 I x g3. 43 IX g4 T X g4. 
amb un Ilnal molt complex. ) 39." 
e x 14. 40 Cll Ae2 +. 41 Rh2 A13. 

0 - 1 
JOAOUIM SERRA 

UNA DE POR 

Alfred Hitchcock solia aparèixer en 
els seus lilms cie la la:s6 més Impre· 
vi sta. 

El Director del " Bullleti d 'Escacs"' 
em permetrà que comen1i avui una 
partida seva que sembta talment una 
peLlí cula de bons i dolents. 

N. ' 74 R 44 / b 

J . PUIG (UGA C I 
E. MARTlN ( Clulat Mendlana) 

Ob6rtura ang lesa 

1 e4 eS. 2 Cc3 C16. 3 g3 d6. 4 Ag2 e6. 



(Sembla com si va lgues encetar quel· 
com originaL) S CI3 Cbd7. 6 0-0 Tb8. 
7 d4 e x d4. S C X d4 a6 . 9 b3 hS. (Com 
SI volgués batre a tales les eres.) 10 
h4 Cg4. 11 AgS Ae7. 12 Axe7 O x e7. 
13 Od2 0·0. 14 Tadl TdS. 15 e4 C7eS. 
16 C4e2 bS. ( Fa JOc amb la novena JU' 
gada i anima l'espectacle) . 17 cS dS. 
18 b4 ... (L 'optimisme és contagiós. MI
li a r er. 18 e x d5 D x c5. 19 Cf4 amb 
iniciat iva. Ara ve quan s'esqueixa la 
grua. ) IS Ab7. 19 e x dS e x dS. 20 
C X dS ... (Bon profit ... !) 20 ... A x dS . 
21 A x dS Cf3 +. 22 A x f3 T X d2. 23 
T X d2 gS. ( " Harakiri " imprevist. Sen· 
zilla era 23 ... CeS i Cc4) . 24 h x g5 
O x gS. 25 TdS fS. 26 Cf4 h4. 27 Td6 
CeS. 2S AdS + Rh7. 29 Rg2 ... (Sis ju· 
gades han estat prou. Ara tol ve ro, 
dal.) 29 .. Ce4. 30 Tg6 O x 14. 31 
9 x 14 R x g6. 32 Tel Cb2. 33 Te3 TeS. 
34 Ab7 Te7. 35 A x a6 Ta7. 36 e6. 

1 • O JAUME MORA 

N." 75 R 33/ e 

J. GARRIGA (Barcinona) 
J . GONZALEZ (Sant Josep) 

Obertura anglesa 

1 e4 e5. 2 Ce3 C16. 3 CI3 CCS. 4 d4 
e4. 5 Cd2 Ab4. 6 e3 0·0. 7 Ae2· .. 

Una all ra idea possible és 7 g3 de
se"nvolupant l'alfil per " fianchetto " i 
press ionant directament sobre el peó 
e4. la Jugada de la partida s'harmo
nitza amb un poslerio~ 13. 

7 ... Te8. 8 O-O A x c3. 9 b x c3 d6 10 
a4 .. . 

BOlvinnik, contra Ragozin (1940). 
Jugà 10 13 i després de 10.. e x 13. 
11 AX e3 T x e3. 13 Cb3 TeS. 13 AgS 
Ce7. 14 Dd2 obtingué avantatge ma · 
nl fest. la idea de 10 ... a4 és iniCiar 
les accions al flanc de dama abans 
d'obr ir el centre. 

10 ... Ce7. 22 Aa3 CIS. 12 e5 CdS. 13 
Ac4 d x c5. 

(Veure diagrama que segueix.) 

14 Oe2f7 ... 

Entrega posicional de peó basada 
en la parella d 'alfils, l'avantatge de 
desenvolupament i les columnes ober-

PosicIÓ despres de 13.". d x cS. 

tes al flanc de dama. Les possibilitats 
ofensives del negre al flanc de rei es 
veuen, entretant, frenades per la pres· 
sió blanca sobre el peó e4. 

14 ... e X d4. 15 e X d4 CI6. 16 Tlel e6. 
17 a5 Cd67f 

Sembla més adeq ual frenar l'expan
sió blanca amb 17.. . a6 que almenys 
manté l'estructura de peons i deixa la 
posició relativament tancada. 

18 a61 C x c4. 19 a x b7 ... 

Garanteix un avantatge durable, pe
rò 19 C X c4 és més incisiva. 

19 ... A X b7. 20 C X e4 Te6. 21 AeS a6 · 
22 . TebI AeS. 23 Cb6 TbS. 24 C x eS 
O x eS. 25 T x bS O X bS. 26 T x a6 ... 

El blanc ha recuperat el peó amb 
posició netament superi or (feblesa del 
peó c6, control de la columna " a"). 

26.. . Cg4. 27 g3 hS. 2S Tb6 DaS. 29 
ObI Oa4. 30 TbS + Rh7. 31 h3 C16. 32 
Tb7 Rg6. 33 Ta7 Oe4. 34 Ob7 TeS. 35 
D X c6 ... 

Fruit de la seva pressió, el blanc 
ha guanyat el peó c6 i la partida ara 
s'hauria de resoldre al seu favor. Cal. 
però , passar el control de temps jai ' 
KÒ no sempre és fàci l amb tres mi
nuts per quinze jugades. 

35... TbS 36 Oe777 ... 

Error gruixut que dóna al negre 
taules com a mínim. Calia recular la 
torre a la primera línia i després con
tinuar amb Dd6, Des o Df4 i eventual
ment g4. 

36... Tbl +. 37 Rh2 011 . 

Normalment, el negre hauria d'ha
ver agafat les taules amb 37 .. Th 1 + . 
Però les cuites de temps del blanc 
l'induiren a arriscar-se. 

3S O X I7+ RIS. 39 g4 + h x g4. 40 
h Xg4+ R x g4. 41 Og6+1... 

En canvi, es perdia amb 41 D x g7+ 
RIS. 42 Og2 OdI . 

41 ... Rf3. 42 Dg3+ Re2. 43 Ta2 +7 ... 

Es guanyava amb 43 Og2! 

43... Rd3. 44 Og2 OdI. 45 13 ... 

El negre amenaçava Oh5 +. 

45 ... e X 13. 46 Ta3 + Tb3. 

única. No valien ni 46 ... Re4, 47 
Og6+, ni 46 ... Re4 . 47 Oa2 + . 

47 T x b3+ O x b3. 4S OX I3 Ce4. 

I en aquesta posició caigué la ban 
dereta del blanc. 

0 · 1 

N.O 76 

LWIS GONZALEZ MESTRES 
JOSEP GARRIGA NUALART 

GARRIGA (Barcinona) 
ARMENGOL (Calalònia) 

Obertura anglesa 

R 30/ b 

1 e4 eS. 2 Cc3 g6. 3 d4 Ce6. 4 CI3 
e x d4. S CdS .. . 

Una mena de versió anglesa del 
" Gambit Belgrad". Ara s'acostuma a 
lugar 5 .. " Ag7. Però el blanc no té 
el monopoli de l'originalitat ... 

5 ... Ae5f7 

Jugada poc convencional , però que 
planteja al blanc problemes gens tri 
vials. La posició de l'alfil és prou sò
lida, car es pot recolzar amb un even
tual aS. 

6 AgS 16. 7 AI4 d6. S a3 aS. 9 g3 Ag4. 

Polser era més procedent 9... a4 

10 Ag2 R17 . 11 O-O Cge7. 
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XXXV CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS 

El blanc ha assolit un desenvolupa
ment més harmòmc, però el negre 
conserva el peó de més. 

12 b41? 

Cal actuar amb energIa. abans que 
el negre consolidi la seva pOSICiÓ 

Tanmateix , no es pot assegurar ma · 
temàticament que aquesta jugada do
nI avantatge al blanc, 

12 ... a x b4 . 13 a x b4 T x a1 . 14 D X a 1 
C x ds. 15 e x ds C X b4 . 16 C X d4 ... 

SegueIx el negre amb un peó de 
més, però ara les peces del blanc es 
lan clarament millor coordinades I es 
comencen a veure pOSSibilItats d'atac 
concretes. 

16 ... oa8. 17 Dc3 Oa7. 18 Ae3 __ _ 

La posicIó comporla un munt d 'a· 
menaces amagades. Per exempte. 19 
Ce6 I ara no valdrien 19.. A x e3. 20 
D xc7+, ni 19 .. AXe6. 20 d xe6-f 
,21 0 x b4. 

18 ... ObS. 19 h3 Ad7. 20 g4 Te8. 21 
Tb1.. . 

D'ara endavant la posició quedarà 

Josep Garriga 

marcada per aquesta clavada del ca· 
vall negre. 

21 .. . e6. 22 Oe4 Rg7. 23 Ce2 A x e3. 
24 C x e3 eS. 25 AI3 AbS. 26 Oe3 .. . 

Amenaçant 27 95. 

26 ... TeS. 27 h4 Od8. 28 gs 15. 29 Ce2 
C x e2. 30 T x bs Od7. 31 T X esl. .. 

El cop de gràcia. El negre. mala· 
ment de temps, segurament no es V8 

adonar d 'aquest cop tàctic. De toles 
maneres, amb 30 .. Cd4. 31 T X b7 + 
tampoc no hI hauria gaire defensa. 

31 ... d X es. 32 O x es + Rg8. 33 d6 
Cb4. 34 O x eS Ce6. 35 e3 R18. 36 Ods 
017. 

En aquest moment el negre va ex 
cedir el temps reglamentari . 

1 - O 

N." 77 

LLUIS GONZALEZ MESTRES 
JOSEP GARRIGA NUALART 

COLL (Barcmona) 
MATEU (Terrassa) 

E 51/e 

Defensa SIciliana. Variant tancada 

1 e4 eS. 2 Ce3 Ce6. 3 g3 96. 4 Ag2 
Ag7. 5 d3 dG. 6 f4 ... (També s'acos
tuma a Jugar 6 Ae3 Tb8. 7 Dd2 b5. 8 
CI3 b4. 9 Cdl Cd4. lO Ch4 e5. 11 14 
e x f4. 12 Axf4 Ce7. 13 o-o h6. 14 
Ae3 95 amb lleuger avantatge del 
blanc, Smlslov-Portisch , matx 1971.) 
6 ... Dd71 ? (En la partIda Bernste¡n
Flscher, Nelanl8, 1968, el negre assa
,. 6 c6!? 7 CI3 Ab7. 8 0·0 Od7. 9 
Ae3. pOSIció que, per inverSió, !'iegw
ra la partida. ) 7 Ae3 b6. 8 Od2 ... (MI ' 
llor era en aquest moment 8 IS!. se· 
gons !''' Informator ''. ) 8 ... Ab7. 9 el3 
o-a-o. 10 a4 15. (Era preferible ,;) 
e5 per a impedir 11 d4.) 11 d4 e x d4. 
12 C x d4 A X d4. 13 A x d4 eS. 14 Ae3 
C16. 

22 (86) BUTLLETI O·ESCACSI ABRIL 1978 

15 CdS! C x e4. (Si 15 C x d5. 16 
e X d5 Ce7. 17 a5 amb fOr! atac .) 16 
A x e4 I X e4. 17 A X b6 e31 18 Oe3!. . 
(El negre. amb el mOVIment antenor, 
votia obm [ínies, Ja que ara no és 
possible 18 A x e3 per 18 e x l4 
amb pOSició complicada.) 18... 017. 
19 Oc4!... (Naturalment. SI 19 A x d8? 
D X ds, guanyant el negre. ) 19 ... ex l4. 
(S, 19 Td18. 20 A x e3 e x l4 . 21 g x f4 
seguit de 0·0·0 amb avantatge. ) 20 
A x d8 R x d8. 21 O-O-O!... (Desant el 
rei . ) 21 .. . Ces. 22 ObS e2. 23 O x e2 ... 
(úmca, l'avantatge del blanc és la 
situació del rel negre en el centre del 
l.uler.) 23 ... A x ds. 24 Th l1 Re7. 25 

T x 14 Oe6. 26 012 Ce6. 27 Tf6 Oe4. 
28 TI4 De6. 29 b41... (La pOSICIÓ ne
gra s'enderroca degut a l'exposada 
sItuació del seu rel.) 29... a6 . 30 bs 
a x bS. 31 a x bs CeS. 32 Tf6 Og4. 

1 - O 

OERE 

N. ' 78 R 65/ b 

BOADA I Foment ·· B" ) 
GIL MINGUELL (BarclOona " B" ) 

Defensa holandesa 

c 4 IS. 2 d4 e6. 3 Cc3 Ab4. 

Recomanat per AlekhlOe. 

4 g3 Cili . 5 Ag2 O-O. 6 CI3 Oe8. 7 O-O 
d6. 

Amb la idea de canviar el cavalt . se 
guit de ... eS. 

8 Ob3 ... 

Altres camins, Ad2 o bé Dc2. La ju
gada 8 Db3 també obliga al canvi 8 ... 
A X c3, ja que les negres no han de 
permetre la fugida del cavall via dl . 

8 ... A Xc3. 90 xc3 ... 

Per evitar .. e5. 

9 ... Cbd7. 10 e3 (7 ) ... 

Deixa feb les els quadres blancs de 
l'enroc i tanca defilOllivament el Ja 
rest ringit alf.1 de dama. Sembla mlllOl 
10 Ce l amb l'interessant resposla ne· 
gra 10 c5(!?) . 



10 ... DhS. 11 b4 ... 

Tots dos plans ben definits! 

11 ... Ce4. 12 De2 Cd16. 13 Ab2 Ad7. 

Començament d'una cursa en zig
zag fins ta casella g2, on es rema
tarà la partida. 

14 04 gS. 15 eS g4(1) . 

Triant un altre camf distint al te
màtic 14. Es comença un atac po
SICional aprofi tant -se de la debilitat 
de la casella 13, sense el perill d'obrir 
el joc a la parella d 'alfi ls blanca. 

16 Ch4 dS. 

Tancant el centre. SI 16 Cd2, el ne· 
gre després de 16 .. C~.><2. segull de 
17 ... AeG deixaTI a l'enroc blanc molt 
afeblit per l'acCió del cavaU via e4 
0.0 g5. Si 16 Cel . que sembla millor 
amb la idea Cd3 i CI4 , el negre pot 
segui r 16 . AeG, i després de 17 b5 
Ad5. 18 Cd3 Cg5 forçant el canvI de 
l'alfil blanc I deixant l'enroc ple de 
forals . 

17 13(1) ... 

Comencen a sortir els efectes de 
10 e3. Potser hauria estaI interessant 
17 eG, provant d'obrir el JOc , fins I Iol 
perdent materia l. 

17 ... g X 13. 18 A Xl3 Dh6. 

Millor que DgS. 

19 De2 Rh8. 20 A X e4 ... 

El blanc, que no pot escollir massa, 
tria com a pla defensiu l'esquema 
Tf4 ·Cg2-Th4. les negres ho aniran re· 
lulant amb amenaces successi\'es I 

quan per fi les blanques poden fer 
Tf4 , la resposta negra les obliga a 
rendir-se. 

20 ... C x e4. 21 TI4 Tg8. 22 Del ... 

Si 22 Cg2, les negres després de 

22 Tg7. 23 Th4 016 segui t de 
Tag8, segueixen amb atac similar al 
de fa partida. 

22 .. . CgS. 23 Rg2 Ae8. 24 bS e6 (I). 

Amenaçant guanyar un peó o dei. 
xar dellnill\'ament aturat el flanc de 
dama . 

25 011 AhS. 26 Rhl Ce4 (I) . 

Tornant a dominar Ioles les case· 
lles negres deCISiVes. 

27 Del Tg7. 28 Rg2 Ta g8. 29 Aa3 ... 

Potser per col·locar la T a fa se· 
gona finia . 

29 ... Ag4. 

Seguint el seu cami! 

30 CI3 Ah3 + . 31 Rh1... 

Si 31 RgI . 31 
deciSIU. 

C x g3 és tam be 

31 ... C x g3 + ( I). 32 h X g3 T x g3. 33 
Th4 Ag2 + . 34 Rh2 Th3 + I! 

Resum. Sis Jugades d'un "alfil d(l 
lent" decidint una partida. 

O- 1 

G. GARCIA CONESA 

N." 79 R 70 / 0 

JORGE GONZALEZ (Sant Josep) 
ALEXANDRE PABLO (Terrassa) 

Defensa Robalsch 

1 CI3 g6. 2 e4 Ag7. 3 e3 d6 4 d4 ... 
(No ens agrada aquesta formaCió o 
Pc4 o Pd4 , però no tots dos.) 4 ... Cd7. 
5 Ae2 eS. 6 O-O Ce7. (Millor sembla 
can\'iar abans a d4. Altrament el blanc 
podria haver fet ara o després e4,) 
7 Cc3 O-O. S b4 ... ( NO sembla la ml ' 

llor. ) 8 ... e X d4. 9 e x d4 h6. 10 Ab2 ... 
( Encara Oc2 era recurs . A\'18t rallau 
negre no pOdrà esser aturada. ) 10 ... 
CtS. 11 Dd2 C16. 12 Tle l gS. 13 dS Ad7. 
14 AdI g4. 15 Cd4 C x d4. 16 D x d4 
Ch7. 17 Dd3 15. 18 eS Rh8. 19 Ae2 
CgS. 20 Oc4 14. 21 c6 b x c6. 22 d x c6 
AlS. 23 Ab3 13. 24 93 ... 

24. __ dS. (Decideix l'acció flOal . ) 25 
Da6 Ch3 +. 26 Rl l DgS. 27 Tadl Tae8. 
28 T x e8 T xe8. 29 A x dS C X I2. 30 
Ae l DhS. 31 h4 C x dl . 32 C x di Dg6. 
33 CI2 Dd6. 34 AI7 O X g3. 35 A x e8 
Og2 +. 36 Rel Ogl +. (ClOC Jugades 
segUides de dama.) 

O - I 

N." 80 

JAUME MORA 

BAUTISTA (SEAT) 
SI MON (Terrassa) 

Obertura anglesa 

R 32/ a 

I e4 g6. 2 Ce3 Ag7. 3 g3 eS. 3 Ag2 
d6. 5 d3 Ce7. 6 e3. __ (Una altra idea 
és 6 e4 i preparar la ruptura per f4 
amb l'eventual seguida de 15. El blanc 
prefereix Jugar pel flanc de dama. ) 
6 ... O-O. 7 Cge2 eS. 8 O-O Cbe6. 9 Tbl 
Ae6. 10 e 4!1 ... (Canvi de pla. però 
s 'ha perdut lemps ... ) 10... Cd4. 1 I 
C X d4 e X d4 . 12 Ce2 Dd7. 13 Db3? 
bS! 14 Oc2... (Això deixa el blanc 
moll inferior, però després de D x b5 
D X b5. 15 c X b5 A xa2. 16 Tal Ae6! 
I la maniobra Tb8 I Ad7. es guanya el 
peó.) 14 ... b X c4. 15 d X c4 TacS. 16 
b3 15. 17 Dd3 l x e4. 18 A x e4 Ah3. 
19 Tel Rh8. 20 Ad2 Tl7. 21 13 Ae6. 
22 f4 ?!... (En posiciÓ restringida, el 
blanc vol prendre la iniciativa, però 

Emili Simon 
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el negre troba una maniobra per a 
canviar la peça més acllva del con 
trari.) 22 .. . Cg81 23 Tbdl C16. 24 Ab4 
C X e4. 25 O X e4 d51 26 Og2... (S, 26 
ex d5 A X dS. 27 Db1 Ah6, l'atac ne· 
gre és imparable.) 26... d x c4. 27 
b x e4 T x e4. 28 Oa8 + Te8. 29 013 
e4! (La mateixa idea de la jugada 25.) 
30 Oa3 d3. 31 Td2 Ob7. 32 Ae5 .. . (Si 
32 Cc 1 o Cc3 el xec a d4 decideix. ) 
32.. . d X e2. i el blanc va abandonar 
unes jugades després. 

0 · 1 

N .. • 81 

EMILI SI MON 

o 07la 

X. MATEU (Terrassa) 
GONZALEZ MAZA (Olot ) 

Obertura cata lana 

1 e4 e6. 2 g3 d5. 3 Ag2 CI6. 4 CI3 
Ae7. 5 0·0 0·0. 6 d4 .. (6 b3!?) 6 ... 
e6 . (6 b6?! 7 e xdS e X dS. 8 Cc3 
Ab7. 9 CeS!) 7 Ce3 Cbd7. ( Cb6. ) 
8 e x d5! (8 b3? d xc4. 9 b X e 4 
Cb6!) 8 . e Xd5. 9 De2 Te8. 10 b31? .. 
(10 Af4 Cta . Buxadé· Guadalajara 
C.E.E.. Alacant. 1977. ) 10... Ad6?1 
(1 0 Ab4; 10 .. CI8. ) 11 Cd21 C18. 12 
Ab2 g6. 13 e41 d X e4. 14 Ce x e4 A15. 
15131. .. (15 Tael Ab4. 1613; 15 C X I6? 
O x 16. 16 Oc3. ) 15 ... Cd5. 16 Tael a5?1 
( 16 . Cb4 ?! 17 ObI +: 16 .. Ab4'?) 
17 a3 Cd7. 18 Ce4 (18 g 4? AX e4? 
19 I x e4 C14. 20 e5 C x g2. 21 AXg2 
+;18 0h4!? +.) 18 ... Ae7. (18 .. 
AI8. ) 19 012!? .. ( 19 Od2!) 19 ... Ob8?1 
20 Ce3 Ae6. 21 141 Ce7. 22 Cg51 
A x b3. 23 15 16. 

241 x g6 h x g6. (24 . I X gS. 25 CdS!!) 
(25 dS Tl8. 26 Cg4 CeS!!) (26 ... 
T x 12. 27 Ch6 + A18. 28 g7 + Ae8. 
29 g8 = 0 ++-; 26 .. h X g6. 27 Ch6+ 
Rh7. 28 Te7 + Rh6. 29 Ag7 + RhS. 30 
g4+ ) 27 Te5 (27 Ch6+ Ag7. 
28 017+ T X I7. 29 T x 17 + Rh6 . 30 
T X h7 + Rg6- +) AeS! ) 25 .. . 
h X g6! (25 .. Tl8. 26 Ce7+ Ah8 (26 .. . 
Ag7. 27 017 + + -) 27 d5 CeS (27 .. 
Ae5. 28 T Xe5 CxeS. 29 O XI8 + 
O x18. 30 T x 18+ T X I8. 31 AxeS 

; 28 .. OeS. 29 O x 18 + T X I8 + . 
30 T XI8 + Ag7. 31 T17+ ) 28 
Te5 T x 12. 29 Tg5 Ae5. 30 g7 ) 
26 C Xe7+ T xe7 (26 .. Rh7 . 27 d5 
Tl8. 28 0I7 +! T x 17. 29 T X I7+ Ah6. 
30 CI5 + Ah5. 31 Th7 + Ag4. 32 h3 + 
A15. 33 Ae4 ; 30.. 9 X 15. 31 Te6 + 
AhS. 32 AI3 + g4. 33 Th7 + Ag5. 34 
h4+' g x h3. 35 ThS ) 27 Te7 Od8. 
28 Oe3!+-.) 25 Ah31? . (25 Cg4 
I xg5 (25 .. 15. 26 d5 Ab6. 27 Ch6+ 
A18. 28 C x h7 +) 26 C16+ (26 d5 Ab6. 
27 Te3 (27 CI6 C x 16. 28 O x b6+; 27 ... 
R17!! ) A x e3. 28 O x e3 Oa7. 29 Ad4 
CI5!-+) 26 .. C X I6. 27 O x f6 Tl8! 
28 O x e7 T x l1 +. 29 T X I1 Od8 ) 
25 .. 15. 26 Dd21 AdS. 27 C X d5 C x dS . 
28 CeSI + 14?1 . (28 ... C18. 29 
A x I5+ . .. ; 28 .. T xe6. 29 T xe6 C18. 
30 A x I5!+ ... . ) 29 Od3 RIl? 30 CgS+ 
Ag7. 31 A X d7 T X.' . 32 T x el Oh8. 
33 Ce6+ R17. 34 C x e7 C x e7. 35 
De4. (35 Oe2 016. 36 d5 13. 37 012 
+ - ; 35 Oe4 016 . 36 TI1 + - . ) 

1 • O 

N.Q 82 

(2 ;16·2:28) 

XAVIEA MATEU 

GONZALEZ MAZA (Olot) 
PALAU ( Foment) 

Defensa Owen 

A 80/ a 

1 d4 b6. (Evita l'esquema tantes ve· 
gades p,mprat per Gonzàlez: 1 d4 Cf6. 
2 g3 g6. 3 Ag2 Ag7. 4 e4 d6. 5 Ce2 
0·0. Ara el blanc haurà d'entrar en 
l ini es de JOc no excessivament cone· 
gudes per a ell. Això era precisament 
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el què m'haVia proposat.) 2 c4 Ab7. 
3 Ce3 Cf6. 4 Ag5 e6. 5 a371... (Molt 
passiu. La Unia 5 e4 116. 6 A x 16 O x 16 
dóna parella d'at l ils al negre, Aquest 
avanta tge, relatiu per altra banda, en 
Gonzàlez no l'acostuma a donar.) 5 ... 
Ae7. 6 e3 00. 7 CI3 Ce4. 8 A x e7 
o X e7. 9 oe2 e x c3. 10 b x c31! ... (El 
blanc ha Jugat molt passivament. Amb 
aquesta Jugada s'arrtba a una estruc· 
tura de peons tipus Nlmzoindia, que 
d'una manera parllcular m'és familiar . 
Les negres emprendran seguida meni 
un forl atac al flanc de rel , basat en 
l'allunyament de les peces d'aquest 
lIanc. ) 10 ... 15. 11 Ad3 Ce6. 12 O-O 
Ca5. 13 Cd2 Tl6. 14 e4 Th6! 15 g3 ... 
(Si 15 e X 157 Oh4 . 16 Tet -o bé 16 
h3 A x g2! 17 R X g2 O x h3 t. 18 Rgt 
Oh2 ++ - O X h2 +. t7 All O x g2 +. 
18 Ae2 O x g4+ . 19 13 Th2 +. , ne· 
gres guanyen.) 15 ... 14. 16 Rg2 TlB. 17 
CI3 d6 . 18 g4 e5. 19 Tgl g5. (Les 
dues últimes Jugades varen ser fet es 
amb la intenCió de deixar els peons 
contraris en caselles blanques I anar. 
per tant . cap a un lin3-1 d 'allll bo con 
tra allil doten!.) 20 eS ... (Cat buscar 
oxigen.) 20 ... Ae6. 21 c x d6 e X d6. 
22 h3 TeB. 23 dS ... (Potser era mlllol 
mantenir ta tensió . : . .'elasltcllat del IOC 

negre és eVident) 23 ... AeS. 24 Tgc1 
Tg6. 25 Cd2 Tg7. 26 a4 h5 . 

• • • 
• • 

27 Cb3?... (S'Imposava 27 13) 27 ... 
13 + ! (Tematlca.) 28 R X'3 h x g4 + . 
29 h X g4 016 +. 30 Re2 C x b37! (M, . 
llor era lugar directament 30 Tf7 
Ja que la dama blanca la nosa per la 
fugida del rel i, per allra banda, s'ha 
gués evitat l'expansió det blanc aS. ) 
31 O x b3 Tl7. 32 Tll 013 + . 33 Rd2 
O x g4. (Es recupera el peó I el ne· 
gre queda amb millor partida. ) 34 aS 
Tl3. 35 Tael ... (Si 35 a x b6 014 +. 
amb les seguents varrants ' a) 36 Re2 
Ah5. 37 Rel Te6 +. 38 Ad2. 39 Rd l 
Od2 + +; , b) 36 Ac2 T X I2 +. 37 



T x f2 D x 12 + 38 Rb l a X b3, amb 
avantatge.) 35 .. . 014 +. 36 Re2 g4. 37 
a X b6 a X b6. 38 Oa3... (SI 38 O x b6 
Aa4 +, I guanya. ) 3e .. . T x d3! 39 R X d3 
AbS + . 40 Re2 A X I1 . 41 O x d6 ... (S, 
41 T X fl Oxe4 + I la pOSICiÓ s'ensor
ra) 41 ... OX I2 +. 42 Rb3 .. . (SI 42 
Rdl 013 +. ) 42 ... Ae4 +. 

0 - 1 

N: ' B3 

JAUME PALAU 

PIQUERES (Sani Josep) 
PALAU (Foment) 

Defensa Grunleld 

O 66 /a 

I d4 C16. 2 e4 g6. 3 Ce3 dS . 4 CI3 Ag7. 
5 oa4 + e6. 6 e x dS C X dS , 7 e4 Cb6. 
(Po tser 7 C x c3 és superior.) 8 
Oe2 Ag4. 9 CeS Ae6. 10 Ae3 CBd7. 
(Control del temps blanques S min., 
negres 53 mino En una partida ante· 
rlor (cI. Butlleti n." 8. partida 2S2J và· 
reig sorprendre Plqueres amb una va· 
rlant de la defensa Grunfeld avantat
josa per a les negres. Ara s'han canviat 
les trUites; el negre és el sorprès I ha 
d'anar deseobrlnt les millors jugades 
possibles. El primer jugador té avan· 
tatge d'espai: no obstant això, les ne
gres tenen un JOc harmònic: acció 
àmplta dels aUlls, cavalls ben coi-to 
cats I excet-Ient estructura de peons.) 
11 Tdl o e7. (L'encicto,Jèdia indica 
l'enroc directament , ~erò SEmbla mi 
llor ac,uesta Jugada , la que la pressió 
sobre el punt eS és forta . Ara SI 12 
14 C x eS 13 I X eS Ac4 amb JOc molt 
complicat) 12 CbS ... (Les blanques 
Encenen els Iacs artlflc:als) 12 ... oc8. 
13 C x d7 A X o7 . 14 Ce3 00. 15 Ae2 
Ae6. (Cal EVitar expansions inoportu· 
nes I faCIlitar la SimplificacIó de ma 
terlal. Una amenaça latent del negre 
es Ae4) 16 O-O TdB. 17 b3 Td6. (Ju 
gada pSicològica . provoca l'avanç e5.) 
i 8 Td2 o e8. 19 Tel Tad8. 20 odl ... 

(Cada Jugador ha esco.ln una d.spo 
SIClÓ de tor res. Tanmateix sembla ml · 
llor la de les negres. Ja que les to rres 

Jaume Palau 

apunten sobre el peó d4 I dificulten 
l'avanç dS. ) 20 ... 15 . (Reforca la idea 
IniCiada amb 17 Td6) 21 eS? .. (Les 
blanques cauen en temptació Gua· 
nyen un temps. però deixen la case
lla dS a l'abast del contrari . Per altra 
banda. el t:oquelg de l'alfil de g7 és 
mes aparent que real . Convenia Jugar 
21 f31, mantenint el domini del centre 
I l'avantatge d'espaL) 21 ... T6d7. 22 
14 017. 23 h3 CdS. ~4 C X dS A x dS. 
25 Tb2?! e6. (Els peons en caselle~ 

blanques, però l'alfil al davanl. perfec· 
tament col· lacat. L'alltl de g7 sortirà 
per f8 I la pressió sobre d4 és una 
amenaca latent. Ara les negres Ja te · 
nen lleuger avantatge) 26 b4 A18. 27 
a4? aS! 2e b x aS?!. ,. (Però què fer 
SI no?) 28 ... Aa3. 29 Tb6 A X cl . 30 
O X el Ta8. 31 oc3 oe7. ! La dama en· 
tra en acció. ) 32 Acl? !. .. (Calta 32 
g3.) 32 ... Oh4. 33 AI1 gS! 34 a6 b x a6. 
35 g3 OhS. 36 l x 95 Od1 . (La pene
tració és marIal de necessitat.) 37 aS 
A13. 38 RI2 Ae4. 39 Ae3 ... (La bande· 
ra a punt de caure. SI 39 Ab2 CSI ; I 

SI 29 Tb4 Tad8.) 39 ... 013 +. 40 Re1 
O X g3 + . 41 Rd2 14. 

O - 1 

N." B4 

JAUME PALAU 

CALOUCH (Congrés) 
ARTlGAS (Ruy López) 

Obert ura anglesa 

R 33/ a 

1 c4 eS. 2 Ce3 C16. 3 d4 e x d4 . 4 

O X d4 Ce6. 5 Od2 AeS. 6 e3 O-O. 7 
CI3 TeB. B Ad3 d6. 9 O-O Ag4. 10 b3 
od71 (S'amenaça A X f3 , seguit de 
Dh3 amb atac Imparable.) 11 Cd4 CeS. 
(No es pOdia guanyar el peó amb 
11 . C x d4. 12 ex d4 A X d4, per la 
continuació 13 A x h7 +. ) 12 Ab2 
A X d41? 13 e x d4 A13!7 14 Tfel?, .. 
(S'i mposava h3, que obligava a sim
plifIcar la pOSició. ) 14 ... 094. 15 All ? ... 
( L'error decisiu. S'haVia de Jugar 16 
g3, encara que després de 16 ex d3. 
17 D x d3 ChS; el b lanc no podia elu
di r l'atac sense predre material. Per 
exemple: 18 Te3 Cf4 . 19 Tael TIB' 
guanyant.) 15 ... A x g21 

O - 1 

N.O 85 

MIQUEL ARTlGAS 

SANCHEZ (Amlslat) 
GRAU (Ruy LÓpez) 

Obertura Ruy López 

E 20/ b 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS Cd4. 4 
C x d4 e x d4. 5 O-O e6. 6 Aa4 Ct6. 7 
d3 d6. 8 Ab3... (Interesant era 8 c3 
per a segui r oportunament amb Ac2.) 
B ... Ae7. 9 AgS O-O. 10 Cd2 RhB. (pre· 
para fS . ) 11 e3 d X e3. 12 b x e3 CdS. 
13 A X e7 C X e7. 14 d4 15. 15 13 .. . (El 

blanc té superioritat en el centre ) 
15.,. Cg6. 16 Ce4 bS?1 (Avanc debt · 
Il tador. ) 17 Ce3 14. 18 Ce2 DgS. 19 
od2 Ad7, 20 a4! a6. 21 a X b5 a X bS. 
22 Rh1 OhS. 23 T x aB T x a8. 24 Ta1 
T x al. 25 C x al oh4. 26 Ce2 Ce7. 27 
Del ohS?! (Millor D x el+ i defensar 
el final.) 28 Cb4 95?1 (Massa optimis
ta.) 29 eS! g4. 30 e X d6... (E l b lanc 
va haver de calcular acuradament les 
diferents var iants per a evita r un pos
sible xec eonlinu.) 30 ... Cg6. 31 Ae6 
A x e6. 32 O x e6 g X 13. 33 d7I X g2 +. 
34 R x g2 Ch4 + . 35 RI2 013 + . 36 Re1 
O x e3 +. 37 Rd1 O X d4 +. 3B Re2 C13. 
39 Oe8 + Rg7. 40 Oe7 + Rh6. 41 
dB = O Ce1 + . 42 Rb1 012. 43 DgS, 
mat. 

1 . O 
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XXXV CAMPIONATS DE CATALUNYA PER EQUIPS 

N." 86 E 70/ a 

SANCHEZ (AmIstat) 
A. VALLS (Mataró) 

Defensa sici liana 

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 A X 16 9 X 16. 10 
CdS 15. 11 Ad3 Ae6. 12 OhS Ta711 
( MIllor sembla Ag7.) 13 e3 Tg8. 14 
Ce2 14. 15 g31 Tg6. (MIllor Ag4 amb 
complicacions.) 16 De2 Ah6. 17 a41 
'3. (Cercant cont rajoc; la pOSICiÓ de 
les negres és J8 molt dltie ll . ) 18 D X f3 
Ag4. 19 Og2 b X a4 . 20 T x a4 CaS? 
(Ent ran l en te rreny perillós. ) 21 b4 
Cb3. 22 Cee3 Oe8. 23 T X a6t Cd4. 24 
C X g4 O X g4. 25 e X d4 DgS. 26 O-O. 

1 - O 
XAVtER SANCHEZ 

N.' 87 O 371b 

PRAT (Igualada) 
MARTlNEZ (AmIstat) 

Defensa indla de dama 

1 d4 C16. 2e4 e6. 3 CI3 b6. 4 03 Ab7_ 
5 Ag2 Ae7. 6 O-O O-O. 7 Ce3 Ce4. 8 
De2 e x e3. 9 b X e3? .. (Jugada que 
eVlla els camins fressats per la leo
na ¡;s normal D x e3 ) 9... Cc6. 
(Aquesta Jugada està considerada com 
ta refu tacIó de la dubtosa IInla esco· 
IlIda pel blanc, com es donà en ta 
partida NaJdorf·Averbach del Torneig 
de Candidats de 1953. Infenor és 9 
f5 consulla r parllda Anguera-ColI del 
Campionat d 'Espanya per equips 1977.) 
10 Cd2 CaS. 11 e41 .. , (Massa ambI 
CIÓS, el blanc s'havla de conformar 
amb ta relatIva Igualtat que donava 11 
A x b7 ) 11 ... Aa6! (En aquest tIpUS 
de posICIons s'arriba en cerles vanants 
de la deien sa Nlmzoindla. però aci el 
nE:gre te l'avantatge de conservar el 
seu alfIl de rel.) 12 Da4 eS. (F ixan t 
les debilitats del flanc dE' dama blanc ,) 
13 Aa3 TeS. 14 Ttel Ab7. (El blanc 
amenaçava Cb3 ) 15 Tabl d6. 16 
od 1 A16. (Amb la Idea de pressionar 
el centre.) 17 dS eS. (D'aquesta ma 
nera Gueda com una debilitat perma 
ntnt l'estructura de peons blancs,) 18 

h4 .. . (S 'amenaçava .. AgS.) 18 ... Aa6. 
(Una vegada realitzada la seva missió 
ra ll ll to rna a la pr incipal dI agonal) 
19 All oe8. (Dommant la casella a4 ) 
20 Ad3 g6. 21 Rg2 Ag7_ (En ser el 
centre tancat el negre amenaça atacar 
en el fl anc de rel amb IS ,) 22 941 .. . 
(EvIta 15, però debIlita molt l'enroc. ) 
22 ... Oe7. 23 gS ... (No 23 Oh l per 

Ah6, I no val 24 gS .. per A x gS ) 
23· .. 16. ( Per obn r vies de penetraclo 
vers la debi lItada posició del rel blanc )· 
24 094 l x gS. 25 h X gS Tl4. 26 Og3 
od7. (Forta Jugad a que amenaça en
trades per ambdós flancs. ) 27 f3 oa4. 
28 Thl? ... (Desesperat in lent de crear 
contraJoc, error prodult pet " zeltnot " ) 
28 ... O X a3 . 29 Oh3 O X e3. 30 Oe6 + 
T17. (Un error gravfssim haUria estat 
30 Rh8, per 31 T X h7 +, amb xarxa 
de mat) I les blanques abandonaren 
algunes Jugades més tard 

O- 1 

N. ' 88 

RAFAEL MARTINEZ 

FALCO (Tortosa) 
VIDAL (La L lfa) 

Defensa SicilIana 

E 63/ b 

1 e4 eS. 2 el3 Ce6. 3 d4 e X d4. 4 e x d4 
96. 5 Ae3 Ag7. 6 Ce3 C16. 7 Ae4 d6. 
8 13 O-O. 9 Od2 Ad7. 10 0-0-0 Te8. 11 
Ab3 CeS. 12 h4 Cc4. 13 A X c4 T x c4. 
14 g4 bS. 15 hS b4. 16 Ce-e2 DaS. 17 
Rb1 lI-e8. 18 h X 96 I X 96. 19 Ah6 Ah8. 
20 Cb3 Oa6. 21 Te1 Oa4_ 22 CI4 
T8-e6. 23 od3 e6. 24 ed2 Te3. 25 De2 
Ta6. 26 O x a6 O x a6. 27 b x e3 b x e3. 
28 Cb3 Oa3. 29 Cd3 AbS. 30 Th2 Cd7. 
31 Te·hl A x d3. 32 e X d3 oa6. 33 
Td1 CeS. 34 d4 Cd3. 35 Ae3 Cb4. 36 
Tel od3 +. 37 Ral o X e3. 38 a3 e2. 39 
Rb2 Cd3 +. 

O - 1 
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Gran Novedad 
ELCOMIC 
DEL AJEDREZ 
ajedrez 
fl¡lçil para 
ninos 
yjóvenes 

I _ con tab&ero 

ajedrez 
f~çil para 
ninos 
yjóvenes 

, poo ... 
para MPr 

. 1 
medio 
juego 

-..-- ... ' ...... -,,~) 

Unos IIbros de AJed rez 
verdaderamente divert idos, 
en los que las plezas y los 
peones se pelean e insu ltan , 
y en los que según tu ca rac ter 
te iden t ificaràs con el Rey 
Neg ro -fantasioso, exagerado 
y l anfarrón- o con el Rey 
Blanca -sena. CIentífica Y 
responsable-. Léelos; te 
divertlras y aprenderas a ganar 
todas tu s pa rt ldas . 
SI tú llenes los dos IIbros 
y tus con trarios no_ 
iCompadéce los l 

Pedidos " 

EDlCIONES DISTEIN, S. A . 
VIa Layetana, 17 

Tel. (93) 3103975. BARCELONA 3 



RELACION DE TITULOS EN ESPAÑA 

Grandes Maestros Internacionales de la F.I.D.E. 

BELLON. Juan Manuel 
(pendiente de confirmación) 
DIEZ DEL CORRAL. Jesús 
POMAR, Arturo 

(Catalana) 

(Castellana) 
(Catalana) 

Maestros Internacionales de la F.I.D.E. 

CALVO , Ricardo 
FARR( Miguel 
FRAGUELA, José Miguel 
MEDINA, Antonio 
TORAN , Romàn 

(Castellana) 
(Catalana) 
(Las Palmas) 
(Catalana) 
(Castellana) 

Maestros Nacionales de la F.E.D.A. 

ALBAREDA, Miguel 
ALMIRALL. Vicente 
ALONSO . José 
ANGUERA, Jaime 
BORDELL, Romàn 
FERNANDEZ, Angel 
FRANCO , Eduardo 
GARCIA ORUS, Francisco 
LOPEZ, Màximo 
LLADO, Jaime 
LLORENS. Rafael 
MARTIN, Angel 
MENVIELLE, Augusto 
MERINO, Domingo 
MORA, Jaume 
MORAN. Anton io 
PALACIOS, Ernesto 
PEREZ, Eduardo 
PRADA, Fernando 
PUIG, Pedro 
REY ARDID. Ramón 
RIBERA. Angel 
RICO, Antonio 
RODRIGUEZ, Rodrigo 
ROMERO BRIONES, Antonio 
RUBIO , Fernando 
SABORIDO , Rafael 
SANZ, Francisco Javier 
SERRA, Joaquín 
SICILlA. Jaime 
VISIER, Fernando 

(Catalana) 
(Catalana) 
(Gallega N.) 
(Catalana) 
(Catalana) 
(Las Palmas) 
(Castellana) 
(Catalana) 
(Guipuzcoana) 
(Catalana) 
(Castellana) 
(Catalana) 
(Las Palmas) 
(Gallega N.) 
(Catalana) 
(Asturiana) 
(Sevillana) 
(Catalana) 
(Gallega N.) 
(Catalana) 
(Zaragozana) 
(Catalana) 
(Asturiana) 
(Gallega N. ) 
(Sevillana) 
(Castellana) 
(Catalana) 
(Castellana) 
(Catalana) 
(Castellana) 
(Las Palmas) 

Maestra Internacional Femenina de la F.I.D.E. 

FERRER, Pepita (Catalana) 

Maestras Nacionales Femeninas 
(por haber sido campeonas de España) 

GARCIA, Nieves 
GUTIERREZ, Maria Luisa 
VELAT, Gloria 

(Cas tella na ) 
(Va lenciana) 
(Catalana) 

Arbitros Internacionales de la F.I.D.E. 

ALMIRALL CASTELLS, Vicente 
CHAMERO CANO, Brígido 
GONZALEZ, José M." 
INGLADA GARCIA, Vicente 
MEDINA GARCIA, Anton io 
ORY Y BARAT, Raúl de 
PEREIRO DURAN , Eleazar 
PUIG LABORDA, Jordi 
SORRIBES TORRA, Ramón 
TORAN ALBERO, Romàn 
TORQUET GUASCH, Juan 

(Barcelona) 
(Madrid) 
(San Sebastian) 
(Madrid) 
(Barcelona) 
(Madrid) 
(Màlaga) 
(Barcelona) 
(Madrid) 
(Madrid) 
(Barcelona) 

Arbitros Nacionales de la F.E.D.A. 

BACALLADO, Lucio 
BALAGU~, Santiago 
BLAVIA, José 
BOADA, Jorge 
BORRELL, Maximo 
BURDIO, Delfín 
MIR, Francisco 
MORATO, José 
PASCUAL, José 
PAREDES, José 
PEREZ, Eduardo 
PERRAUL T, Mauricio 
CABELLO . Juan E. 
CAPELLA, Salvador 
CARRION, José Luis 
CASAJUANA, Pedro 
ESPINALT, Francisco 
GARRIGA, José 
GIL, Joaquín 
GUNTHER, Carlos 
HERNANDEZ, Gregorio 
LLAN ES, Francisco 
MANGUES, Ramon 
MASGORET, José 
MASIP, Juan 
REIXA, Pedro L. 
RIBERA, Angel 
RICA, Pedro 
ROMERO, Antonio 
RUIZ, Salvador 
SANCHEZ, José L. 
SEREROLS, Juan 
TEBAR, Jerónimo 
VARA, Juan José 
VIDAL, Oscar 
VILADOT, Luis 
VILAGELlU, José M .' 
VILLATE, Alberto 

(Tenerife) 
(Barcelona) 
(Lérida) 
(Barcelona) 
( Ba rcelona) 
(Alicante) 
(Lérida) 
(Barcelona) 
(B?rcelona) 
( Barcelona i 
(Sant Cugat) 
(Barcelona) 
(Barcelona) 
(Barcelona ) 
(Asturias) 
(Barcelona) 
(Manresa) 
(Hospitalet) 
(Barcelona) 
(Cantabra) 
(Las Palmas) 
( Manresa) 
(Lérida) 
(Barcelona ) 
(Barcelona) 
(Madrid) 
(Barcelona) 
(Ela rcelona ) 
(Sevilla) 
(Valencia) 
(Barcelona) 
(Barcelona) 
( Valencia) 
(Ciintabra) 
(Barcelona) 
(Barcelona) 
(Barcelona) 
(Bilbao) 

FEOERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ 
Secretano 
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XVII CAMPIONAT JUVENIL DE CATALUNYA 
Ripoll, 18 a 25 març 1978 (Fase f inal) 

.JOAN ALBERT, DE PREMIÀ DE MAR, NOU CAMPIIi 
Vahí I Mateu, com a mínim, l'acompanyaran al campionat d'Espanya 

HISTORIAL DELS CAMPIONATS JUVENILS DE CATALUNYA 

CAMPIO 

l ' 1961 / 62 I. GRAU 
e.E. Terrassa 

li' 1962/ 63 J . DOM1NGUEZ 
XEC 

III" 1963/ 64 L. GONZALEZ 
Sant Antoni 

IV"'1964/ 65 J . GARRIGA 
Sani Antoni 

V 1965/ 66 J . GARRIGA 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

X III 

Barcinona 

1966/ 67 E. SI RVENT 
UGA 

1967/68 R. CLOTET 
Igualada 

1968/ 69 M . PUJOL 
e.E Espanyol 

1969/70 M . NIETO 
C.E. Espanyol 

1970/71 M . MARTiN 
Barcelona 

1971 / 72 R. GO NZALEZ 
Foment Martinenc 

1972/73 PISA 
Comtal 

1973/74 SANCHEZ 
Amistat 

XIV 1974/75 PISA 
SEAT 

XV 1975/76 V . VEHI 
Barcelona - UGA Vulca. 

XVI 1976/ 77 V . VEHi 
Barcelona - Vulcà Vulca. 

XVII 1977/78 J . ALBERT 
RIPOLL C.E Amistat 

28 (92 ) BUTLLETi O'ESCACSI ABRIL 1978 

SOTS-CAMPIO 

E. Ba ya rr i 
C.E. Espanyol 

F. Tejero 
Congrés 

M . C. Aracil 
Calaf 

R. Ba t lle 
Calaf 

R. Clotet 
Igualada 

J . Vilarrasa 
Arenys de M. 

M . Pu jol 
Sani Feliu 

M . Nieto 
" La Calmena " 

Armengol 
Catalònia 

M . Nie to 
C.E. Espanyol 

Co ll ada 
XEC 

Collada 
XEC 

J Pom és 
Terrassa 

Ortín 
Barcelona 

Piqueres 
Sant Josep 

Piqueres 
Sant Josep 

Vehi 
Vulcà 

TERCER 

V . Serrana 
P. Nou 

E. Baya rri 
e.E . Espanyol 

E. Simon 
e.E. Terrassa 

J . Pujal 
" La Calmen a" 

J . Puja I 
" La Calmena" 

J . Nava rro 
Salvat 

R. Vélez 
"Aurora" 

Pericé 
Berga 

Co llada 
XEC 

Pericé 
Manresa 

Parés 
BarClnona 

Parés 
Barcinona 

R. Gonzà lez 
Foment M. 

Ponce 
Sant Josep 

Pedra 
" La Calmena" 

Prat 
Igualada 

Mateu 
Terrassa 

Sistema lliga a una volta 
Sis tema S UI S 6 rondes 
Sistema Suïs 8 rondes 
des del 1965/ 66 . 

FASES PRÈVIES 

Cada demarcació organitzà les 
seves competicions classificatò 
ries pe r a la f ina l. 

Barcelona reuni 178 jugadors 
que es distribuiren en 8 grups. 
segons proxim itat geogràfica . En 
el grup de Barcelona -ciu tat hi 
participaren 66 jugadors. encara 
que se'n retiraren 21 . Cal remar
car el g rup dedicat exclusivament 
a Vilafranca del Penedès , on hi 
ha una g ran promoció juvenil, i 
això ha fet que se'n reunissin 40. 
En el grup del futur campió. el 
del Maresme, n'hi partic iparen 19 
però se'n ret iraren 7. 

De l'anàlisi feta a la vista de la 
classificació fin al, els més reei
xits dels provi nents de les fases 
prèv ies foren precisament el cam 
pió Albert. el 4rt. classificat Juan
pera . el 6é . Bo fiil . i el 8é . M arin . 
Els altres obtingueren uns re su l
tats més aviat modes tos, si ex
ceptuem Llapis (12è.). Boti foll 
(13è . ) . M artinez (14é. ) Viñals 
(15è . ) i Delgada (17è.) . 

Dels grups barcelonins se'n 
classificaren 19 per a la f ina l que 
s'ajuntaren als se leccionats di
rectament per la F.C.d'E. en vir 
tut d'a ltres mèrits . 

, , , 

Girona organitzà el seu cam
pionat amb la participació de 51 
jugadors classificats . Per la nom
brosa inte rvenció de jugadors de 
l'O lot, el campionat es desenvo
lupà a la capita l de la Garrotxa . 
En resultà campió una vegada 
més Carles Casacuberta . de 1'0 -
lot. i sots-campió Josep M .' Ca 
sas. de L·Escala . empatat amb 
Josep Isern del Sant Jordi . Quart 
I cinqué foren Joan M . Ferré, de 
l' Olot, i Jaume Borràs . del Giro -



na, que foren els que passaren a 
la final. 

• • • 

En el campionat de Tarragona 
hi prengueren part 22 jugadors . 
En resultà campió Toldrà, del 
Tarragona; sots-campió Coca, 
també del Tarragona; i 3er. i 4rt. 
Alió i Rodríguez, ambdós també 
del Tarragona . Com que els clas -
sificats n'havien d'ésser només 
tres. Rodríguez quedà fora . 

• • • 

En el conjunt de les tres de
marcacions són 251 jugadors els 
que han pres part en aquesta 
competició. ~s satisfactori com
provar que cada any hi entren 
més jugadors i això significa que 
els xicots van prenent conscièn
cia de la seva necessitat de par
ticipar en proves oficials . Aquest 
és el camí per demostrar la vàlua 
de cadascú . " 

Només que repassem els noms 
dels que més han destacat -i 
això ho podem veure en l'his
torial de la competició- com
prendrem la importància d'aquest 
campionat. ja que és d'on , nor
malment. han de sortir els valors 
que nodreixin els rengles dels es
cacs «seniors». Ara mateix tenim 
un esplet de jugadors joves que 
mica en mica van prenent posi
cions entre els millors . 

~s del tot necessari que aques 
tes competicions juvenils s'en
tronquin amb la tasca de les es 
coles a fi i efecte que ja des dels 
seus començaments com infan
t ils s'enrolin en els clubs d'es
cacs , on els nois que mostrin 
qualitats les podran practicar a 
un nivell de perfeccionamen t su
perior amb el contacte amb ju 
gadors més qualificats. 

La final 

Un cop més s'ha pogut jugar 
la final tota seguida -i van 
tres- però el que potser és més 
important ara ja és que s'hagi 
interessat una població catalana 
per estatjar aquesta prova i en 
ca rregar-se de l seu desenvolu 
pament. 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

c .. 1 '0. C~,. CLUB '" '" ." 1 l TOTAL 
....... ,. ... ... .~ .... 

, ~LeIEIIT. Joan ",",st., % Y. 1 t ' . .' . 3550 

~ 2 r VIEMI, VIcIo. vu lclo l Iti ' o " 'f' , I l , 

oil ./. ¡, ,.' 35.50 ~ 
, "'''llU. l~ 

, ' .. ,as ... % , ,," ' I , . 1 • J3 + • .IU"",P!!RA. ..... _ o ... o o • 3050 

• , 
:'::.1·:"1 :. '. 

o , o '''ORENY, Jose,J 5 ' • J' 

t· . • BOFILL, AIe._r. , '. , o o Ja 

, ""RALlES. "-
, Vulc:. , Ull ', ' .. Y. '. ' 0 5 Ja 

• "ARIN, 1OrI .. 1 
, 

S.b""'" ~'" 1 o o o ,.. , , 5 32.50 

• RIBfltA. P_ , C.I'~'''iI , , )f .,l 1 'n o '. ", y, 5 32.50 

+ 
" MOYAI'tO, EI_. 

, Yuw;a '" o , .. " . , '/, " . 5 J2 
+ .. PRAT. llui. , Igt¡'l'd. o o , . , y, ' . 5 28 
; 

\2 LlOPIS, M,nulOl SEAT o o " o 1 U . , 5 "50 

13è. a 17è. amb 4 punts i m ig 
BOTIFOLL (1 .' ) (Catalònia) (35,5) , R. MARTINEZ (1 .' ) 
(Amistat) (34) , VIÑALS (1 .' ) (Congrés) (33 ,5) , L. FOR
N~S (P) (Foment Martinenc) (30,5) i DELGADO (2.' ) 
(Cornellà) (26 '/, ) . 

18è. a 21è. amb 1 punts 
MENSA (1 .' ) (Igualada) (33). ISERN (2.' ) (Sant Jordi) 
(30) , BLASCO (2 .' ) (Sant Josep) (29) i BRUSI (P) 
(UGA) (27) . 

22è. a 31 è. amb 3 punts i mig 
OÑATE (2.' ) (Vilafranca) (31) , BRICULLÉ (2 .' ) (Vilafran 
ca) (30,5) , J . LOPEZ (2 .' ) (Congrés) (30) , LAFUENTE 
(2 .' ) (V ilanova) (29,5) , MOl/NERO (1 .' ) (Sant Adrià) 
(29,5). VILLAHOZ (1 .' ) (Barcelona) (29,5) , BORRAS 
(3 .' ) (Girona) (29) , BELDA (3 .' ) ( Ripoll) (28,5). TOL
ORA (1 .' ) (Tarragona) (24) i CASAS (3 .' ) (L'Esca la) 
(22) . 

32è. i 33è. amb 3 punts 
H. JIMENEZ (2 .' ) (Vilafranca) (29,5) i F. BORDELL (2 .' ) 
(Casino Terrassa) (24 '/' ) . 

34è. a 36è. amb 2 punts i mig 
COCA (2.' ) (Tarragona) (26), RODRIGUEZ (2 .' ) (Tarra
gona) (23,5) i TOR RE S (3 .' ) ( Ripoll) (20,5) . 

37è. amb 2 punts 
TERRAD A S (3 .' ) ( Ripo ll ) . 

38è. i 39è. amb 1 punt i mig 
MU NELL (3 .' ) ( Ripoll ) ( 23,5) RI ERA (3 .' ) (Ripoll) (22) . 

c.u ,..;. __ nl 

( feI'l ) 

,1-105.1 t 1'1 

511 60 pel 

11_111 pel 

~S-62 (15) 

6-7111 IUII 

151360 (11) 

• 5-62 (I~I 

111-1062 PS ) 

20-75' 1\&1 ~ 

18-162 lI" 

21'60 11&1 

31 161 (7) 

La Junta Directiva del Club 
d'Escacs Ripoll ha estat, doncs, 
la peOnera de descentralitzar pel 
seu compte una de les principals 
proves del calendari cata là, apro 

fitant les festes del mil- Ienari de 
la consagraciò de la Basílica del 
M onestir romànic de Santa Ma
ria de Ripoll. 

Ens agradaria que això fos 
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exemple, i esquer, perquè altres 
clubs d'altres contrades veies 
sin la poss ibi litat de repartir-se 
anyalment aquestes competicions 
que es presten d'ésser concen
trades en un indret, cosa que 
plau als jugadors perquè es po
den dedicar exclusivament a l'a
fer. 

El ll oc de joc fou una àmplia 
aula del Col -Iegi Salesià, que si 
algun defecte tenia era una il-Iu 
minació esmorteida. Però la bo
na disposició de la sala i l'ordre 
en què es tingué el desenvolu
pament de cada ronda van fer 
molt agradable la competició . 

Les cinc primeres rondes es 
jugaren a la tarda i les tres res 
tants al matí . 

La Direcció del torneig estigué 
a càrrec del Sr. Joan Torquet i 
l'àrbitre principal ho fou el Sr. 
Josep Lluís Sànchez. 

El Club d'Escacs Ripoll comp
tà amb el patronatge de la Dipu 
tació de Girona. la Caixa de Pen
sions per a la Vellesa i d'Estalvis , 
les empreses Tallers Casals i So
ler i Palau , i d'a ltres nombroses 
col.labo racions privades . També 
l'Ajuntament s'hi sumà, car el 
Sr. Alcalde es presentà a l'ober
tura ¡ a la cloenda de l campionat. 
aixi com el president de la F.C. 
d·E. Sr. Casajuana, estigué en el 
primer dels actes esmen tats. 

La competició 

Dels 40 jugadors inscrits sen 
presentaren 38 . un anuncià que 

vin dria a l'endemà -Toldrà, de 
Tarragona- i l'altre no avisà de 
res tot i ésser ben a prop -Ferré 
de l'Olot. 

Els que es presentaven com a 
candidats al títol eren l'alesho
res doble campió Vehí, els seus 
companys de club Moyano i Mi
ralles, i M ateu . 

En realitat això els provocà un 
excés de responsabilitat i sen 
ressentiren, no actuan t amb prou 
autoritat. especialment Moyano 
i Miralles. 

Però això no volia pa s dir que 
no s'hagués de com ptar amb al
tres xicots, car avui ja n'hi co
mencen a haver de ben prepa-

Visia de ~ sala de joc. 

rats . Prova d'això és que dintre 
dels 12 primers classi fica ts tro 
bem 8 jugadors de categoria pre 
leren t , alguns d'~lIs disputant 
les fases classifica tòries de la 
màxima competIció catalana . 

Ben aviat començaren a bro
ll ar les so rpreses . A la primera 
ronda Mateu només entaulà amb 
un modest Lafuente, i a la 2.' 
Vehi tingué una ensopegada amb 
M arín en deixar-se guanyar una 
qualitat . 

Mateu seguí una línia d'actua
CiÓ molt segura però poc incisi 
va que l'acondui als primers llocs. 
enca ra que sense fer-hi massa 
Insistència per a quedar campió 

En primer terme, Esteve Moyano. del Vulcà. 
AI fons, Joaquim López, del SEAT. 

En primer terme, Viclor Vehi , de Barcelona. 
AI fons, Lleonard Lafuente, de Vilanova. 

, 

J-.; , "/J 
~ 
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assegurant-se a la darrera ronda 
la classificació a la final del cam 
pionat d-Espanya mercès a gua
nyar a Bofill _ 

Per la seva part Vehí poc li 
costà de remuntar la seva pun
tuació fins a tornar a trobar els 
més dotats_ però ja se li havia 
escapat Albert. Encara aconse
guí de desempallegar-se-n uns 
quants_ però ja no pogué abas
tar Albert_ amb el que s-enfron
tà a rúltima ronda _ Malgrat rin 
tent de llu ita hagué de confor
mar-se amb taules portant les 
negres i assegurar-se almenys la 
classificació. 

Diguem, doncs, que Albert fou 
una sorpresa i fins tingué el punt 
de sort que adesiara es necessita 
per a reeixir. Digui-ho sinó la 
seva victòria amb Bofi ll , que fou 
ben aleatòria . Però havia lluitat 
prou i demostrat prou bones qua
litats per a merèixer el guardó, 
havent acabat imbatut . I ací el 
ten im campió . Encara que només 
tingui llicència de 1." catego ria no 
és un nou vingut. ca r per alguna 
cosa és un dels puntals de l'e
quip de r Amistat. acabat de pu 
jar a 1.a Divisió, i ha tingut l'ex
periència .-encara que excessi
va- d'un torneig internacional. 
Però tot això és bo per anar pre
nent consciència de la catego ria 
dels escacs. A més, era la seva 
última oportunitat per' edat. Els 
altres encara en tenen més d'una 
la majoria . 

I aquest és un fet important. 

el que es t iguin exceLlint xicots 
de 15 i 16 anys, al costa t dels de 
18, que són els que més han pro 
liferat enguany. Vol dir que te
nim bona saba per anar nodrint 
la creixença dels escacs cata
lans. 

Amb la mateixa puntuació de 
Vehí i Mateu es classificà Juan
pera , d'Olesa. Junt amb Bofill, 
eren els altres dos d'inferior ca
tegoria que es batien entre el 
maremàgnum de Preferents, i en 
sortiren molt ben parats . En rea
litat, i potser per això, foren les 
revelacions del campionat . 

Padreny va plaure molt , tant 
de joc com per l'interès esmer
çat. Aquest fou el motiu pel qual 
se li concedí el premi a la com
bativitat . I s'espera treure 'n pro
fit d'aquest jugador ben preparat. 

Miralles i Moyano, 4rt. i 5è . 
lloc, respectivament, rany ante
rior, s'autoanul.laren en una ma
rathoniana partida -i109 juga
des, 10 ho ,es de joc!- a la 4 . ' 
ronda i ja no tingueren esma per 
a llu itar la resta del campionat . 
Miralles seguí fent taules i aca
bà perdent amb Juanpera, esfu
mant-se-li les seves possibilitats . 
Moyano només aconseguí taules 
en les restants . 

També han perdut llocs Prat i 
llapis, especialment el primer, 
que havia estat tercer rany pas 
sat. Perdé dues partides conse 
cu tives a la 2 .. i 3 .' ronda i ja no 
es pogué redreçar. llapis esti 
gué molt malament en començar 

I ja no valia res mès. No obstant 
deixà algunes mostres de bon 
JOC . 

Marín ¡ Ribera acabaren amb 
la mateixa puntuació per dife
rents camins . El sabadellenc per
dé tres partides seguides. Enca
ra que té bones coses és encara 
massa irregular. El manresà fou 
més regular, però tot i que plan 
teja bé les partides després se li 
escolen les possibilitats en el fi 
nal. 

Dels altres preferents, Fornés 
i Brusi, es pot dir que no feren 
honor a la seva categoria . Espe
cialment del gracienc, que era 
l'última oportunitat que tenia, se 
n'esperava més, ja que havia es
tat 9è. rany anterior. 

Incidències 

L'única , l'esdevinguda arran de 
l'absència de l'olotí Ferré sense 
explicacions. Això feu que el Di 
rector del torneig cance l-Iés la 
seva participació, i tot i que es 
presentà a jugar la 2 ' ronda , no 
se'l va deixar jugar per conside 
rar-lo exclós de la competició. La 
posterior presència del president 
del seu club no arranjà les co
ses, ca r no s'avingueren a parti
cipa r amb dos zeros a coll , i es 
ret irà definitivament aixecant una 
protesta formal. 

A ixò va fer que el nombre de 
Jugadors fos desaparellat i obli 
gués a descansar un jugador a 
cada ronda. 

En primer terme, Antoni Juanpera, d'Olesa, i al seu costat 
Emili Blasco, del Sant Josep. de Badalona. 

En primer terme, Benet Bolifoll, del Catalònia, de Manresa. 
AI Ions, Xavier Mateu. del Terrassa. 
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Classificats 

Per la class ificació d'aquest 
campionat juga ran la final del 
campionat d' Espan ya els tres pri
mers classifica ts, és a di r, A l
bert. Vehi i M ateu. La Federa
ció Catalana espera, però, poder 
augmenta r aques t nombre, al
menys amb un més per a fer jus -

tic ia a J uanpera, que empat i! 
amb els dos darrerament esmen
tats . 

També hi part ic iparan per un 
dret que no ha estat denuncia t 
enca ra per la F.C.d'E .. el cam pió 
de Tarragona, Tol drà, i el de Gi
rona, Casacuberla. aques t no ha 
vent ni part icipat en el campio
nat de Catalunya, Potse r és hora 

SELECCiÓ DE PARTIDES DEL CAMPIONAT 

N," 89 E 06 / b 

RIBERA - ALBERT 

Defensa francesa 

t e4 e6 , 2 d4 dS. 3 Ce3 Ab4. 4 eS 
Dd71? 5 a3 A x e3 +. 6 b X e 3 b6. 7 
Ch3 Aa6. 8 A X a6?1.. . (6 Ad3 e5. 9 
Og 4 15. tO OhS + 0 17. 11 O X IH 
RX I7. t2 d xe5 b xe5+ . ) 8 .. . C x a 5. 
9 De2 Cb8. 10 CI4 Ce6. 11 O-O 0-0-0, 
12 Da6 + Rb8. 13 a4 CaS . 14 Ae3? ... 
( Millor era 14 Aa3 i després de 14 
Ce? la posició és comphcada. ) 14 ... 
Ce7. 15 Tlbl Cee6. 16 Cd3 Ra8 , 17 
Cb4 15. 18 Dd3 Tdg8. 19 DbS gS. 20 
Te1? .. (Les Ires últ imes Jugades del 
blanc no segueixen cap idea conere 
ta . Una Idea Interessanl era 20 c4 
d X c4. 21 d5 e x d5 -SI 21 e x eS . 
22 Ad4- amb complicacions. ) 20 ... 
Tg7. 21 C X c6 O x c6. 22 D X c6? .. 
(El blanc entra en un fmal tècnica
ment perd ut.) 22 ... e x e6. 

23 Tadl CaS. 24 g3 Ce 4, 25 Ae l e61 
(Amb la idea de crear un peó passat 
I act ivar el joc de les torres en el flanc 
de dama) 26 Rg2 b 5. 27 a x b 5 e X b S 

28 Th1 hS. (Contrarrestan t qualsevol 
reacció del blanc en el f lanc de rei.) 
29 h4 g4. 30 AgS Te7, 31 Tal Rb7 . 
32 Thbl a 6. 33 Rll Cb61 34 Ad2 Te4. 
35 Re2 The8. 36 Rd3 Ta4, (Amb el 
canvi de torres ¡"avantatge del neg re 
augmenta, car el peó "a" passa t ad
quireix importància decisiva,) 37 T x a4 
C x a 4. 38 Tb3 Te4 1 39 Re3 Re6 , 40 
Rf4 CcS! ( Impedeix qualsevol pene
tració en el fl anc de rei via g5,) 41 
Tb4 Ce4. 42 T X c4 d x c4. 43 Ae1 aS. 
44 Re3 a4. 45 Ad2 a3. 46 Ac1 C x c3. 
47 A x a3 b4. 4S Ae l CdS +. 49 Re 2 
RbS. 50 Rdl e 3. 51 Ae 3 Re4 i el blanc 
va abandonar davant de l'amenaça 
Ce7-c6 i pren el peó de d4. 

O - 1 
JOAN ALBERT 

N," 90 R 76 / e 

PRAT - FORNES 

Defensa Indobenom 

1 d4 C16. 2 e4 e S. 3 dS e 6. 4 Ce3 
e x dS . 5 e x dS d6, 6 e4 g6. 7 CI3 
Ag7. 8 AgS h6. 9 Ah4 o-o. 10 Cd2 
Cbd7. 11 Ae2 a6. 12 a4 Tes. 13 0· 0 
gS, 14 Ag3 CeS. 15 Oe 2 Cld7. 16 14 
9 X 14. 17 A X 14 De 7 . l S Ag3 Cg6. 19 
Ce4 Ad4 + . 20 AI 2 Cdes. 21 Ce3 DgS. 
22 Cedl Rh8 . 23 Ta3 C14. 24 Rh l Tg8. 
25 Ag3 ChS. 26 CIS A X lS . 27 e x 15 
C X g3. 28 T x g3 016. 29 Th3 Tg7, 30 
Od2 Th7, 31 Tl4 Rg7. 32 AhS Tg8. 33 
Ag6 f x g6. 34 f x g6 O x t4. 35 O x l4 
T18. 36 O x 18 + R x IS. 37 g X h7 C17. 
38 Tb3 Cd8. 39 Ce 3 AeS. 40 CIS A16 . 
41 C x h6 ReS. 42 etS AeS, 43 Th3 
C17. 44 b3 bS . 45 a X bS a x bS. 46 
Ch6. 

1 - O 
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que, com en el campionat abso
lut, s' uneixi n totes les coma r
ques ca talanes en una sola clas
si fi cació pe r a potenc iar miliar els 
seus des ignats fer un front 
comú. 

N." 91 

JOAN TORQUET 
i JORDI PUIG 

Premi de bellesa 

E 92 / b 

MARTl NEZ - MARIN 

Defensa Sici liana - Variant Naldorl 

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 e X d4. 4 
C x d4 Cf6, 5 Ce3 a6, 6 Ae2 eS. 7 Cb3 
Ae7. 8 O-O o-O. 9 14 Oc7. 10 Ae3 Ae6. 
11 a4 Cbd7. 12 Rhl e x l4 . 13 T x l4 
Ces. 14 a51 Tle8. (Una altra posslbl 
htat és 14 Cld7, però el blanc que· 
da superior després de 15 Tfl AfS . 16 
Cd5 AX d5. 17 O X d5 O x e2 amb com
pensació pel peó entregat com fou a 
la 6." partida del torneig de candidats 
entre Kàrpov I Polugajevskl. ) 1 S 
Cd41? .. . (es millor 15 Ab6! Od7. 16 
Ta4 Tac8, 17 Td4 Dc6, amb avantatge 
del blanc. Però és millor per al negre 
15 ... Dca I el b lanc podria conteslar 
amb 16 CdS C X d5. 17 e X d5 Af5 I ara 
el blanc ha de Jugar 18 Cd4 Ag6. 19 
Ta3 amb lleuger avanta tge del blanc 
I no 18 c4? com a la partida Peters
Grele , E.U.A. 1977.) 15 ... AI8, 16 Od2 
Cg6. 17 TI2 Tae 8. 18 C x e6 ... (La Idea 
d'aquest canvI és aprolitar la dlago· 
nal a2-g8.) 18... l x e 6. 19 Ab6 Od7. 
20 Tall Ae7. 21 Ad4 T18. 22 b3 Oc6. 
23 Ac4... (El blanc ha completat la 
maniobra ml ciada amb la Jugada 1a,' 
I ara exerceix forta pressió sobre el 
peó "e6". ) 23 ... dS. 24 e X dS C x dS. 
(Natu ralment , no serveix 24 e X d5 per 
25 T x 16!) 25 Te l Ab4. 26 Tle2 Tle8. 
(Era millor Tce8) 27 Og51 C x c3? 
(Era molt millor 27 A X c3, però el 
blanc queda amb un còmode Imal des· 
prés de 28 A x d5 e X d5 29 T X e8 + 
T x eS. 30 T x e8 + D X e8 31 D x d5+ 
Rh6. 32 A x e3. ) 28 T X e6 RhS. 29 
A x g7 + R x g7. 30 016 + Rh6. 31 T1e3 
DeS, 32 Th3 + OhS, 33 T x hS + R x hS. 
34 h4 Rh6, 35 014 + Rg7. 36 Dd4 + . 

1 - O 
RAFAEL MARTl NEZ 



N." 92 E 60/a 

LLOPIS . VEHI 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 d3 g6. 4 g3 Ag7. 
5 Ag2 d6 . 6 0·0 Tb8. 

Un pla interessant és 6 . Ag4 . 7 h3 
A x f3. 8 D x f3 e6 segui! de Cge7, O-O 
I dS. 

7 TeL. 

RenunCia a Jugar una siciliana tan· 
cada normal amb Ch4 t 14. preferml 
Jugar pel centre. 

7 ... e6 . 8 Cbd2 Cge7. 9 e3 0·0. 10 
Ch41 

Aquesta Jugada no concorda amb 
les anleriors. Les forces blanques no 
estan preparades per atacar el flanc 
de rel amb f4 . El pla lògic era 10 Cb3 
seguit de d4. Ara el negre aconse 
gueix ràptdament una forla Iniciativa 

10 ... bSI 

Iniciant l'atac contra la cadena de 
peons. 

11 Cll b4. 12 Ad21! 

Millor era 12 c4 que manté tancad <l 
la pOSICiÓ, encara que deixa la case 
lla d4 per al cavall negre I permet un 
possible . dS. 

12 ... b X e3. 13 b x e3 Aa6! 

Les dèbils caselles c3 I d3 són fus 
tigades demohdorament pels dos alfil s 
negres. 

14 De2 Ces. 15 Te3?1 ... 

Tot I detxant la POSICiÓ amb molt '" 
lorals s'havia de jugar 15 c4 , car ara 
el blanc es veu rà obllgal a sacnflcal 
l'alfi l del '¡anquet. 

15 .. . dS I 

La lorla amenaça d4 obliga 

16 e x dS C X dS. 17 A x d5 D X dS. 1& 
c4 Oc 6. 

I ara el domini de la gran diagonal 
blanca dÓna bones possibilitats d'atac 
al negre. 

19 Ac3 Cg4. 20 Te4 A X c3. 21 O x c3 
IS! 22 Te2 Ab7. 23 13 gSI 24 l x g4 ... 

A 24 Cg2 seg.Jelx 24 O X f3 . 2= 
Tae l 14 amb fort atac i peó de més. 

24... Ohl. 25 RI2 9 x h41 

L 'atractiva 25 .. l x g4 és dolenta per 
26 Re3 T x 11. (26 .. g x h4? 27 Cd2! 
Dc6. 28 Ce4 amb avantatge blanc.) 
27 T x ll o Xl1. 28 Tt2 ogl . 29 016 
i el blanc té com a mínim xec con· 
tinu. 

26 DeS Tbe8. 27 Re3! h x g3. 28 h x g31 

Molt millor era 28 C x g3. Després 
de 28 . 013. (No 28 .. 14. 29 Rd2!) 
29 Rd2 o Xg4. (29 I x g4? 30 Tt1!) 
30 D X cS Tf7. 31 Tg1 Tg7, el negre 
està millor. però la posició és encara 
molt complicada. Ara es perd un peó. 

28 ... Oh6. 29 014 O x 14. 30 R x 141 .. . 

M."or 3~ g x 14 I X g4. 31 Cg3. 

30 ... l x g4. 31 ReS ... 

¡;:s clar que 31 R X g4 AI3 perd la 
torre. 

31... TdS! 32 Te3 TlS. 33 R x e6 Ac8. 
34 Re7 Td7. 35 Re6 T X d3 . 36 Re7 
Td7. 37 ReS Tdl. 

O • 1 VICTOR VEH I 

N:' 93 E 02/b 

BOFILL · ALBERT 

Defensa francesa 

1 e4 06. 2 d4 dS . 3 Cd2 C16. 4 es 
Cld7. 5 Ad3 eS. 6 e3 Ce6. 7 Ce2 e X d4 . 
8 e X 04 Ae7. 9 0·0 CbS. 10 CI3 Ad7. 
11 CI4 g6. 12 h4 A x h4. 13 C x h4 
O X h4. 14 g3 Oe7. 15 Ch3 h6 . 16 a3 
C X d4 . 17 A X g6 AbS. 18 Ad3 A X d3. 
19 O X d3 CIS. 20 Ad2 0·0·0. 21 Ab4 
Od7. 22 CI4 hS . 23 Rh2 Rb8 . 24 Tael 
Tdg8. 25 Oe2 Tg4. 26 TeS Od8. 27 
Cg2 Og8. 

O · 1 

N: ' 94 R 2710 

MATEU · BOFILL 

Obertura anglesa 

1 CI3 b6. 2 g3 Ab7. 3 Ag2 e6. 4 0 ·0 
C16. 5 c4 Ae7. 6 b3 0·0. 7 Ab2 dS . e 
e3 d x c4. 9 b X c4 cS. 10 d3 Cc6. 11 
Oe2 Dc7. 12 Tdl ltda. 13 Cc3 TacS. 
14 Tacl Db8. 15 Cg5 Oa3. 16 14 h6. 
17 Cf3 Te7. 18 Td2 Tcd7. 19 Tcdl At8 . 
20 h3 Ob8. 21 CbS Ce8. 22 d4 a6 . 23 
Cc3 Cc7. 24 d5 e x dS. 2S e X d5 Cb4. 
26 e4 15. 27 CeS Td6. 28 DhS f X e4. 
29 017 + Rh8. 30 A X e4. 

1 • O 

N." 95 O 70 / a 

X. MATEU (Terrassa) 
FORNtS ( Fomen M. ) 

Defensa rn dia de Rei 

1 CI3 g6. 2 d4 CtS. 3 g3 Ag7. 4 Ag2 
0·0. 5 0·0 d6 . 6 e4 Cbd7. 7 e3 ... 

Planteig escollit pel blanc contra 
t'lndia de Rei, poc emprat en la pràc
tica dels últims temps. 

7 .. Te8. 8 b3 c6. 

Mantenint-se a l'expectat iva del què 
farà el contrari abans de definir el 
seu pla. 

9 Ce3 Oe7. 10 Ab2 C18. 

Més normal semblava 10.. eS. con
tra el que ja jugaria 11 Tct i, si ales
hores 11 . CfS, 12 eS! provocaria 
greus problemes al negre. 

11 h3 

Millor 11 Tel amb el que el bàndol 
negre es veuria ob ligat a jugar 11 . 
Ag4 (puix si 11. eS. 12 eS!) . El 
blanc conservaria un lleuger avantat 
gE amb 12 h3 A13. 13 e5. 14 Tfdl . 

11. e5. 12 Tel e x d41 

Defineix el centre per tal de millo
rar el IOC de les seves peces. 

13 C X d4 Ce6. 14 C x e61.. 

No n'hi havia cap de millor. 14 
Cde2 Cg5. 15 Rh2 Cge4 portaria a 
massa canvis. 14 CI3 Ce4! 

14 ... A x e6. 15 e4 Dd7. 16 Rh2 TadS. 

Sembla que el negre s'ha lliurat i 
que per fi pOdrà ler el tan esperat 
"dS'", però no és 81Xi. 

17 Tc2! Oc7. 

Una pèrdua de temps i la dama 
tampoc no està ben situada; la Iren
cada 17 d5 no era possible per 
18 cXd5 CXd5. 19 Td2, on 19 .. 
ex e4? perderia 20 A x e4 A x c3. 21 
AX e3 oc7. 22 AI6 (+-). 

18 14 Ae8. 19 Td2 Td7. 20 013 h6 . 21 
Tfdl Ted8. 

El blanc té gran avanta tge d 'espai 
t el negre Juga en pla passiu a l'es· 
pera. La següent maniobra blanca, 
encara que bastant llarga, in lenla 
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25 .. Ch7. 26 AI3 . .. 

Una alt ra peça per fer escudella. 

26 .. Te8. 27 012 a6. 

El negre se n'ha cansat d'esperar i 
decideix fer "eS". 

28 Ae3 e5. 29 Ce2 T7d8?1 30 Td3! 

Amb la idea amagada A x g7, Ce3 i 
Dd2. 

30 .. AeS. 31 Ag2 Ae8. 

El contrincant no se n' ha adona! 

32 A x g7 R x g7. 33 Ce3 Cffi. 34 Od2 
TeS. 35 15 .. 

35 eS també guanyaria, però amb 
major dificultat (35 eS CeB, 36 Ad5 
dxe5! 37 A Xe6 T x d3. 38 D x d2 
A X e6). 

35 ... g X 15. 36 e x lS TeS. 37 T x d6 
T x d6 . 

No era factible evilar aquests can-
vis degut al fel que 37 . Tdee era 
refutada amb 38 T X f51 

38 O x d6 O x d6 . 39 T X d6 T x 15. 

El cas de 39 .. AfS. 40 T x b6 Te3. 
41 T x f6 decideix . 

40 TeS! AeG. 41 T X b6 T12. 42 T x a6 
Cd7. 43 g4 CeS. 44 Ce4 Tb2. 45 C x eS 
CI3 +. 46 Rg3. 

Passat el cont rol , el neg re resigna. 

1 • O 

XAVIER MATEU 

N. ' 96 R 34 / e 

JUANPERA - BOTlFOLL 

Obert ura anglesa 

1 c4 Ct6. 2 Ce3 e5. 3 g3 dS . 4 e X d5 
C x dS . 5 Ag2 Ce7. 6 CI3 Cbe6. 7 O-O 
16. 8 d3 CIS. 9 Ce4 Ae6 . 10 Ad2 Od7. 
11 Tel Ae7. 12 Ocl TeB. 13 CcS 
A x c5. 14 O X c5 Cfe7. 15 b4 b6. 16 
De2 CdS. 17 Db2 eS. 18 b X c5 b x c5. 
19 Tecl CtS. 20 Ca3 c4. 21 Tabl R17 . 
22 AaS e x d3. 23 T X eS O X eS. 24 
Te1 Oa6. 25 Te7 + Rg6 . 26 g4 d x e2. 
27 9 x 15 + A X IS. 28 Ob4 Ce6. 29 
Ch4 + RgS . 30 Te6 Dd3. 31 CI3 + Rg6 . 
32 Td6 OdI + . 33 Cel Cd4. 34 Od2 
Tb8. 35 h4 Tb1 . 36 hS + R x h5 . 37 
Oe3 Rg6. 38 Og3 + R17. 39 AdS + Re7 . 
40 Td8 g6 . 41 0a4 + . 

1 . O 

N." 97 E 63/ e 

PAORENY - ISERN 

Defensa siCiliana 

1 e4 eS. 2 Ct3 Ce6. 3 d4 e X d4 . 4 
C x d4 g6 . 5 Ae3 Ag7. 6 Ce3 C16. 7 
Ae4 O-O. 8 Ab3 Cg4. 9 O x g4 C X d4. 
10 OdI C x b3. 11 a X b3 b6. 12 Od2 
Ab7. 13 h4 Te8. 14 hS A X e3. 15 
b x e3 A X e4. 16 13 Ab7. 17 h x g6 
I X g6. 18 0-0-0 Ae6. 19 Th6 eS. 20 
AgS Oe7. 21 Tdhl dS . 22 012 Te7. 23 
A x e7 O X e7. 24 T X h7 O X h7. 25 
T X h7 R x h7 . 26 OhS + Rg7. 27 Oe7 + 
Rh6 . 28 O x eS Te8. 29 014 + Rh5 . 30 
g4+ Rh4 . 31 016 + . 

1 - O 

N." 98 R 42/b 

RIBERA - MARTlNEZ 

Obertura anglesa 

1 CI3 eS. 2 e4 eS. 3 g3 a6 . 4 Ce3 Oe7. 
5 Ag2 Ae7. 6 O-O b6. 7 b3 Ab7. 8 Ab2 
Ct6. 9 Tel Ce6. 10 d4 d6 . 11 dS e x dS . 
12 C X dS Od8. 13 C x e7 O X e7. 14 
Ch4 g6 . 15 Od2 T18 . 16 Te3 0-0-0. 17 
Te3 CeS. 18 14 A x 92. 19 C x 92 Clg4. 
20 t x es C X e3. 21 o x e3 Tre8 . 22 
ot3 d x eS. 23 Oaa + Ae7. 24 oa7 + 
Re6 . 25 O x a6 Ta8. 26 ObS + Rb7. 
27 Ce3 Ta5. 28 CdS T x bS. 29 C X e7 
TaS. 30 T X '7 T x a2 . 31 A x eS. 

1 - O 

N." 99 R 82 /0 

MOLl"'¿RO - IlRUSI 

Defensa Alekhlne 

1 e4 Ct6. 2 Ce3 dS. 3 e x dS C x dS. 
4 C x dS O x dS . 5 CI3 g 6. 6 d4 Ag7. 
7 Ad3 Ag4. a Ae 2 o-o. 9 Ae3 Cd7. 10 
O-O Tad8. 11 e3 b6. 12 Ob3 Ob7. 13 
h3 Ae6 . 14 oe2 h6. 15 Ch2 Ct6. 16 
Cg4 C x g4 . 17 h x g4 AdS. 18 f3 Ah7. 
19 RI2 Th8. 20 Thl Rg8. 21 Th2 Oe8. 
22 Tah1 gS. 23 A x gS oe6. 24 A'4 
A X a2 . 25 gS Ab3. 26 Dd3 e6. 27 
9 x h6 A16 . 28 g4 Th7. 29 gs Ah8. 30 
Tg2 Og6. 31 Oe3 Oe2. 32 Rg3 Og6. 33 
Ad3 IS . 34 AeS A x eS + . 35 o x eS 
14 +. 36 O X I4 O X d3. 37 g6 Th8. 38 
h7 + Rg7. 39 DeS + R x g6. 40 RI2 + 
Af7 . 41 Tg7 + . 

1 - O 
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N." 100 R 80/ a 

FORN~S - BOFILL 

Defensa Owen 

1 e4 b6. 2 d4 Ab7. 3 Ce3 e6. 4 Ad3 
C16. 5 Ae3 Ab4. 6 13 eS. 7 a3 A x e3 +. 
8 b x e3 oe7. 9 Ch3 e X d4 . 10 e x d4 
Oe3 +. 11 RI2 Ce6. 12 Ae2 Te8. 13 
Od3 Ca5. 14 Ad2 D X d3. 15 A x d3 
Ce4. 16 A x e4 T x e4. 17 e3 Ae7. 18 
AgS h6 . 19 Ah4 d6 . 20 e5 d x eS. 21 
d X eS T x h4 . 22 d x 16 + 9 x 16. 23 
Cgl Ta4. 24 Ce2 Te8. 25 Thel Aa6. 
26 Rel Tae4. 27 Rd2 Tg8. 28 g3 eS. 29 
Tdl Te7. 30 Cgl Td8 +. 31 Re2 Tde8. 

0 - 1 

N." 101 E 12 / b 

LAFUENTE - VILLAHOZ 

Defensa Phlhdor 

1 e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 d4 Cbd7. 4 Ae4 
e6. 5 O-O Ae7. 6 e3 bS . 7 Ab3 C16. 8 
A x 17 + R X I7. 9 Ob3 + d5. to d x eS 
CeS. 11 OdI Cl x e' . 12 e6+ A x e6. 
13 CeS + Rg8. 14 C x e6 Od6. 15 Cd4 
Ad7. 16 14 g6. 17 15 Rg7. 18 AI4 016. 
19 b4 Ch4. 20 l x g6 O x g6 . 21 CI3 
Ob6 +. 22 Cd4 Th18. 23 OhS C16. 24 
DgS + Rh8. 25 AeS Tl7 . 26 Tl3 Tg8. 
27 Oh4 Tg4. 28 Oh6 Rg8. 29 Cd2 Ce4. 
30 T x 17 O x h6. 31 T x e6 Oe3 + . 

0 - 1 

N." 102 o lS / d 

ISERN - BLASCO 

G.O. Defensa or todoxa 

1 d4 dS. 2 e4 e6. 3 Ce3 C16. 4 CI3 
Ae7. 5 AgS O-O. 6 Oe2 h6. 7 h4 Cbd7. 
8 e3 d x e4 . 9 A x e4 eS. 10 0· 0-0 a6. 
11 d x eS A XeS. 12 g4 De7. 13 A X ffi 
C X f6. 14 g5 ChS. 15 Ae2 bS. 16 g x h6 
g6 . 17 CgS Ae7. 18 A X hS A x gS. 19 
h x gS b4. 20 Ce4 O x e2 +. 21 A x e2 
9 X hS . 22 T x hS Ab7. 23 CI6 + Rh8 . 
24 e4 Tfe8 +. 25 Ab1 Te4. 26 13 Tae8. 
27 Th2. 

1 - O 



ENTRETOCS 
per Josep Masgoret 

Si els cavalls trolessin com en els escacs, no s'hauria in
ventat la tartana. 

Oui ha dit que ets escacs són pacifics? 

Ouan pagues amb afalacs a un jugador que has vençut, ja 
t'ho has cobrat amb la victòria. 

Hi ha llibres d'escacs que semblen escrits no perquè la gent 
hi aprengui. sinó perquè l'autor demostri que sap alguna 
cosa. 

Les parlldes per correspondència són ideals per a bibliote
cans. 

La decepció d 'una derrota, no la compensa la satisfacció 
d'una victòria. 

El etvisme dels escacs catalans és una herència de la renai · 
xença, però la renda se'ns esmuny com l'aigua en un cistell. 

Prémer et rellolge amb suavitat , no és linir bé una jugada: 
però almenys ho sembla. 

Cada Jugador. per feble que sigui, té et seu bri d 'ombra. 

Per a Jugar bé cal ésser una mica badoc. L'activitat és in
conscient . 

Si un bon jugador vol correspondre a tot el que es demana 
d 'ell, cal que s'autovalori . 

Fischer és un talent dotat de grandesa natural. però amb 
formació irregular i salvatge i per això no se' l pot comparar 
amb ningú més. 

No pas totes les línies són camins per a tots els Jugadors 
les aranyes es fan camins pels aires. 

Els grans mestres, en cerla manera, s6n perillosos per als 
nois joves perquè no poden fer més que reproduir·los. 

Jugar sistemàticament a base de paranys, és un error que 
en els joves és disculpable; fer·ne una norma fin s a la ve· 
lIesa és no lenir sentit del r idícul. 

Jugar una obertura per sistema, és com un home que parla 
cent anys tot sol. 

TROFEU CENTENARI 
SABADELL CIUTAT 

Desembre 1977 - febrer 1978 

Torneig obert a 8 rondes orga
nitzat pel Club d' Escacs Saba
dell. 

1er. PISA (Vulcà), 6 punts i mig, 
20n. i 3er. BORDELL (Espanyol) 

(27) i AYZA (Vulcà). 5 punts 
i mig, 

4rt. i 5è, GARCIA CONESA (Bar
cinona) (27) i MAIZTEGUI 
(Lleidatà- Ruy López), (26,5), 
5. 

6è. a 11 è, ARTIGAS (Lleidatà
Ruy López) (24,5), GRAU 
(Lleidatà-Ruy López) (24,5), 
PADRENY (La Lira) (23,5), 
CASTELLET (La Lira) (23,5) , 
SUAREZ (UGA) (19) i OLl
VERAS (Sant Josep) (17,5), 
4 i mig, 

12è, a 15è, MIRALLES (Vulcà) 
(25,5), VEHI (Vulcà) (25), 
ESPAU (Sabadell) (20,5) 
SEVERRI (Vulcà) (19,5) , 4, 

16è, a 22è, TOSAN (Barcinona) 
(26) , MARTINEZ (Sabadell) 
(24), BARRO SO (Vulcà) (24), 
MONRABA (Sabadell) (21,5) , 
PARERA (Sabadell) (21 ,5) , 
FONT (Sabadell) (18,5) i ARA 
(Sabadell) (17,5) , 3 punts i 
mig. 

23è. a 28è. VIDAL (Lira) (27), 
GIL (Barcinona) (25) , FERRER 
(Lira) (23). MAM PEL (Lleida
tà-Ruy López) ( 19,5) ,MUNUE
RA (Sabadell) (18,5) , MARIN 
(Sabadell) (18,5) , 3 punts. 

29è, a 31è, MASQuÉ (Lleldatà
Ruy López) (22,5) , SANCHEZ 
(Sabadell) (17). 2 punts i mig 
i AYMERICH (Sêbadell) (23), 
2 punts. 

32è. MENA (Sabadell) (16). 1 
punt i mig. 

RECORDATORI ALS CLUBS 

Fem avinent a tots els clubs que encara no ho hagin fet, tingu in en 
compte de complimentar l'acord de la darrera Assemblea de 

Clubs de la F.C.d' E., del 16 d'octubre de 1977,en el sentit d'aportar 
tantes subscripcions al «BUTLLETI D'ESCACS" per cada 12 llicències 

federatives o fracció tingui diligenciades el club . 
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LLIBRE D'ESCACS 

1978 
DIA DEL 
IJJBRE w 

I 

Ja l'any passat per aquestes dates ens fèiem 
ressó de la poca activitat de les editorials espa
nyoles de llibres d'escacs. 

Ediciones Martinez Roca ha tret un sol títol. 
que és el .. Oiccionario de Ajedrelll , de Ramon 
Ibero. Ediciones Catalan s'ha limitat a reeditar la 
Defensa Francesa. Ediciones Oístein ha publicat 
el segon volum de .. Ajedrez fàcil para niños y jó
venes», dedicat al mig joc, per Joan Capdevila. 
Editorial Ricardo Aguilera i Editorial Bruguera no 
han tingut cap activitat. I Ramon Crusi s'ha hagut 
d'editar la seva obra dedicada al Gambit Letó . 

Això ens palesa la crisi del sector, reflex evi
dent de la crísi econòmica que travessa el país, 
agreujada per la manca d'inquietud de coneixe
ments que pateix l'escaquista en general. 

En canvi, a nivell internacional hi ha l'actual 
.. boom»de l'editorial britànica Batsford, que llen
ça titols de tota mena. Tot i que la major part de 
la seva producció tracta de les obertures, també 
en promou de biografia i altres aspectes tècnics, 
fins en edicions de butxaca. 

I ja que parlem d 'obertures -la necessitat 
d 'especialitzar-se i documentar-se s'ha tornat fal
lera- hem de remarcar l'èxit que tenen les pu
blicacions periòdiques que tracten aquesta pri 
merenca fase de la partida. 

En primer lloc trobem els Informadors iugos 
iaus, d'aparició semestral. i que anem pel volum 
24è. que està essent distribuït. Aquesta és la 
publicaci') per antonomàsia, ja que recull les prin -

El Gambito Letón 
(El Gambi' Le'ó) 
per Ramon Crusi ¡ Morè 
Editor: autor, 1978. 60 pàg. 

La producció de llibres 
d'escacs eslà en crisi. Les 
editorials especialitzades no 
tenen massa interès per edi 
tar cap llibre del joc cièn. 
cia . per això el nostre cone· 
gut autor Ramon Crusi i Mo· 
rè ha hagut de ler Iambe 

d'editor de la seva obra per
què SigUI possi ble donar-la 
a conèi xer al públic . 

Consta de 156 partides 
compleles I 55 diagrames 
Està dividida en cmc capi . 
tols, lots ells ordenats i clas
sificats en les diferents va
n ants d'aquest tipUS de plan
te ig. Totes les Hnles exposa
des s6n d'actualitat , reco III 
des de la pràctica i, espe 
clalmell l d.,. torneigs postals 
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ci pals partides jugades durant el semestre en els 
torneigs de tot el món. 

L'altra publicació similar és .. The Chess Pla
yem, que sense tanta sistem3tizació és més com
pleta, car pretén publicar totes les partides de 
cada torneig . Cal afegir les .. Enciclopèdieso •. Aca
ba de sortir el 4rt. volum, dels 5 en què està 
programada, i que inclou les línies derivades de 
1 d4 Cf6 . 2 c4 e6 i 1 d4 Cf6. 2 c4 g6 d1-d5. L'En· 
ciclopèdia pretén ésser la recopilació de tot alió 
que es coneix de cada obertura i de cada línia, 
que pot servir de referència per a un estudi ben 
aprofllndit. 

Amb aparició mensual tenim dues publica
cions . Els .. Cuadernos teóricoslI de l'Argentina, 
que està arribant al volum del mig centenar, i la 
col.lecció més moderna, que és l'anglesa ttModern 
Chess Theoryll . Aquesta ha començat a sortir el 
passat mes de gener i ja tenim quatre números 
al carrer. 

Tot i la seva extremada especialització, són 
aquestes les publicacions que tenen més segui
dors. Evidentment que és necessària una bona 
~reparació d'obertura per a no ésser sorprès i 
poder portar la iniciativa en el plantej .. ment de 
la partida. Però sempre es corre el risc d'eslmer
çar-hi excessIu temps en detriment de l'estuOl de 
les altres fases del joc, força més complicades i 
tècniques . Un moderat equilibri en l'aplicació del 
temps d'estudi seria molt recomanable, especial
ment al jovent. 

La notacIÓ és l'algèbrica 
amt un Index de matèries I 

lugadors. Dintre de les d i 
verses vanants s'hl troba la 
polèmica 1 e4 e5. 2 Cf3 15 
3 Ac4 b5!?, i la poc experl ' 
mentada 1 e4 e5 2 CI3 15 
3 Cc3. 

Aquesta monografia va de· 
d lcada a tots els Jugadors 
Que els agrada el JOc de 
combinació. car el JOc tàcttc 
ES presenta la a la segona 

jugada amb infinitat de Hnles 
agressives per ambdós juga· 
dors. També serveix per als 
qui volen apartar -se dels 
planteigs coneguIs. En fi , un 
gambit solament per a Juga· 
dors valents. 

A la seleCCIÓ de partides 
hi trobem. enlre d'altres , els 
següents Jugadors de renom 
universal que han plantejat . 
o han hagut de combatre el 
Gambit Letó ' Bronste in. Bo· 



bby Flscher, Keres, Medina . 
Mikenas, Morphy, Nlmzowitx , 
Smislo ... . Spielmann, Tartako
wer, Sir Thomas, etc., etc. 

Destaca la bona presenta
CIÓ de la portada que ofe 
reix la no ... elal d'inserir el 
lilol en qualre llengües es
Irangeres: anglès. francès 
alemany i italià, Els signes 
són els ben coneguts inter· 
nacionalment de l'Informa· 
Ior. 

Redaccl6 

Becomlng a Grandmaster 
(Llegar a Gran Maeslro) 
por Raymond KEENE. 
Editor : B.T. Balsford Ltd, 
Londres, 1977. 158 paginas. 

(. Y qué nos puede decir un 
gran maeslro novalo?, puede 
pensar el leclor. Hay que 
lener en cuenta que Keene 
es un hombre culta y de fina 
sensibilidad que esta met/do 
en el ajedrez precisament e 
por su amor a este Juego. Y 
su amor al aJedrez se Iradu· 
ce en una sen e de inquietu· 
des para potenciar al maX!
mo esta actividad a la que 
... oluntariamente se ha enro
lado. 

De ahi que su narración sea 
típica de muchos Jugadores 
que se halla :l entre el cielo 
y la tlerra de su dedicación , 
es decir. el limbo de los 
ma est ros inlernacionales que 
aspi ran a grandes maestros 
y les cuesla salir de aquella 
condición. 

Aprovechando las vicisiludes 
de sus actuaciones en pos 
del titulo maxlmo, Keene nos 
comenta diversos aspeclos 
de la o rganlzación del BJe 
drez, la sensación de jugar 
el primer torneo mternaclo· 
nal, cóm o esta esl ructurado 
el a¡edrez en Inglaterra, qué 

significa Jugar un torneo en 
la URSS, y consideraciones 
IaIes como el ajedrez como 
deporte, o el contrato social 
del ajedrez, o el comentario 
sobre la influencia de los 
buenos libros que le llevaran 
a ser él mismo un fecundo 
escritor. 

El libro conti en e multitud de 
partidas comentadas no ne
cesariamente ganadas por 
Keene pero Que tiene el buen 
gusto de publicar por ser de
mostrativas de aspectos que 
tiene interés de dar a cana
cer al lector en un sen tido 
pedagógico y documental 
notable. 

Keene ha sido, con Miles, 
el primer britanico que ab
luviera el titulo de gran 
maestro en 1976 según la 
regulación de la FIDE y nos 
cuenta el dificil IrabaJo que 
tuvo que emprender para lle
gar a este fe Hz resultado. 

A sus 29 anos Raymond Kee
ne tiene anle sí una comple
Ja vida ajedrecistica que re
parle enlre actuaciones en 
lorneos, escritor de libros 
-liene ya 10 en el mercada 
con su firma- y úllimamen
le viene actuando como "se· 
gundo" de Korchnoi en el 
exilio, todo lo cua I le repor 
la una amplia experiencia en 
lodos los aspeclos del aJe 
drez que le estan convirtien 
do en un valOr apreciada ¡n 

ternacionalmente. 
JORDI PUIG 

" Skakkens Top l O, 1976" 
(Los 10 mejores Jugadores 
de 1976) 
por Svend NOVRUP. 
Editor: Sam Iere ns Forlag , 
Copenhague, 1977. 63 p"'g. 

Este libro esta presenta do en 
forma de manual de divulga· 
ción y recopila las actuacio· 
nes de los 10 majores juga· 
dores establecidos por el 
Oscar Mundial del AJedrez 
de 1976. 

Los jugadores seleccionados 
en tal ocasión fueron : Kar· 
pov, Larsen. Mecking. Hort , 
Pelrosian, Polugaje ... sky, Por· 
tisch, Korchnoi, Tal y Zes
kovsky, De cada uno de 
elias refie re sus hazanas du
rante dicho año y publica 
... arias partidas comentadas 
para ... alorar su actuación. 

El autor, actual presidente de 
AIPE, organización respon· 
sable de la concesión del 
Oscar Mundial del Ajedrez , 

NOVRUPS 
SPILLEB0GER 5 

SKAKKENS 
10Pl0 1978 
~.- __ .
--- ._-~ .... 

$amlefens k>mmeMndboger 

ha valarado esle premio al 
dejar constaocia literaria de l 
mismo, 

JORDI PUIG 

The chess comblnatlon from 
Phllldor to Kar:Joy 
(La comtinaci6n en ajedrez 
desde Philldor a Karpov) 
por R. KEENE. 
Edilor: PERGAMON PRESS. 
l ondres, 1977. 162 pàg. 

Este libro es una antologia 
de las combinaciones. Aqui 
se encuenlran las que han 
pasado a la hisloria como 
claslcas, entre elias muchas 
de Morphy y Anderssen, y 
al mismo tiempo se recogen 
combinaciones produc¡das 
por los maestros de la ac
lualidad, que guardan estre
cha re lación con las prime
ras. De esta manera se in 
vestiga cómo muchas de las 
mas famosas combinaciones 
")I rven de base para ol ra s. y 
cómo, por eJemplo. algunas 
comblnaclones de Morphy 
han fac i Illada el caminO a 
Larsen y LJuboJevlc. 
El libra slgue también un 
orden cronológlco de modo 
que por él puede seguirse la 
hlslorla de las mas famosas 
comblnaclones hasla llegar 
a Ja actualldad. 
En realldad no es un Ilbro 
de grandes prelenslones, no 
se trata de un libro eminen· 
lemente pedagóglco (aun
que puede servir a tales ti 
nes) . SIOO de un libra casI 
de entrelenlmiento, para po
der admirar la faceta mas 
especlacular, SIOO la mas 
bella, del a¡edrez las com
binaclones 
Un aspeclo pOSitiVO es la 
canl ldad de partidas actua 
les que presenla. la mayor lr1 
complelas. Un aspeclo negA 

1."'0 es el uso del sistema de 
notación descriptiva (aunque 
esta, naturalmente, sea alga 
subJeti ... o) y cierla falta de 
profundidad en los analisls 

ANGEl MARTlN 

"The book ot the Havana 
Intern.tlonat Maslers 
Toum.ment 1913" 
(El libro del Torneo 
Internacional de Maeslros de 
l a Habana 1913) 
por J. R. CAPABlANCA 
Editor: British Chess 
Magazine Ltd. 
Inglaterra . 1976. B8 pàginas. 

Este opúsculo es la traduc
ción al inglés por E.G. Win
ter de la versión castellana 
publicada en 1913. 

Con est e motivo se ha am
pliada y revisada la sección 
biografica de los parlicipan
tes asl como se ha incluido 
un apéndice con 4 partidas 
de las que Capablanca cita 
en sus notas para mayor 
comprensión de lo comen· 
tado. 

El torneo, disputada a doble 
ronda lo ganó Marshall , se
gUido' de Capa blanca, Ja· 
nowsky, Chajes, Kupchik, 
Jaffa, Blanca y Corzo. 

El hecho de qua Capa blanca 
tomara a su cargo el comen· 
tario de todas las partidas 
lo han convertida en un libra 
clasica de la literatura aje· 
dreclstica. 

Reafirma su valor el que al 
cabo de 65 años motive su 
traducción al inglés y su 
nueva edición para un mas 
amplio conocimiento. 

JORDI PUIG 
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The Italian Game 
(La apertura italiana) 
T. D. Harding y G. S. 
Botterill 
B. T . Batsford Lld .• 
London 1977 

Otro producto de la 
«fàbrica» Batsford de 
Londres dentro de su 
serie «Contemporary 
Chess Openings». y 
creo que van ya 16 
volúmenes de Aperturas 
a los que deben sumarse 
otros 30 y pico de libros 
sobre otras materias 
ajedrecísticas . 

La base del «ratonil» 
trabajo de T. D. Harding 
y G. S. Botterill sobre 
«La Partida Italiana (o 
Giuoco Piano») son 9 
libros publica dos y 

conocidos junto con las 
6 revistas de mayor 
difusión; bibliografia 
discreta pero suficiente 
para un libro de las 
pocas pretensiones 
como el presente. 
Destaca el «Modern 
Chess Instructom de 
Steinitz (Edición de 
New York 1895) . 

Todo lo ante rio r no 
obsta a que demos la 
bienvenida a este libro 
(y a su colección de 
Aperturas en general) 
que viene a cubrir una 
laguna en el deplorable 
espect ro de la literatura 
ajedrecístic3 actual. 

El libro desarrolla todas 
las lineas que emergen 
de las jU(ladas 1 e4 e5. 

The Italian Game 

2 Cf3 Cc6. 3 Ac4. 
planteamiento que se 
remonta a los albores 
del ajedrez actual allà en 
el siglo XV con la 
escuela italiana. Sus 134 
paginas netas empiezan 

con el Ataque Greco y 
terminan con la Defensa 
Húngara. pasando por el 
Evans (27 pàginas) y 
los Dos Caballos (63 
pàginas) . 

Errares y omisiones 
frecuentes (ver una 
muestra en el artículo 
anexo). por otra parte 
normales en este tipo 
de libros de <<cef rito». y 
desgraciadamente pocas 
aportacion~s y anà lis is 
nuevos. Pero como 
trabajo de recopilación , 
síntesis y clasificación . 
puede considerarse 
satisfactorio y de 
utilidad para el 
estudioso medio. dada 
la mediocridad de las 
ediciones ac tuales. 

Francisco Ballbé 

Algunas puntualizaciones a una sola pagina 
(la número 71) del libro «The Italian Game» 

1 e2·e4. e7·e5. 2 Cg1·13 CbS· 
e6. 3 AI1-c4 CgS.I6. 4 C13· 
g5 AIS·e5!? 5 Cg5 x 17 Ae5 x 
x 12 +. 6 ReH1 OdS·e7. 7 

CI7 x hS d7·d5. S. e4 x d5 
Ce6-d5. 

( 11 

9 c2·c3 ... 

la primera partida en la 
que se Jugó esta Unea fue 
la Mikiska·Traxler, Corres
pondencla 1896, Gue sigui6 

9 ... Ag4. 10 004 + ?! Cd7' 

O·O·O! 15 ex d4 Tl8! 16 h3 
012 + . 17 Rh2 A x h31J 18 
R x h3 ... 

Y aqui agradeceriamos de 
algún lector bien documen
tado nos aclare SI la parli 
da terminó con 18 g51 

(0-1) como indican Harding/ 
Sotteri!! , copiando 
autores. o con 18 
93 TI3 (0·1 l . 

( 2 l 
9 dS ·d6 ... 

9 .. . c7 x d6. 

11 R x f2 Dh4 +. 12 Re3 Hard lng/Botteri!! dicen que 
Og5+ . 13 Rf2 015+ , 14 Rgl lambién es jugable 9 ... 
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o x d6 dado esta continua· 
clón: 10 c3 Ag4 . 11 Oa4 + 
b5 tablas. Añaden que no es 
correcto 11 Cd7 por 12 
Rxl2 Of6 + . 13 Rg1! ganan
do: Sln menCionar que 13 
Ae2! Iguala ta partida. 

10 c2-ç3 AcB-g4. 11 Odl -a4 + 

Y aqui recomlendan 11 .. . 
RIBI desechando 11 .. . Cd7 
por 12 RX I2 Oh4 +. 13 RII 
con torre de ventaJa. Incom
prensiblemente desconocen 
13 . b5!!, Trakonov-Nafla· 
Iln. Correspon den cia 1971. 

por Franclsco 8allbé 

(3 I 

9 h2·h3? ... 

Esta es segun Hardlngl 
BOllen!! la única y correc-
la respuesta sm 
ra mencionar 9 
Cg4 . 9 Ah4 . 9 
creible' 

10 c2-c3 Cd4-t5. 

tan Slqule
Oe5; 9 
Ce4 ¡In-

Aqui cuentan que Talle 
dljO a Estnn, después de 
unos mlnutos Irente a esta 
poslC lón, que et blanco po· 
dia abandonar. 



11 d2,d4 Ac8·d7, 12 Acl -g 5 
007·181 

Y slgulendo una vez ma c:, 
rI Estrtn (1966) , al que se 
IImltan a copiar , dan la par 
Ilda por perdlda para el 
blanco 

Me gustaria preguntar a 
Hard ing Botte(lll , Tal. Es· 
Inn y tamblén a Petroslan 
(que aparece como co·autor 
del Ilbro de EstrIO) qué JU ' 
garlan elias después de 13 
d6, como me ¡ugó a ml WoII 
en una partida por corres 
pondencl8 de 1971 . 

En cualqUler caso yo tes 
aconse/aria a los autores (O 
reeoplladores) de Llbros de 
Aperturas que lueran mas 
cautelosos a la hora de 
"sentenciar" POSICIones (' 
paner Slgnos dp. admlraclón 
y a sus lectores, que nos 
les hagan demasiado caso 

LLEGIU 
. 
I 

PROPAGUEU 

LA PREMSA 

D'ESCACS 

BUTLLETI D'ESCACS 

Sr. Director: 
En el darrer ButlleU es re · 

produeix un article de l'ad
mlral escriptor Josep M.1t Es
pinàs. arran del matx Karx 
noi·Spasski, que s'ha Jugat 
no la garre a Belgrad. 

Haig de pensar que els 
subscriptors del Butlletí el 
deuen d'haver llegit amb 
cara estupefacte i desprès de 
posar-se davant d 'un mirall. 
s'han pregunlat si fer els es
cacs a cert nivell, pot haver 
transformat la seva cara amb 
una ganyota anormal. 

Les persones normals es 
compren un colxe inflen una 
senyora rossa. fa~ fills amb 
dIploma i s6n enterrats en 
un nínxol de propretat. S6n 
coses de la vida cíviques. 
comforlables r corren ts. 

Evidentment, Sr. Espinàs 
que quan els escacs es fan 
amb cert to, ja no és un joc; 
com fer sonar un viol! de 
certa manera, no és serrar; 
com solfejar no presuposa 
cantar com la Victòria dels 
Angels. Es un fel que asso
lír perfecció en qualsevol es
pecialitat, que la sensibilitat 
humana ens ha llegat a tra
ves dels segles, es deu a un 
treball obsessiu de persones 
amb qualitats desusades 
anormals 

Els escacs han arribat a 
tat grau de complexitat , que 
es necessiten condicions 
temperamentals , tècniques I 

pSicològiq ues extraordinànes 
no Ja solament per a Jugar 
los bé. SinÓ per a crear una 
modesta linla que el pas del 
temps refutarà , i cada una 
d 'aquestes obres es posen 
sobre el tauler amb espent 
di ferent, perquè no hi ha un 
Gran Mestre que sigui igual. 
Ni més ni menys que qual · 
sevol artista. 

Ara , el Sr, Espinàs no 
comprén com poden viure I 

li fan pena vaja no n 'hi ha 
per tant. Em sembla a mi que 
viuen com qualsevol pianis 
ta que per fer un concert 
setmanal assaja la tecla 8 ó 
10 hores diànes. Més tard, 
mengen, dormen o fan fills , 
també normals. 

Tota la resta és la farama 
lla i et decorat de cartró que 
la comerciahtat d 'uns noms. 
ens faci obrir la boca un pam 
quan llegim els diariS. 

JOSEP MASGORET 
Barcelona 

L'OPINiÓ 
DEL LECTOR 

BUTLLETI D'ESCACS 

Sr. Director: 
Aprofito l'avinentesa per a 

felicitar· lo de la qualitat as 
solida per lA revi sta, que 
conSidero molt alia, 

Tat vegada l'unlca cosa 
que conSidero que hi manca 
és més tnformacló dels 
clubs, espeCialment els mo
destos, I treballs de teoria 
lets per grans mestres. 

El saluda cordia lment, 

R, Mor.CUNILL 
L'Hospi talet de LI 

FEOERACION CATALANA 
DE AJEOREZ 

Queri dos amlgos: 
MIS lelicltaciones por la 

magnifica publlcaclón del 
BUTLLETI D'ESCACS que 
hago extensivas a la obra 
de dlvulgaclón y promoción 
del hermoso Juego del ale· 
drez por parte de la Fede 
ractón que tan dlgnamentp 
dmgis 

Cord lalmente un saludo de 
vuestro aUmo. 

VENANClo CARRO AMIL 
La Coruña 

BUTLLETI D'ESCACS 

Sr. Dlfector: 
He llegit les dues cartes 

publicades en el " Butlletí 
número 10 -l'una del senyor 
Marzà, de l' Hospitalet, t l'al· 
Ira del Sr. Carles PUig, de 
Terrassa-, sobre la salut 
econòmica del nostre ò rgan 
d'informaCIó I llurs pOSSibles 
solucions. 

El Crtt de protesta del se
nyor Marzà el recolzem amb 
entusiasme, però s'ha de dei 
xar ben clar que el remei 
que proposa per a guart( la 
salut del malalt . /a fou rebul 
Jada en la darrera assemblea 
de clubs. perquè el cami d 'a· 
lla r carregant les llicènCies 
federatives, a fi de tapar 10 

rats , s I serà nefast pel na 
tural desenvolupament de la 
F.C,d 'E, 

El planteig det Sr. Carles 
Puig, avaluant l'intencIÓ, no 
té cap mena d'avenir, perquè 
cal tenir en compte, que SI 
en l'assemblea Ja no lou ac· 
ceptada la que proposa et 
Sr, Marzà, s'ha d 'Imaginar el 
que succeirà quan es susciti 
el que una llicència de 3:' 
categoria costi unes 700 pes
setes. 

Les confusions sÓn viables 
quan el que es pretén és 
anar tIrant; però en el cas 
del Butlletí , el que es Iracla 
ès de donar-li unes estructu
res econòmiques de base. 
sense crosses ni dependèn· 
cies injusttlicades o parers 
dels homes que successiva
ment ocupen càrrecs federa
tiUS. Entrecreuar llicències· 
Butlteti és confusió. Catalu
nya no ttndrà mai un "staff" 
nombrós en ll icències, meno 
tre la federaCió necessiti pe l 
seu manteniment augmentar · 
les sovint de preu. iNomés hi 
fallaria que ara carregués· 
slm a sobre el Bulllelil 

Si la col.lectivitat esca
quista té el grau de civisme 
que fora de deSitJar, s'hauria 
de pagar el Butllet! de la 
seva butxaca, sense obligar 
la dels altres. Et que el vul 
gui llegir que el pagui , el que 
t'es timi que et promocioni, i 
et que sen ti realment el que 
es fa en aquesta terra , que 
s' hi endinsi sencer. Ara, res 
no es la en quatre dies. Tot 
et que s' ha tet en aquest 
pais de pressa, amb una bu
lada. pots 

Sabem amb certesa que 
els 10 pnmers numeros del 
BulJleti els ha pagat allruis
Itcament un grup anònim que 
hi ha posat per sobre de tot , 
1I .lusl6 I capacitat, amb la 
creenea que els escaquistes 
sabrem valorar aquest es
torc que neix de la tntehgèn· 
cia I el cor, No els decebem 

JOSEP MASG oRET 
Barcelona 
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\I TORNEIG INTERNACIONAL «BANCO DI ROMA» 
Roma, 4 a 19 desembre 1977 

El s sovièt ics Vagan ian i 
Mi haltxi ssin s' imposen 

DECEPC IONA~T ACTUACiÓ 
DE BELLON 

Per segona vegada s'ha ju· 
gat aquest torneig , que es deu a 
l'en tusiasme del mestre interna 
cional italià Alvise Zichichi per 
haver aconsegui t el suport de 
l'entitat bancària de referència . 

Els guanyadors, emparellats , 
fo ren els dos participants soviè
tics, si bé la millor impressió se 
l'endugué el més jove, Mihaltxis
sin. que feia poc havia vist con
firmat el titol de M I. Fins i tot 
hagués pogut fer més si no ha
gués preferit assegurar la pun 
tuació per la norma de GM, dei
xant tau les les dues últimes par
tides contra Bellon, amb blan
ques, i contra Forintos . amb ne
gres. Acabà imbatut . 

Vaganian perdé a la 5' ronda 
contra Tatai , una partida molt 
ben jugada per aquest que li val · 
gué el premi a la mi llor partida 
del torneig . Per això és més de 
remarcar la recuperació de ter
reny per part del soviètic i arribar 
a empatar el primer lloc. 

N." 103 E 71 / e 

BELLON - TAABATTONI 

Defen sa siCiliana 

1 e4 eS. 2 el3 CcS. 3 d4 e x d4. 4 
C x d4 C16. 5 Ce3 d6, 6 Ae2 e6. 7 14 
Ae7. 8 Ae3 a6. 9 O-O Oc7. 10 Del O-O. 
11 Dg3 C x d4. 12 A x d 4 bS. 13 a3 
Ab7. 14 Ahl 96, 15 AI3 dS. 16 Ae S 
DeS. 17 b4 Da7. 18 e x dS C X dS. 19 
15 C x c3. 20 f6 A Xf3. 21 f X e7 O xe7. 
22 AXe3 A x g2 + . 23 A x g2 Tae8. 
24 De S 16. 25 T x 16 T x 16. 26 O x 16 
O x 16. 27 A x 16 T X e 2 +. 28 Ag3 h6 , 
29 84 Rf7. 30 a x b5 a x b5. 31 Ad4 
95. 32 Tll +. 

1 • O 

Ny 104 o 93/ 0 

VAGANIAN . BELLON 

Defensa india de rel 

1 CI3 e S. 2 e4 g6 . 3 e4 d6. 4 d4 Ag4. 
5 dS Ag7. 6 Ce3 C16. 7 Ae2 0·0. 8 0·0 
e6. 9 d X e6 ' x e6. 10 CgS A x e2. 11 
C X e2 Dd7, 12 eS Ce8, 13 CI4 TfS. 14 

Categoria 7.· (2424,58 punts) 

Cl x e6 T X e S, 15 C x g7 C X g7. 16 14 
TlS. 17 b3 Ce6. 18 g4 TSI8. 19 Ab2 
Tae8. 20 fS Cd4. 21 A x d4 eX d4. 22 
O x d4 9 x 15. 23 Tadl De 7, 24 CI3 
I x g4. 25 D x g4 De 3 +. 26 Ahl Te4 . 
27 Dg3 Tef4. 28 Tde l Dd3. 29 Tdl 
De4. 30 Tdel Dd3. 31 Tdl De 4 

1/ 2 · 1/ 2 
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BELLON - TOTH 

Obertura 4 cavalls 

1 e4 e S, 2 Cf3 Cf6, 3 Ce3 Ce 6, 4 d4 
Ab4. 5 e x e5 e x e4. 6 Og4 e x e3. 7 
O x g7 TI8, 8 a3 C x d4 . 9 • X b4 
C X c2+. 10 Rd2 C xal . 11 R Xc3 a5. 
12 b x aS T xaS. 13 b4 Ta2. 14 Ah6 
Tc2 +. 15 Rd3 De7. 16 D x f8+ D x f8. 
17 A x l8 A X I8, 18 Ae2 d6. 19 Ag 4 
A X g4. 20 e x g4 Ta2. I el negre rea
litzà el seu avantatge d'un peó obll· 
gant al blanc a abandonar a la Juga
da 47.3 , 

0 · 1 

GM = 8 MI = 6 1 1 

MarioUi tingué una bona oca 
sió d'arribar també al primer lloc 
Pri merament fou frenat per Be· 
lIon a la 7.' ronda, pe rò quan 
des prés havia ja remuntat. a l' úl
ti ma ronda arriscà massa contra 
Pflege r i perdé una partida que 
era taules . 

Ciu. NOM TIIOI Aval. PAlS 6 7 10 11 12 TorAL S/ 8 

Tatai no acaba d'arrodoni r l'ac 
tuació definitiva que li proporcio
ni el títol de GM que fa tant de 
temps que persegueix . 

Bellon decepcionà ca r s'espe
rava més de qui tenia dues nor· 
mes de GM i aquesta era una 
bona oportunitat. Va teni r una 
actuació molt desig ual fins al 
punt de perdre amb l'últim clas · 
sificat deixant-se fer un sacrificI 
c làssic contra el PT de l'enroc . 
Pub liquem una selecció de les 
seves partides jugades a Roma. 
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2 MIHALTICISSIH MI 2.3~ U R S S " ' 1 

] MARIOTTI 

4 PFLEGER GM 2S<10 RFA O O 

5 OSTOJIC GM " 80 lugosllvt' o o 'I. 

fi TATAI "' " 80 I I"ha V. o 

1 fORINTOS GM ,,,. HOf1gflil o '. o 

• TOT.H M' 24"0 lI;ha o '. o 

9 BEllON M' 24 1S Esp."ya , '. 
10 TRABATTONI 2200 I.";,. o o o 

11 VALENT! 2240 ll a!! . '. o O 

12 PASSEROTTI 2380 Il ll!! . O O O 

1978 

O '. " • 41 25 

' I ' . '. • 3650 

O 7' • 

'. 7 

'. 6 ' • 

,. '. S' • 2775 

'. '. S' • 2575 

o S' • 2450 

o o o ~'. o '. O 4 

o '. V. 'I. 1 o '. O 3 1825 

O O V. O O '. 'lo 3 1275 

'I. O O O O O 2 ' • 



V TORNEIG OBERT INTERNACIONAL DE RENNES 
26 a 30 desembre 1977 

TRIOMF CATALÀ: P isa i Veh í 
coparen els primers llocs 

Partici paren 74 jugadors que 
disputaren 7 rondes per sis tem a 
suís. Hi havia representació de 
només tres països: Bèlgica, Ca 
talunya i lògica men t, França. 

Es mantingué la bona tradició 
ca talana en aquest torneig, ja que 
fa dos anys jo valg quedar cam
piÓ i el darrer any Pisa va ésser 
el terce r. 

El nive ll mig del torneig d'en 
guany fou en realitdt bastant fluix 
i només hi havia dos jugadors 
més o menys coneguts : Wee
maes, campió de Bèlgica i el 
mestre nacional francès Huguet . 
Però, ja las primeres rondes . 
aquests dos jugadors varen per
ore un punt. i com sia que en 
Pisa i jo vàrem ênar guanyant. 
no haguérem de jugar amb ells . 
Així ens trobàrem a la cinquena 
ronda to cs dos amb quatre punts 
i després de jugar tres hores de 
ci dírem firmar la pau tenint en 
compte que la posició era molt 
iQualada I a la tarda es tornava 
a jugar. Com a conseqüència 
dels resu ltats que s'havien donat 
Ja tots dos anàvem líders únics . 
I com a la sisena ronda també 
guan yà rem . ens plantàrem davant 
la setena ronda amb el segon i 
tercer llocs com a mal pitjor. En 
aquesta darrera ronda en Pisa va 
destrossar materialment el seu 
contrincant en vint jugades. amb 

N." 106 E 86/ b 

VEHI ,VARETTO 

Defensa siCIliana 

1 e4 eS. 2 et3 eS, 3 Ce3 CcS. 4 d4 
e x d4. 5 C X d4 C16. li Ae2 d6. 7 Ae3 
Ae7. 8 O-O o-o. 9 14 Ad7. 10 Del Oe7. 
11 Og3 a6. 12 a4 .. . 

MIllor es 12 Ah1 amb Idea d'obm 
el JOc emb e5. 

la qua l cosa s'assegurà Ja el pri 
In er lloc. Aixi i tot vaig esta r ju 
aant un final quelcom superior 
riu ran t cinc hores . però no vaig 
aconsegui r guanyar, proclamant
se així en Pisa campió solitari i 
10 a mig punt . 

Heus ací els primers classifi-
cats: 

1 . Pisa 6 I mig 
2. Vehí 6 
3. Drogau 5 I mig 
4. Goormachting 5 I mig 
5. Le Hericey. 51 mig 
6. Weemaes . 5 

Cal dir que el joc agressiu d'en 
Pisa en aquest torneig ha estat 
molt efectiu , ja que normalment 
acabava les seves partides en 
tres hores i només es veié amoi
nat a la segona ronda . Guanyà 
a Schmoukovitch, Benoist, Biou, 
DroÇlou. Le Hariczey i Luce i en
taulà amb mi . 

De les meves partides també 
n'estic bastant satisfet. ca r he 
posa t en practica uns esquemes 
d'obertura que tenia estudiats , 
però que havia tingut poques oca 
sions de jugar, i els resultats han 
esta t bons . Vaig guanyar a Char
pentier, Frauenson. Varetto. Lu · 
ce, Campanella I taules amb Pisa 
i Goormachtig . 

VICTOR VEHI 

la Idea d'anar a e4 és mleresant. 
uer6 aci no serà pOSSIble. Més forta 
t'ra 12 Cb4 . 

13 e5 CeS! 

Després de 13 d x e5. 14 , X eS 
CeS. 15 Ce4 l'alac del blanc és moll 
forl . 

14 Ce4 Rh8! 15 b3!... 

Jugada IranqUlHa. però que en eVI 
lar Ce4 deixa el negre sense cont ra 
IOC. 

Reconelxenl que el pla ha fracas· 
sat. 

16 C x e6 A x e6. 17 Ad3 1571 

Moll fluixa, car obre les diagonals 
als allils blancs. Més adient a la po· 
sició era 17 .. A xe4. 18 A X e4 dS. 19 
Ad3 g6 encara que després de 20 c4 , 
Tac1 I Ttdl el blanc té clar avan· 
tatge. 

18 e x l6 A x f6 . 

No lS C x 16 . 19 Cg5 seguit de 20 
Oh3. 

19 Cg51 

Jugada no prevista per les negres, 
després de la qual no hi ha defensa. 

19 ... A x gS_ 

Contra 19 ... A X al el més senzill és 
20 C x e6. 

20l x gSI 

Naturalment! En obm la columna ''l'' 
queda patent la mala dISposicIó de 
les peces negres. 

20. __ T x fl +. 21 T X ll g6. 22 AX g6! 

El més ràpid. També 22 Dh3 era 
bona. 

22 ... h x g61 

Més resistènCIa donava 22 .. Og7 
encara que 23 A x e8 T x e8. 24 O x d6 
o miliar 23 All! seguit de g6 guanya 
amb faCilitat. 

23 Oh3 + Oh7 

S, 23 Rg7. 24 Dh6 + Rg8. 25 TI8 
mat. 

SI 23 Rg8. 24 O X e6 + Rh8. 25 
Ad4 + Ah7. 26 T17 + guanyant. 

24 Tl8 + Rg7. 25 TI7 + R x 17. 26 
O x h7 + Cg7, 27 M! Ae4, 26 h5. 

1 - O 

12 ... Ca5?! 15 ... Ce6. vlCTOR VEHI 
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XVIII TORNEIG INTERNACIONAL «COSTA DEL SOL» 
T orremolinos, 15 a 26 de febrer de 1978 

.JOAN MANUEL BELLON GUANYA EL TORNEIG 
I El TíTOL DE GRAN MESTRE INTERNACIONAL 

Sanz obté una segona norma de MI. 

El degà dels torneigs que s'or
ganitzen a Espanya ha obtingut 
la seva màxima justificació en 
proporcionar el tercer titol de 
Gran Mestre Internacional dels 
escacs espanyols (després de 
Pomar i Diez del Corral) . 

Això ha estat degut al fet que 
Bellon, que ja tenia dues normes 
però de 22 partides només 
-quan se'n necessiten 24- ha 
tingut aquí la seva tercera i, per 
tant, definitiva norma . 

Només ha cedit tres taules, 
És veri tat que tingué blanques 
cont ra els princi pals adversa
ris : Andersson , Tarjan , Piasets
ki I Oiesen, de les que en 
va guanyar dues i n'en taulà dues . 
Però el conjunt de la seva actua
ció fou notable. comptant-se en
tre els derrotats el seu principal 
enemic . el suec Andersson , a qu i 
guanyà una magnífica partida . 

Segons va reportar David Levy 
a la seva columna de «The Spec
tator», sembla que Tarjan va 
c reure hi havia hagut irregulari-
tats en el muntatge del torneig 
especialment pel que fa al sor
teig -que diu fou fet sense la 
presència dels jugadors- i amb 
uns resultats finals de Bellon que 
considera sospitosos. Explica 
que Damjanovic , amb blanques, 
a l'av ant penúltima partida , no 
s'hi va preocupar gens ni mica 
pel joc i va perdre sense esfo r
çar-s'hi; que Bellon hauria d'ha 
ver intentat guanyar Diesen en 
portar blanques per fer taules a 
la darrera ronda , i en canvi la va 
entaular amb 13 jugades; i que 
va guanyar Pa v lov amb les ne 
gres en 1 1 /, hores entre els dos 
jugadors , Si observem que ja la 
consecució del títol de M I per 
part de Fraguela ja va aixecar 
sospites : que el d'ara de 8erlon 

El nou gran mestre internacional espanyol 
Joan Manuel Bellon , campió d'Espanya 

I guanyador dels Oscars Espanyol I 
Català de 1977. 

Categoria . 5." (2368 punts) 

CIIII. NOM TlloI .... aI. FEOEA"'CtO 

BELLON MI 2350 ESD!lnya 

2 SANZ 2330 Espanya 

4 TAAJAN GM 2510 E U A 

5 A1VAS Y. 

li PAVLOV MI 2.0~ Romanoa o '. 
1 PIASETSKI o o 

• DIESEN MI 2H O EUA Y. Y. 

o '. 
10 DURAO MI 23 15 Portugal o o 

11 DURAN 2200 Espanya o o 

12 RUIZ .... o 
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està incriminat; i que Sanz por
ta el mateix camí, podria deduir
se que les competicions espanyo 
les estan perdent c rèdit per 
aquest afany triomfalista d'acon , 
seguir els títols com sigui . 

El que, a més, resulta xocant 
és que 8ellon assoleix el màxim 
t ítol mundial en un dels seus mo
ments més baixos de puntuaciÓ 
Elo , Per aquest motiu esdevé el 
GM de puntuació més ba ixa, I 

de llarg , si descomptem el vete
rà i retirat Lilienthal, que fig ura 
amb 2385 punts , Si tenim en 
compte que el nivell òptim de 
GM són els 2500 punts , i el de 
MI 2400 punts , què representa, 
doncs, un GM amb 2350 punts ? 

És clar que això és produc te 
de la malversació de punts que 
ha fet Bellon en dos anys en els 
que, junt amb els resultats que 
li donaren les normes, a la petja 
d 'aquestes no es preocupà nI 

MI = 71 1 GM = 8 T
, 

" " " TOTAL 

o '. Y. B' , 

,. Y. ". Y, , 7 ' , 

Y. 'I. 7 ' • 

Y, , 'I. Y. Y. 7 

Y, Y. Y. 6 ' • 

o Y. 6 

Y. Y. o 5' , 

o y, '. Y. , 5 

'. o Y. Y. Y. o y, 4 

o o o y, o 3 '. 

o " o o Y. 3 

Y. Y. o o o Y. 2 

SIS 

34.75 

33 .50 



poc ni molt del decòrum d'una 
actuació regular. sinó que es ju 
gava el torneig a cada pa rt ida i 
gai rebé a cara ¡ creu . Esperem 
que l'obtenció del títol li asse reni 
els ànims i, per més professio 
nal que sigui -segons aquest 
terme, la necessi tat de fe r diners 
amb la pròpia activitat que és ju 
ga r e ls escacs- precisa ment 
perquè vol ésser un professional 
dels escacs , esperem que ara es 
preocu pi de m illorar el seu es, 
tàndar de joc, que no solament 
justifiqui el titol , sinó que ser
veixi per a situar-lo entre els GM 
preuats, dels que es fan valer, 
vaja , 

L'altre èxit d'aques t tornei~ 
fou l'obtenció de la norma de 
MI per Sanz, en una actua CIQ 
prou lluïda en què no perdé altra 
partida que amb el vencedor fi
nal. Però la seva part ida amb 
Ruiz també tingué un desenllaç 
estrany, 

També fou interessant l'actua
ció del juvenil sevillà Rivas que, 
malgrat el seu bon comença
ment. no pogué arrodonir la 
puntuació necessària . Però és 
preferible anar-ho païnt de mica 
en m ica, com acabem de deixar 
entendre. i aquest xicot té molt 
camí per endavant. que estem 
segurs seguirà. 

El torneig fou d'in ferio r cate
goria a l'últim i amb el nombre 
de participants redu ït en dos, 
Fou a punt d 'ésser canceLlat, 
per la incertesa de les subven
cions, que a darrera hora es ra
tificaren , i sortí com sortí. 

J , p , 
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BELLON - ANOERSSON 

Defensa Caro-Kann 

04 e6, 2 d4 d5, 3 Ce3 g6, 4 h3 Ag7, 
5 CI3 d x e4, 6 C X e4 Cd7, 7 Ad3 
Cgl6, 8 Oe2 0,0, 9 O-O Te8, 10 Tel 
C X e4, 11 O X e4 e5, 12 Ag5 CI6, 13 
Oh4 e x d4. 14 Tad1 a6. 15 Ac4 b5. 
16 T x d4 Ob6, 17 Ab3 Ch5, 18 Tde4 
h6, 19 A X e7 Ab7, 20 ceS A X e4, 21 
A X 17 + Rh7, 22 O X e4 A X eS, 23 
A X 08 T X e8, 24 O X e5 Cg7, 25 OdS 
Oe7, 26 017 O X e2, 27 TOS g5, 28 g3 
015, 29 AI6 Og6, 30 O X g6 + R X g6, 
31 T X e8 C X e8, 32 Ae5 RI5, 3,3 14 h5, 
34 h4 g x h4, 35 g X h4 CI6, 36 A x I6 
R X 16, 37 RI2 RI5, 38 Re3 b4, 39 RI3 
a5, 40 b3, 

1 - O 

III CAMPIONAT OBERT DEL VALLES 

Com és costum , aquesta prova S ' hii 

Jugat a la ci utat de Sabadell els d IS

sabtes a la tarda durant els mesos de 
maig a JulioL 

En aquestes setmanes més de 200 
escaq uistes de totes les categories han 
mogut fusta amb un alt esperit de com· 
petic ió, tenint com esperó el premi de 
guanyar un més alt escalafó en els 
escacs catalans. 

El patrocini del Banc de Sabadell. 
una de les entitats mercantils que mès 
fan pels escacs socials del país , ha 
estat cabdal per dur a terme la com 
petició , Però aquesta no hagués esta i 
possible sense l'aportació tècnica i en
tusiàstica de clubs com el Casino de 
Terrassa, Sabadell, AVAM, Creu de 
Barberà, Termes. Montcada, Rubí. Ciu· 
tat Badia, Olesa I Can Oriac , so ta la 
batuta del club local El Cèrvol, crea· 
dor I animador de la prova, mercès a 
l'entusiasme del seu president Sr. Mar· 
tínez Bona I els dlreCllus que l'envol· 
Ien, 

Cal fer esment de l'esforç que re 
presenta per clubs d'aquesta mena, 
que no gaudeixen de cap suport ofi· 
Clal, i que estan treballant fermament 
pel desenVOlupament dels escacs de 

CATEGORIA PREFERENT 

Sabadell I. en def initiva. de Ca ta lunya, 
En el meu cnter i personal , avalat 

per l'observació directa, em fan creu
re que aquesta prova ha arre la t Ja en 
el calendar. local i català, l , per tant , 
es poden Ja primfilar matisacions per 
anar arrodonin t la seva organització 

Heus ac í tres punts que, un cop 
resol ls, donaran al torneig un calle 
nou 

al un àrbit re oficial I dos aUXIliars 
car convé la responsabilitat d 'homes 
qualificats per suavi tzar certes ten 
slons: b) SI els Jugadors de categoria 
Preferen t no tenen un eslimul supe· 
rlor , s'haurà de centrar l'in terés de la 
prova en les altres categories, dlferen· 
cia de la inscripció I de la seva acti· 
tud recolzan t aquesta posicIó: c) do· 
nar als organitzadors l'autonomia su
ftclen t per a lliu rar als Jugadors que 
s'ho guanyin competint l'escalafó co ' 
rresponent. Ai xò prové del fet que per 
haver comença t la temporada amb una 
llicenCia de categoria in fertor. el cam· 
PiÓ d'una determinada categoria no 
puguI optar a la superior. 

JOSEP MASGORET 

1. r, JORDA (Congrés), 6 punts; 20n, VI LA (Mataró) , 5 i mig; 3er, TAR, 
DIO (UGA). 5; 4rt, i 5è, SORROCHE (Ciutat Meridiana), RAMIREZ (Con, 
grés), 4 i mig; 6è, i 7è, FERNANDEZ (Congrés) i RIFE (UGA). 3 i mig; 
Bè, FERNANDEZ (Vilanova). 2 i mig ; 9è, BENAVENT (Comtal). 2; i 10è, 
MART IN (Ciutat Meridiana), 1 punt. 

PRIMERA CATEGORIA 

ler, SEVERRI (Vuleà), 7 punts; 20n, BARROSO (Turó de la Peira) , 6 
mig; 3er. j 4rl. CUETO (Sani Gregori) i FERRER (Sant Gregori). 6: Sè. i 
6è, ROCH (7 a 9) i FERRER (Casino Comere), 5 i mig, 

SEGONA CATEGORIA 

ler. i 20n. VILLAHOZ (Barcelona) I KIND (Comtal), 6 punts i mig; 3er. 
a 9è, FERNANDEZ (Hortene), YLLA (Congrés), MELERO (CIutat Mero ' 
diana) , BOTI FOLL (Catalònia) , MORO (Terrassa), RISE (Sant Andreu) i 
SABADELL (Besós), 6 punts, 

TERCERA CATEGORIA 

lar. RIVAS (AVAM). 7 punts: 200, I 3er. TALENS " (La Salle-Horta) I 
GAVIf:lO (Padró de Corne llà). 6 i mIg 4rt , a 14è. PACHECO (Viladecans), 
CAN O ( " La Colmena"), MORENO (Montcada), PALACIOS (El Cérvol) , 
GISBERT (Santa Perpètua l , SERRA (UGAI , PONZA (Diana) , MAS (G ra , 
nollers). SALA (Santa Perpètua) , FORNELL (El Cérvol) i SORROCHE 
(Ci utat Meridiana), 6 punts. 
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institut d'escacs 
de catalunya (I.E.C.) 

AVANT-PROJECTE DE NORMATIVA PER A L'OBTENCIÓ DEL 
TITOL DE MESTRE CATALÀ PROPOSADA PER L' I.E.C. 

1) Adquiriran directament el titol de Mestre Ca
talà (MC) el primer i segon classificats de 
la final del campionat individual de Catalu 
nya _ 

blert serà de 50 % per un GP de 2.150 
punts. Cada punt que rebaixi aquest valor 
farà augmentar en un 0 ,1 % el percentatge 
demana t per a l'obtenció de la norma. 

2) La superació de la puntuació de 2.100 punts 
en l'avaluació de la F. C. d'E. , havent jugat 
durant l'any corresponent un mínim de 10 
pa rtides homologables, constituirà una nor
ma per a l'obtenció del titol. 

5 ) La consecució d'una norma pe ls actua ls Mes
tres Regionals (M R) donarà dret a la pos
sessió de l titol de MC. Els jugadors sense 
titol adquiri ran el de MC per la consecució 
de tres normes . 

3) Hom podrà aconseguir altres normes supe
rant percentatges en torne igs prèviament 
homologats per la F. C. d·E. 

4) En aquesta segona modalitat , hom prendrà 
com a base la gradació prom ig operativa GP 
(promig d'a valuació dels contrincants) . En 
els torneigs sistema suis, la GP serà la prò 
pia de cada jugador. En els torneigs sistema 
de tots contra tots , la GP serà la genèrica 
igual per a tots els jugadors . El barem es ta-

6) L'I. E. C. queda encarregat per la F. C. d'E. 
d'es tablir el control del compliment de la 
present normativa, així com de proposar, si 
es creu oportú . la seva modificació a la 
F. C. d'E. 

DURADA DE LA PARTIDA 

1. Habitualment un jugador ha 
de fer tots els seus movi 
ments en 5 minuts del seu 
rellotge. 

2. El limit de temps pot allar
gar-se fins a un total de 15 
min ./ jugador. En aquest cas 
cal anunciar-ho clarament 
abans de l'inici de la partida . 

(') En lloc d'un rellotge normal 
es permet utilitzar rellolges d'escacs 
elect rònics, mentre tinguin un slstem él 
que indiqui clarament el temps ulilll 
zal per cada jugador, I un indicador 
Que facI la mateixa funció que la bar, 
dprp\" f1'un rp l1otoe comu 

Disposició transit òria 

La present normativa tindrà aplicació a partir 
de la temporada 1977/78, inclusivament . 

Reglament de Partides Rapides 
de la F.I. DJ. 

RELLOTGE ( 1 ) 

3 . Tots els rellotges han de te 
ni r bandereta. 

4. Abans de come';ça r la pa rti 
da els jugadors han de veri
ficar la posició de les peces 
i l'exactitud del rellotge . Si 
no es fa , no s'admetrà cap 
reclamació un cop el jtJç¡ador 
hagi fet la seva primera JU
gada. 

5. El jugador ha de tocar el ,e
lIotge amb la mateixa mà que 
ha jugat la peça. 
En el cas de l'enroc es poden 
utilitzar ambdues mans . 

6. Qui jugui amb negres decideix 

el costat del tauler on s'ha 
de col-Iocar el rellotge . 

7. Un jugador no té dret" co
bri r de forma més o menys 
permallent el botó del seu 
rellotge amb el dit . 

PARTIDA GUA NYADA 

8. Un jugador guanya una par
tida quan : 
a. dóna mat al rei contrari ; 
b. l'adversari abandona: 
c . l'adversari fa un moviment 

¡I-lega l, la qua l cosa inc lou 
deixar o posar el rei en 
xec, pe rò només quan el 
contrari reclama la victò· 
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ria abans d'e ll tocar una 
peça (veu re punt 19 ) . En 
tal cas es permet menjar 
el rei en senya l que ha 
es tat deixa t o posat en 
xec; 

d. l 'adversari ha perdut per 
tem ps (bandera caiguda) 
abans que acabi d'una al 
tra manera (comparar amb 
punts 10c i 10r.) 

9 El mateix jugador ha de pa
rar el rellotge reclamant Im 
mediatament a l'à rbitre . 
Quan la reclamació es fa en 
base al punt Sd, la bandera 
pròpia ha d'estar aixecada I 

la contrària caiguda després 
de para r el rello tge. 
Si han caigut les dues ban
deretes la partida és taules . 

l O. Una partida és taules quan : 

a. un dels reiS està ofegat ; 

b per acord entre els juga
dors durant la partida (no 
abans o després); 

e quan la bandere ta d'un 
I,,¡¡ador ha caigut després 
que caig ués la del contra
ri sense que hi hagués re
clamació; 

d hi ha xec con tinu . o si un 
Jugador demostra una re 
petició forçada de la po 
SI C IÓ en les condicions de 
l'article 1S.2 del Reg la
ment de JOC; 

e. els dos Jugadors no tenen 
suficient material per a do
nar mat. és a dir, exc lusi
vament rel con tra rel, rel 
1 alfil contra rei, rei i ca 
va ll con tra rel , 

un dels dos Jugadors no 
té prou material per a do 
nar mat I la bandereta de l 
contrari ha caigut. 

llEI jugador de blanques avisa 
a l'àrbit re del resultat en cas 
de taules . 

ALTRES ARTICLES 

12. Si un jugador tomba acci den
talment una o diverses pe 
ces I/ O el rellotge, ha de col
lacar-los dinS del seu temps . 
SI és necessari el con trari 
pOl polsar el rellotge sense 
Jugar per assegu rar -se que 
la regla s'a plicn. 

13 . No és necessari anota r les 

partides . Per tant no es po
den aplicar regles que impli 
quin anota r la partida (per 
ex . ,des 50 jugades») . 

1 4. El jugador ha de complir les 
regles de la FIDE i les seves 
Interp retacions , sempre que 
no es contradiguin amb 
aquestes normes. 
En particular la regla «peça 
tocada» és totalment vàlida . 
[s recorda que la promoció 
d'un peó s'ha de fer de la 
següent form a· 

a. el peó s'ha de substituir 
per la peça esco ll ida 
abans d'aCCIonar el rellot 
ge; 

b. si la promoc ió demana, 
pe r exemple, una segona 
dama, un tercer cava ll , 
etc ., el nom de la peça 
s'ha d'anunciar clarament 
si no està a punt i s'utilit 
za una altra peça (per 
exem ple una torre tomba 
da) . Llavors és quan es 
pot polsar el rellotge . 

15. En cas de desacord o con
flicte un jugador pot parar els 
dos rellotges esperant l'arri
bada de l'àrbitre . La decisió 
d'aquest és inapel-Iable per a 
la in terpretació d'aquestes 
regles , 

16. Els espectadors I jugadors 

d'altres partides no poden 
parla r o intervenir. Si una in
tervenció és greu (assenya
lar la caiguda d'una bandera 
o una jugada il-Iegal), l' àrb i
tre pot anul-Iar la partida 
fent -ne juga r una altra i, f ins 
i to t , expulsant el jugador en 
falta. L'àrbitre no ha d'asse
nyalar les caigudes de bande
reta o jugades il-Iegals ; això 
és assumpte dels jugadors. 

17, L'à rbitre no toca el rellotge 
excepte en cas de conflicte 
o si els dos jugadors ho de 
manen. 

lS. Una jugada està feta quan la 
m à del jugador ha deixat la 
peça jugada. 

19. Les jugades il -Iegals que no 
sÓn observades pels dos ju
gadors no poden co rreg ir-sc 
sob re la marxa, ni es pot fe r 
una peticiÓ com la del pu n' 
Sc. 

20. A bans de l'in ici d ' un torne ig 
de ràpides els organi tzadors 
han de donar un exemplar 
del present reglament als 
jugadors, i si això no és pos
sible vetllar perquè un nom
bre suficient d'exemplars es 
tiguin visibles a la sala de 
joc. almenys mltla hora 
abans de començar la pro
va . 

ÚS DEL FITXER DE PARTIDES A L'ABAST 

Recordem que el fItxer té dues vessants . 
_ L·andu de jugadors , a cada una de la IlIxa dels quals consta el nom 

del Jugador. llur avaluació catalana . el club a què pertany, I la referèn· 
cIa de cada partida enregistrada amb l'esment del COdi , data, color, 
nom de ,'oponent i resultat. 
L'arx iu de partides, degudament codificades. amb esment de l'any, 
ll et ra SignIficativa del tIpUS de competició (E = equips, I = IndIVIdual. 
etcelera ) I numero d 'ordre dins de l'any També s'hI la constar el codi 
d obertura de l'Inlormador InternaCional 

TARIFES DEL LLIURAMENT DE FOTOCÒPIES 

Beneficiari s 
Consulta arxiu 

jugadors 
Consulla arxiu 

partides 

Membres de l'I EC 10 pies. per cada fit xa ( màxim 
28 partIdes per fitxa) 

All/es persones 15 pIes. per cada fitxa (màXi m 
28 pa r.t.ldes per fitxa) 

10 pies. per 
parllda 
15 ptes. per 
partida 

Les comandes es poden fer per telèfon, correu o personalment a la 
Secretana de t'1.E.C. (Tralalgar, 3 - Barcelona-lO) , els dilluns, dimecres o 
d ivendres . de 9 a '3 hores. 
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LA 
NUEVA A.I. P. E. 
Antecedentes 

En la era de los torneos inter
nacionales de Palma de Mallorca 
(1965-72) se concedió un papel 
preponderante a la información 
de los comentaristas especia/iza
dos en ajedrez. 

En la edición de 1967 -mo
mento en que se creó el Oscar 
Mundial del Ajedrez- se lanzó 
la idea de crear una asociación 
de tales comentaristas, idea que 
cristalizó el 6 de noviembre de 
1968, durante la Olimpiada de 
Lugano, en que quedó fundada la 
As sociation Internationale de la 
Presse Échiquéenne (A.LP.E. ) . 

El firmante fue nombrada Pre
sidente de la naciente Asocia
ción por haber sida el principal 
promotor de la mis ma. Cantó 
con la colaboración inicia l de los 
señores : Bjelica (Yugoslavia), 
Crisovan (Suiza) , Ourao (Portu
gal) , Koltanowski (EE.UU .) , Kü
hnle (t) y Müller-Breil (ambos 
de Suiza) , y Wood (Inglaterra) . 
Otr05 miembros se unieron al 
núcleo inicial y así empezó su 
andadura la A.LP.E. 

Nuevo impulso 

Durante sus primeros años de 
existencia la A.LP.E. fue crean
do los lazos de un ión necesarios 
para atraerse el mayor número 
de afiliados así como de esta
blecer contactos de estrecha co
laboración con la FIOE y con las 
organizaciones de com peticiones 
internacionales. 

Asimism o, fue desarrollando. 
año tras año, la concesión del 
Oscar Mundial del Ajedrez, que 
comportaba al propio tiempo la 
elección de los 10 mejores ju
gadores de cada año en toda el 
mundo. 

Esta primera etapa alcanzó re ~ 
sultados positivos pero modes-

tos . De ahí que surgiera en Di
namarca una nueva fórmula pa 
ra impulsar el desarrollo de la 
Asociación con nuevas motiva
clones. 

Esta proposición fue formula
da por el Sr. Svend Novrup, de 
Copenhague, el 30 de diciembre 
de 1976, y estaba sustentada 
por los señores Kevin O'Connell, 
de Inglaterra, y Lars Grahn y Jan 
Berglund, de Suecia. 

Aprovechando la celebración 
de la XXII edición de la Copa 
Clare Benedict en Copenhague, 
nos reunimos todos los implica
dos para discutir la acción a em
prender con los nueVQS pres u-

de la publicación «Chess News». 
que contaba con el auxilio de 
«The British Chess M agazine» 
para llevar a cabo su cometi do 
de editar quincenalmente un bo
letín de información para los 
miembros de A .LP.E.; y en ca 
lidad de auditor se nombró al Sr. 
Berglund. 

Por lo que al firmante respec
ta . los nueVQS promotores le 
nombraran Presidente de Honor 
con la específica misión de se
guir encargandose de la organi
lación y discernimiento del Os 
ca r Mundial del Ajedrel, en Es 
paña, respetando asi el origen de 
s u creación . 

Lugano, 6 novlembre 1968. Fundadores A.I.P.E. De Izqulerda a derecha: seftores 
Alex Crlsovan, desconocido, Baruch Wood, Joaquim Durao, Paul Müller-BreU. 

Walther Kühnle, Dimitrije Bjelica, Jordi Puig y George Kollanowski. 

pues tos, que quedaran definiti
vamente establecidos y rubrica
dos el 20 de febrero de 1977. 

Se reorganiz6 la dirección de 
la A.LP.E. y se nombró nuevo 
presidente al Sr. Novrup. Como 
secretario se nombró al señor 
Grahn; el Sr. O'Connell fue nom
brado tesorero y, ademas. editor 

Estatutos 

Teniendo en cuenta que la re
organilación de la AIPE gira en 
torno a la edición del mentado 
boletín informativo. fue necesa
rio redactar nuevos estatuos que 
tuvieran en cuenta IEi nueva fun 
ción de la AIPE. 

46 ( 110 ) BUTLLETI O'ESCACS! ABRIL 1978 



El servlclO de dicho Boletin 
se hace regularmente a todos sus 
miembros, a tenor del siguiente 
condicionada. 

Existen dos tipos de miem
bros: 

Miembros «A»: son los co
mentaristas de ajedrez, edi
tores de libros y revistas de 
ajedrez, y todos los cola bo
radores de ajedrez en perió
dicos, radio o televisión . 
M iembros «B» : son todos los 
que no ejerzan la función in
dicada en «A» pero que de
seen estar al corriente de los 
aconteclmlentos por medio 
de la recepción del Boletín de 
la AIPE. 

Los miembros «A» lo son con 
todos los derechos inherentes, 
incluidos voz y voto en las 
Asambleas de la AIPE. La cuota 
que les concede este derecho es 
de 30 dólares al año. 

Los miembros «B» se distin
guen de los anteriores por no 

tener voto en las Asambleas, Su 
cotización se estab lece en 20 
dólares al año. 

El Boletín «Chess News» se 
viene editando desde hace 9 me
ses y han aparecido 18 números. 
Estos tienen 8 paginas formato 
1/ 4. No sólo se publican en él 
las cuadros de clasi ficación de 
las com peticiones recién termi
nadas sina también partidas de 
tales eventos y toda información 
complementaria que puede pre
cisar especialmente el informa
dor en su lugar de acción, 

Las partidas estan anotadas 
en algebraica con indicación de 
la pieza por media de las figuras 
convencionales habituales. El 
texto esta redactada en inglés. 

El Boletín de la AIPE, que lle
va el título anteriormente indica
da de «Chess News», no esta en 
competencia con rev istas y pu
blicaciones regulares, por cuan
to la información que ofrece es
ta sin elaborar, mate ria reserva
da precisamente a los comen-

taristas de dichas publicaciones . 

Organización reforzada 

Esta nueva estructura esta 
comportando una fuerte organi 
zación de los periodistas de aje
drez, a los que atrae cada vez 
en mayor número, De esta for
ma AIPE estan) en condiciones 
de exigir de los organizadores 
de los principales acontecimien
tos ajedrecísticos mundiales fa
cilidades para los informadores, 
al propio tiempo que permitira 
una mejor defensa de los intere
ses de la profesión en el sena 
de la FIDE, con la que seguira 
manteniendo estrechas relacio
nes pera con absoluta indepen 
dencia. 

Los interesados en inscrib irse 
a AIPE pueden dirigirse a: Mr. 
Kevin O' Connell, 9 Greenwood, 
12 Grange Avenue, Woodford 
Green, Essex 1GB 9JT (Inglate
rra) . 

JORDI PUIG 

CALENDARI DE COMPETICIONS 

Oficials espanyoles 

XIX CAMPIONAT FEMENI 
La T oja (Pontevedra) , 2 a 9 de juny. 

XXII CAMPIONAT PER EQUIPS 
Centelles (Barcelona ), 19 a 27 d'agost . 

XLIII CAMPIONAT INDIVIDUAL 
La T oja (Pontevedra) , 2 a 11 de setembre 

XVII CAMPIONAT JUVENIL 
Encara no ha estat adjudicat. 

Oficials catal;:mes 

XLVI CAMPIONAT INDIVIDUAL 
Fase final. Del 23 d'abril al 29 de maig. 

V CAMPIONAT INFANTIL INDIVIDUAL 
Fase final. A partir del 7 de maig, 

11 CAMPIONAT JUVENIL PER EQUIPS i 

11 CAMPIONAT INFANTIL PER EQUIPS 
Fase final. A partir del 20 de maig. 

11 COPA CATALANA (6.' edició) 
Divendres i diumenges entre els mesos de 
maig i Juny. 

Torneigs internacionals oberts 

11 edici.'> «Vila de Benidorm» 
BENIDORM (Marina) . Del 23 al 30 d'abril (8 rondes) 

I edició 
VIC (Plana de Vic ). Del 2 al 10 de juliol (9 rondes) 

'" edició «Ciutat de Badalona" 
BADALONA (Barcelonès) . Del 2 al 12 d'agost ( 10 
rondes) . 

XII edició 
BERGA ( Berguedà) . Del 18 al 27 d'agost (10 ron
des) , 

VI edició «Ciutat de Manresa» 
MAN RESA (Bages) . Del 1 al 10 de setembre (10 
rondes) . 

VII edició 
Oficials catalanes 
CAN PICAFORT (M allorca) . Del 2 al 11 d'octubre 
(10 rondes ) . 
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XI OSCAR MUNDIAL DEL 
AJEDREZ, 1977 

DETALLE DE LOS RESULTADOS DE LOS DISTINGUIDOS EN 1977 
Orden de los datos : clasificación, torneo, categoría/table ro, puntos y partidas jugadas 

KARPOV (URSSI (2690) 

1.° Bad Lauterberg (12) 12 (15) 
Camp. Europa (1.") 5 (5) 

1.° Las Palmas (la) 13 '1, (15) 
4.°/5.° leningrado (13) 10 (17) 
1.' Tilburg (1 4 ) 8 (11 ) 

1." 

1.' 

48'/, (63) 
(76 %) 

KORCHNOI (Apàlr ida) (2645) 

Hug ( amisloso) 3 (4) 
Campia. Holanda (7) 12 (13) 
Pelrosian (Candidatos) 6 112 (12) 
Monlreux (8) 6';' (9) 
Polugajevsky (Cand id. ) 8 '/, ( 13) 

36'1, (51) 
(7 1 %) 

ROMANISHIN (URSS) (2585) 

1· Hasl ings (9) 11 '/, (14) 
2." Tallin (10) 10 (15) 

Campia. Europa (7.") 3';' (6) 
1·/2.' Cienluegos (7) 13';' ( 17) 
1.' /2." Leningrado ( 13) 11';' ( 17) 

URSS-Yugoslavia 2'/, (4) 
1." "Cosia Calal." (7) 7 (9) 
8."/9 ." Campia. URSS (13) 7 '/, (15) 

67 (97) 
(69 %) 

TAL (URSS) (2620) 

1." Tallin (10) 11 
11' :2 

11 

( 15) 
(17) 
(15) 

1."/2." Lemngrado (13) 
1." Soch, (9) 

Camplo. Europa (4 .°) 
5:'17." Campia. URSS ( 13) 

4 ' , 
6 

(6 ) 
( 15) 

6." 
6."/9 ." 
1."/ 2. ' 
3."/ 5:' 
1." 

I : ' 
2," 

1." 
2." 
1." 

46 (68) 
(67 % ) 

MILES (lnglalerra) (2505) 

Haslings 
WIJk-aan-Zee 
Lanzarole 
Sao Paulo 
Amsterdam 
8iel 
Tilburg 

(9) 7 ', ( 14) 
( 11 ) 5 (11) 

(8) 8 (11) 
(7) 8 (13) 

(11) 10 '/, (15 ) 
(9) 11 (15) 

(1 4) 7 (11) 

57 (90) 
(63 % ) 

LARSEN (Dinama rca) (2615) 

Port/5ch (Cand idatos) 3 1 2 (10) 
Ginebra (12) 8', (13) 
Las Palmas (10) 11 (15) 
Llubllana (12) 9'" (13) 
Campia. Esp. Eq. 7' /2 (9) 

40 (60 ) 
(66 % ) 

SPASSKY (URSS) (2610) 

Hort (Candldatos) 8 1 2 (16) 
Porllsch (Candidatos) 8 1 :2 ( 15) 

17 (31) 
(54 % ) 

HORT (Checoslovaqu,a) (2620) 

Spassky (Cand,dalos) 7' , ( 16) 
2.'/ 3." Llubllana ( 12) 9 (13) 
3 ."/6." T,lburg (1 4) 6 ( 11 ) 
2."/ 4." Decin (9) 10 ( 15) 
1." POlan,ca Zdroj (9) 12 (17) 

44 ", (72 1 
(61 % ) 

PORTlSCH (Hungria) (2625) 

Larsen (Candidatos) 6112 (10) 
Spassky (Candidalos) 6';' ( 15 ) 
Campia. Europa (1.') 4'1, (7) 

17 '/, (32) 
(54 %) 

PETROSIAN (URSS) (2645) 

Korchnoi (Candidatos) 5 '2 ( 12) 
Campia. Europa (2." ) 3', (6) 

5·/9 · Sochi (9) 9 (15) 
3."/4.' Campia. URSS ( 13) 9 ( 15) 

27 (46 ) 
(56 % ) 

Los trofeos de cada Oscar: Mundial, Español y Catalan 
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HISTORIAL DEL OSCAR M UNDIA L DEL AJEDREZ 

Paises 
rep resen-

Edlclón Lugar conceslón Año Vencedor País Volantes tados Trafea 

i. Palma de Mallorca 1967 Bent LARSEN Dinamarca 5 4 Placa Isla de Mallorca 

l i. Palma de Mallorca 1968 Boris SPASSKY URSS 26 16 Siurell mallorquín 

III. Palma de Mallorca 1969 Boris SPASSKY URSS 60 27 Siurell mallorquín 

IV. Palma de Mallorca 1970 Robert FISCHER EE.UU. 68 29 Siurell mallorquín 

V. Palma de Ma Itorca 1971 Robert FISCHER EE.UU. 35 12 Siurell mallorquin 

VI. Palma de Mallorca 1972 Robert FISCHER EE.UU. 29 16 Siurell mallorquín 
VII. Madrid 1973 Anatoli KARPOV URSS 82 29 Oso y madroño 

VI II. Barcelona 1974 Anatoli KARPOV URSS 59 23 Fuente Dama del Paraguas 
IX. Barcelona 1975 Anatoli KARPOV URSS 74 29 Fuente Dama del Paraguas 
X. Barcelona 1976 Anatoli KARPOV URSS 90 31 Fuente Dama del Paraguas 

XI. Barcelona 1977 Anatoli KARPOV URSS 55 20 Fuente Dama del Paraguas 

PALMARES DE LOS JUGADORES DISTINGUIDOS EN EL OSCAR MUND IAL 

1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI 

JUGADOR PAlS 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

LARSEN Dinamarca 1 3 4 3 - 9 8 10 - 2 6 

SPASSKY URSS - 1 1 2 6 2 2 6 9 - 7 

KORCHNOI URSS / Apatrida - 2 2 10 3 5 4 2 - 8 2 

PETROSIAN URSS - 4 3 - 2 7 6 4 8 5 10 

FISCHER EE.UU . - 5 - 1 1 1 - - - - -
TAL URSS - 6 - - 8 - 5 3 - 9 4 

PORTISCH Hungría - 7 7 7 - 3 3 - 5 7 9 
SMYSLOV URSS - 8 8 - 4 - - - - - -
KERES URS S - 9 - 8 - - - - 6 - -
BRONSTEIN URSS - 10 - - - - - - - - -
POLUGAJEVSKV URSS - - 5 6 9 10 10 7 4 6 -
HORT Checoslovaq uia - - 6 9 5 - - - 7 4 8 
GELLER URSS - - 9 5 - - - - 3 - -
GLlGORIC Vugos lavia - - 10 - - - - - - - -
TAIMANOV URSS - - - 4 - - - - - - -
SAVON URSS - - - - 7 - - - - - -
STEIN U RSS - - - - 10 - - - - - -
KARPOV U RSS - - - - - 4 1 1 1 1 1 
HÜBNER R.F.A. - - - - - 6 - - - - -
LJUBOJEVIC Yugos lavia - - - - - 8 - 5 2 - -
MECKING Brasi l - - - - - - 7 - - 3 -
R. BYRNE EE.U U. - - - - - - 9 - - - -
VASIUKOV URSS - - - - - - - 8 - - -
BROWNE EE.U U . - - - - - - - 9 10 - -
ZESKOVSKV URSS - - - - - - - - - 10 -
ROMANISHIN URSS - - - - - - - - - - 3 

MILES Inglaterra - - - - - - - - - - 5 
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III OSCAR ESPAÑOL DEL AJEDREZ, 1977 
~'Pt~ 

~...---
DETALLE DE LOS RESULTADOS DE LOS DISTlNGUIDOS EN 1977 

Orden de los datos: clasificaci6n, torneo, categoría j tablero, puntos y partidas jugadas. 

BELLON (Calalana) (2415 ) 

2. /3.° Cirella (5) 8'12 ( 11 ) 
5.°/8.° Wijk-asn-Zee (7) 5 (11 ) 

13.0 "Costa del Sol" (8) 3'12 (8) 
Clara Benedict (3.°) 2 (4) 

1.0 Benidorm (abieno) 6'12 (8) 
12.°/15.0 Las Palmas (10) 5'12 ( 15) 
12.0 

6.° 

1.° 
1.° 
9.° 

2."/4Y 

Lanzarole (8) 3 (11 ) 
Badalona (abierto) 71;2 ( 10) 
CampI. Equip. Esp. (1 ." ) 8 (9) 
Campt. Indiv. Esp. 8 (10) 
Csn Picafort (abierto) 8 ( 10) 
Roma (7) 4 (11) 

69 ';' (118) 
(58,8 % ) 

MARTIN (Calalana) (2340 ) 

Alacant (6) 7 (11) 
Clara Benedict (4° ) 5112 (7) 

12.°/15.° Las Palmas (lO) 5'/2 ( 15) 
7.°/8.° 
8.° 
4.°/ 7,° 

10.0 

3.° 

3." 
9 .. 

5.°/1.° 
5.°/6.° 

11.0 

4.°/7.° 
2.' 

Lanzarote (8) 4 112 (11 ) 
Campt. Ind. Catal , 6'12 ( 10) 
Barcelona (4) 6 1J2 (11 ) 
,Montilla ( 10) 2 (9) 
Manresa (abierto) 71/2 (10) 
CampI. Equip. Esp. (2" )7 (9) 
Campt. Ind. Esp. 
"Costa Catalana" (7) 

7 ( lO) 

2'/2 (9) 

61'1, (112) 
(54'12) 

POMAR (Calalana) (2435 ) 

CampI. Cal. Eq. (1 .° ) 4 (6) 
Alacant (6) 6 ( 11) 
Orense (7) 6 (11 ) 
Clars Benedict (2.° ) 3 (5) 
Las Palmas ( 10) 6 (15 ) 
Barcelona (4 ) 6% (11 ) 
Premià de Mar (5) 6 (9) 
CampI. Esp. Equip. (1.' ) 5 (9) 

42'1, (77 ) 
(55 %) 

J. L. FERNANDEZ (Alieanlina) (2295) RIVAS (Sevillana) (2210) 

CampI. Esp. Eq. (2.° ) 6 (9) 1." CampI. Juv. Esp. 8 '1, (9) 
2." CampI. Ind. Esp. 7 ';' (lO) Camp. Esp. Eq. (L' ) 2 (6) 

5." CampI. Ind. Esp. 6 '1, (10) 
13 '1, (19) 10." CampI. Mundial Juv. 8 (13 ) 

(71 %) 

CALVO (Caslellana) (2465 ) 

Clare Senediel (1.') 1'1, (6) 
7." Monlilla (10) 3'1, (9) 

Camp. Esp. Eq. (1 · ) O (1) 
7." CampI. Ind. Esp. 7 (10) 

12 (26) 
(46 % ) 

MEDINA (Calalana) (2345 ) 

11 ."/12.° " Cosia del Sol" (8) 5 (13) 
8." Barcelona (4) 5 (11) 

lS." Badalona (abierto) 6 % (10) 
Camp. Esp. Eq. (1.0) 5 'I, (9) 

3." Can Picafort (ablerto) S (10) 
3."/ 5." " Barcinona " (3) 5 112 (9) 

Caracas (abierto) 7 (S) 

42 ';' (70) 
(60 %) 

GARCIA PADRON (Las Palmas) (2425 ) 

8."/9." Alacant (6) 5 (11 ) 
3."/5.0 "Costa del Sol " (8) 7 ( 13) 

12."/15 .'" Las Palmas ( 10) 5 '12 (15 ) 
8." Montilla ( 10) 3 (9) 

Camp. Esp. Eq. (4.' ) 5 112 (9) 

30 112 (67) 
(45 %) 

34." 
l ' 
8." 
9.' 

11.° 

25 (38) 
(65 % ) 

OLTRA (Valene,ana) (2250) 

Campt. Mundial Juv. 
Badalona (eblerto) 
Berga (abierto) 
Manresa (abierto) 
CampI. Ind. Esp. 

6 (13) 
8 (10) 
7 (10) 
7 (10) 
6'1, (10) 

34';' (53) 
(65 %) 

SANZ (Caslellana) (2350) 

8.°/9 .° Alaeanl (6) 5 (11) 
8.°/9.' Orense (7) 5 (11) 

Clare Benediel (3° ) 2 (6) 
2.° Benidorm (abierto) 6 (S) 

13.°/14.° Cienluegos (11) (3) 7'!, (17) 
Camp. Esp. Eq. (3.° ) 4 ';' (9) 

4.° CampI. Ind. Esp. 7 (10) 

37 (72) 
(51 % ) 
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I OSCAR CATALÀ DELS ESCACS, 1977 

~ 
DETALL DELS RESULTATS DELS DISTINGITS DE 1977 

Ordre de les dades: classificació, torneig, categoria / tauler, punts i partides jugades 

BEllON (Vulcà) (2415 ) 

20n.l30r. Cirolla (5) 8'/, (11 ) 
Sé.l8é. Wijk·ann·Zee (11) (7) 5 (lI) 

13é. "CosIa del Sol"' ( 8) 3 '1, (13) 
" Clare Benedict " 
(3ec) 2 (4) 

1ar. Benidorm (obert) 6 1J2 (8) 
12é.l15é. Las Palmas (lO) 5';' (15) 

12è. Lanzarole (8) 3 (lI ) 
6é. Badalona (obert) 7'!, (10) 

ler. Campt. Indiv. España 8 (10) 
CampI. Esp. Eq. 
(2.' Div. ) (ler. ) 8 (9) 

Ior. Can Picalort (obort) 8 (10) 
9é. Roma (7) 4 (lI) 

69 '1, (123) 
(56 'lo ) 

MARTIN (Vulcà) (2340 ) 

19r. Camp. Obart 
Barcelona 7 (8) 

20n.l4art. Alacant (6) 7 (lI ) 
"Clara Benedict" 
(4art. ) 5 'I, (7J 

12é.l15é. Las Palmas (lO) 5 '1, (15) 
7é.l8é. Lanzaroto (8) 4 '1, (11) 

8é. CampI. Indiv. 
Catalunya 6 'I, (10) 

4art.l7é. Barcelona (4) 6 ';' (11 ) 
10é. Montilla (10) 2 (9) 
3ar. Manresa (obert) 7 112 (10) 

CampI. Espanya Equips 
(2.' Div. ) (20n. ) 7 (9) 

9é. "Costa 
Catalana" (7) 2'1, (9) 

68';' (120) 
(57 'lo ) 

POMAR (U.G.A.) (2435 ) 

Camp. Catal. Eq. 
(ler. ) 4 

5é.l 7é. Alacant (6) 6 
5é.l6é. Oronse (7) 6 

"Clare 8enedict " 
(20n.) 3 

(6) 
(11 ) 
(11 ) 

(5 ) 

llé. Las Palmas (lO) 6 (15) 
4art.l7é. Barcelona (4) 6'1, (11) 

20n. Premià de Mar (5) 6 (9) 
Campt. Esp. Eq. 
(lor. ) 5 (9) 

42 '1, (77) 
(55 'lo ) 

AYZA (Vulcà) (2070) 

ler. Camp. Catalunya Indiv. 
Matx Catalunya Nord 
(4ar1.) 
Camp. Espanya Equips 
(2." Div. ) (6è. ) 

19è. Camp. Espanya Indiv. 
Bé. Manresa (Obert) 

7 '1, (10) 

1'1, (2) 

2 (3) 
6 (10) 
7 (10) 

24 (35) 
(68 'lo) 

MEDINA (0101) (2345) 

ll è.l12 • . 
8é. 

18è. 

3er. 
3er.l5é. 

ler. 

CampI. Calal. Eq. 
(1 er. ) 
"Costa del Sol ' (8) 
Barcelona (4 ) 
Badalona (obert) 
Campt. Espanya Eq. 
( ler. ) 

Can Picalort (obert) 
" Barcinona" (3) 
Caracas (obert) , 

7'1, (lO) 
5 (13) 
5 (11 ) 
6 '1, (10) 

5 '1, (9) 
8 ( la) 
5 '1, (9) 
7 (8) 

50 (80) 
(62 'lo) 

GARRIGA (Barcinona) (2 175 ) 

Camp. Catalunya Equips 
(20n. ) 9 '1, (13) 

3er. Camp. Catalunya Indiv. 7 112 (10) 
Matx Catalunya Nord 
(6 / 5è. ) 1'1, (2) 

Camp. Espanya Equips 
(20n. ) 1'1, (2 1 

3/5è. "Barcinona" (3) 5'12 (9) 

25'1, (36) 
(70 'lo) 

POMts (Terrassa) (2120) 

Camp. Catalunya Equips 
(30r. ) 8'1, (13) 

6é. Camp. Cataluny. Indiv. 7 (10) 
Camp. Espanya Equips 
(1or. ) 6 (9) 

22é. Camp. Espanya Indiv. 6 (10) 

27'1, (42) 
(65 'lo ) 

MORA (Terrassa) (2135) 

Camp. Catalunya Equips 
(20n . ) 9'1, (13) 
Matx Catalunya Nord 
(20n. ) 2 (2) 
Camp. Espanya equips 
(20n. ) 5'12 (9) 

17 (24) 
( 70 'lo ) 

BORDELL (Espanyol) (2115) 

Camp. Catalunya Equips 
(1or. ) 8 (13) 

7è. Camp. Catalunya Indiv. 7 (10) 
Sé. Torneig Obert Badalona 7 1/2 (10) 

15è. Camp. Espanya Indiv. 6 (10) 

28 1/ , (43) 
(66 'lo) 

NIETO (Vulcà) (2095) 

4art. Camp. Catalunya Indiv. 7V2 (10) 
Camp. Espanya Equips 
(2.' Div. ) (4.r1.) 4 (5) 

26è. Camp. Espanya Indiv. 6 (10) 

17'12 (25) 
(70 'lo ) 
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MI OPINION ... 

ACERCA DE LOS OSCARS 
Según dimos cuenta en el número ante

rior, el 7 de febrero se celebraran las votacio · 
nes de los Oscars de Ajedrez referentes al 
año 1977, y que por primera vez, tras el Mun
dial y el Español, se inauguraba tambièn el 
Catalan . 

Como se sabe, las votaciones son a cargo 
de los miembros de la A.LP.E., Institut d 'Es
cacs de Catalunya, prensa espeeializada y sus
eriptores del «Butlletí d'Escacs», según el al
canee de cada uno de los indieados premios. 

Mediante el reeibo de euantos datos son 
posibles , los votantes quedan al corriente de 
las aetividades desarralladas por los eandida 
tos durante el ejercicio de referencia. 

Como se sabe, los galardonados esta vez 
han sido Karpov para el Mundial , y Bellón para 
el Español y Catalan . 

De aeuerdo con la meeaniea que suele em
plearse para elegir a los ganadores, es posible 
que la votaeión del Mundial y del Español haya 
sido aeertada. Pera siguiendo lo que su elee
ción nos sugiere. teniendo en cuenta que Kar
pov y Bellón son los aetuales eampeones, yo 
me atreveria a preguntar: ¿por què Ayza, que 
es el actual campeón de Catalunya, ha sido 
una vez mas olvidado? 

Y digo una vez mas porque de todos es 
sabido que en los tameos internacionales ju
gados en Catalunya la temporada 1976/ 77 
(creo recordar que fueron tres) , nuestro cam
peón Jordi Ayza no ha tenido, por lo visto, 
«ca tegoría » para participar en ninguno de ellos . 

Y ahora tampoco le hemos querido reco
nocer sus méritos en una cosa tan simple, 
tan nllestra y tan ca talana como es la inicia
ci6n de nuestro Oscar ajedrecístico. otorgando 
dicho galardón a un jugador que ni tan siquie
ra ha participada en nuestro campeonato y cu 
yas actuaciones en nombre de Catalunya se 
han limitado a jugar en un equipo. a la sazón 
militando en 2." categoria regional y, lo que es 
aún mas deplorable, un jugador con poca o 
nula identificación con la t¡erra catalana . como , 

es del dominio público, a pesar de haber na 
cido en Valencia , haber pasado SU adolescen· 
cia en Palma de Mallorca y hasta vivido es
poradicamente en Barcelona . 

Seneillamente deplorable , y que conste que 
he sido y sigo siendo uno de los mas fervien 
tes admiradores del actual campeón español. 
Pero al Cèsar lo que es del Cèsar. 

Tampoco puedo estar muy de acuerdo con 
la mecanica que se s¡gue para la adjudicación 
de los Oscars . Creo recordar que la Academia 
Cinematogràfica de Hollywood otorga los 05-
cars no al cineasta que ha hec ho mayor nú 
mero de peliculas o de las que han sido mas 
taquillera s, sino mas bien al actor o director 
u otra especialidad que «en una pelíeula» haya 
tenido una actuación verdaderamente destaca
ble . Incluso en algunas ocasiones el premio 
se otorga a actores secundarios por un deter
minado trabajo o escena. Este creo es el es
píritu que cada año premia a la gente dedicada 
al cine, y este mismo espíritu es el que debe
ria imperar para la adjudicación de nues tros 
Oscars , 

No solamente al eampeón, sino tambièn al 
deportista que haya tenido actuaciones extra
ordinarias , inclusa por una sola partida si la 
misma es verdaderamente genial. o ac tuacio
nes que han sido acompañadas de «situacio
nes delicadas». En tal caso resulta evidente 
que el apatrida Korchnoi reunia. en mi opinión. 
muchas circunstancias favorables . 

Como sea que en Catalunya no pa rece ha 
ya habido nadie con alguna actuación muy 
destacada en pruebas nacionales o internacio
naies, era mas lógico entonces dar nuestro 
premio a un residente normal de Catalunya 
que despuès de una jornada laboral dedica 
sus ratos de ocio al ajedrez y, ademas, cons i
gue proclamarse campeón . 

Por consiguiente, mi opinión es que ten
drían que ser modificadas o ampliadas las nor
mas para tener opción a nues tros Oscars . 

JUAN TORQU ET 

"GENS UNA SUM US" - SOM UNA FAMILIA 

Lema preconitzat per la F.LD.E. i que cada escaquista 
ha d'assumir per si mateix i de cara els altres com a companys 
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XXI CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS 
Alacant. 18 a 26 setembre 1977 

SELECCiÓ DE PARTIDES 
Dels equips catalans participants 

N.to 108 

MORA (Terrassa) 
CASTRO (OIOI) 

Defensa Nimzowitx 

R 80 / b 

1 e4 Ce6. 2 14 dS. 3 eS Ch6. 4 CI3 
AlS. 5 AbS 06. 6 0·0 Ae7. 7 e3 O-O. 8 
d4 CeS. 9 Rhl a6 . 10 Ae2 b6. 11 b3 
eS. 12 Ae3 Ce6. 13 a3 Oe7. 14 Cbd2 
Tle8. 15 Agl Ob7. 16 Del Te7. 17 h3 
Tae8. 18 g4 Ae4. 19 Rh2 e X d4. 20 
e X d4 A X 13. 21 A X 13 CaS. 22 Rhl 
Te3. 23 b4 Ce4. 24 Cbl Tb3. 25 Odl 
Tb2. 26 Ce3 Td2. 27 Del Td3. 28 Ae2 
T X h3 +. 29 Rg2 Th4. 30 AI2 T x gS + . 
31 A X g4 C X g4. 32 Agl ChS. 33 Ta2 
CIS. 34 Te2 h6. 35 Tel as. 36 b X aS 
b X aS. 37 Cbl Ob3. 38 Te3 002 + . 39 
Rh3 Tb8. 40 Te2 Oal. 41 Tdl Tb3 + . 
42 Rh2 A x a3. 43 C X a3 OXal. 44 
O X 03 T X a3 . 45 Tbl g6. 46 AI2 T13. 
47 Rg2 T X I4. 48 T X e4 d x e4. 49 Tel 
gS. 50 T x e4 hS. 

0 · 1 

N." 109 R 80/e 

GOMEZ IRey Ardid) 
COROOVIL (Olot) 

Defensa Robalsch 

1 e4 g6. 2 d4 Ag7. 3 CI3 e6. 4 Ad3 
dS . 5 eS Ag4. 6 Cbd2 eS. 7 e3 Ce6. 
8 0·0 e X d4. 9 e X d4 Ch6. 10 h3 A X 13. 
I I C X 13 0·0. 12 AI4 Rh8 . 13 Od2 Cg8. 
14 Tael Ob6. 15 Abl aS. 16 h4 Ob4. 
17 Oe3 tS . 18 hS g X hS. 19 Od3 ts . 
~ o g3 e6. 21 Rg2 Cge7. 22 Thl Cg6. 
23 T x hS C X t4 +. 24 9 X t4 h6 . 25 
TgI O x b2. 26 CgS Tae8. 27 Oh3 Rg8. 
28 T X h6 Tt7. 29 Tg6 Tee7. 30 Thl . 

1 • O 

N.O 110 

POMAR (UGA) 
LEZCANO ( Maspalomas) 

GD. Defensa TXIQorin 

o OO / b 

1 d4 dS . 2 c4 CC.6 3 e3 e5 . 4 c X d5 
O x dS. 5 Ccl Ab4. 6 Ad2 A x cl . 7 
b x e3 e x d4. 8 e X d4 Ct6. 9 Ot31 0·0. 
10 Ad3 Te8. 11 Ce2 Ag4. 12 O X dS 
C X dS. 13 Tbl Tab8. 14 t3 Ad7. 15 
e4 Cb6. 16 g4 Tbd8. 17 Rt2 Ae6. 18 
dS CeS. 19 Ae2 Ae8. 20 AgS Td6. 21 
Thdl e6. 22 d X e6 T X e6. 23 Cd4 Te3. 
24 Ad2 Te4. 25 Ae3 Te3. 26 Tb3 
T x b3. 27 A X b3 Cee4. 28 CbS a6 . 29 
Cd6 C x e3. 30 R X e3 Td8. 31 A x t7+ 
Rt8. 32 Ab3. 

1 - O 

N." 111 R SOi a 

GONzALEZ MAlA (Olot) 
SIMON (Terrassa) 

Obertura PD 

1 d4 d6 . 2 g3 eS. 3 e3 Ct6. 4 Ag2 
Cbd7. 5 e4 Ae7. 6 Ce2 0·0. 7 0-0 bS. 
8 dS Ab7. 9 b3 e6. 10 e4 b X e4. 11 
b x c4 c x c4. 12 c x d5 Aa6. 13 Tel 
CeS. 14 Cee3 Oe8. 15 Aa3 Ctd7. 16 
Ah3 Oe7. 17 Ca4 Tab8. 18 Cbe3 DaS. 
19 Atl A x 11 . 20 T X tl Tte8. 21 Tel 
AgS. 22 Te2 Oa6. 23 C X eS C X eS. 24 
A X eS T x eS. 25 Ce2 Ob6. 26 Rg2 
g6. 27 t4 At6. 28 Tl2 Tbe8. 29 T x eS 
T x e5. 30 ts Ag5. 31 t X g6 h X g6. 32 
Od3 Te7. 33 h4 Ae3. 34 Tt3 Ah6. 35 
g4 Ob2. 36 gS At8. 37 a3 Oe2. 38 Oe3 
Tb7. 39 Rh3 Tb2. 40 O X a7 t5. 41 
T x tS g x tS . 42 g6 Ob3 +. 43 Cg3 
Ob7. 44 Oa4 t4. 45 Oe8 Tb3. 46 006 + 
Rg7. 

0 · 1 

N." 112 E 70/ a 

GOMEZ (Rey Ard,d) 
OCHOA (U.G.A. ) 

Defensa slcitlana 

1 e4 eS . 2 Cfl Cc6. 3 d4 e x d4 . 4 
C X d4 CtS. 5 Ce3 eS. 6 Cde2 Ab4. 7 
a3 AaS. 3 Ad2 dS. 9 e X dS C X dS. 10 
C x d5 O x dS. 11 A X aS O x a5 +. 12 
b4 Oe7. 13 Cg3 Cd4. 14 Ad3 Oe3 + . 
15 Rtl 0·0 . 16 Ce4 Oe6. 17 bS C x bS. 
18 Oh5 tS . 19 Tel g6. 20 Oh6 t X e4. 
21 T X e4 AlS . 22 Ac4 + Ae6. 23 Ad3 . 

0·1 

N." 113 o IOl a 

GARCIA CONESA (Barcinona) 
MEDINA (Olot) 

Gambit Dama refusat 
Defensa ortodoxa 

1 c4 e6. 2 Ccl dS. 3 e x d5 e x dS. 4 
d4 Ae7. 5 Ct3 Ct6. 6 AI4 e6. 7 e3 
AtS. 8 Ch4 Ae6. 9 Ae2 Cbd7. 10 0·0 0·0. 
11 h3 Ce4. 12 Ct3 tS . 13 CeS C X eS. 14 
A X eS Ad6. 15 C X e4 t x e4. 16 Ag4 
A x g4. 17 O x g4 A x eS. 18 006 + Tl7. 
19 O x eS Od7. 20 OhS Tat8. 21 Tael 
Tt5. 22 004 Oe7. 23 Te3 TgS. 24 Oe2 
Tt3. 25 Rh2 Od6 +. 26 Rh1 Oh6 27 
Rh2 T X g2+ . 

0·1 

N." 114 

VISI ER (C.I.O.A. ) 
PRADA (Espanyol) 

Defensa india de rei 

o 86/b 

1 d4 Ct6. 2 e4 g6. 3 Ce3 Ag7. 4 e4 
d6. S t3 O-O. 6 Ae3 Ce6. 7 Cge2 a6 . 
8 Od2 Te8. 9 Tdl Ad7. 10 Cel eS. 11 
d x eS C x eS. 12 Ae2 bS. 13 c x bS 
a x bS. 14 b4 Ob8. lS Ad4 Ce4. 16 
DgS h6 . 17 Oh4 gS. 18 Ot2 eS. 19 
b X eS d x eS. 20 A X t6 A x 16. 21 CdS 
AeS. 22 D x c5 Da7. 23 D X a7 T X a7. 
24 Cd3 Ag7. 25 C3·b4 Ae6. 26 Rt2 
A X dS. 27 T x dS Ae3. 28 Ce6 T Xa2. 
29 T x bS CeS. 30 C x es Ad4 + . 31 
Rg3 A X e5 + . 32 T x eS T x e5. 33 Ac4 
Te2. 34 AdS Rg7. 3S h4 Tb2. 36 hS 
Te7. 37 Tel Td2. 38 TeS Ta7. 39 Rh3 
Te7. 40 g3 Ta7. 

1/ 2·1 / 2 

N.U 115 

OCHOA (U.G.A. ) 
PUtG (Espanyol) 

Obertura PD ómb Ag5 

R 56 / e 

I d4 Ct6. 2 Ce3 dS . 3 AgS Cbd7. 4 
Ct3 g6. 5 e3 Ag7. 6 Ad3 0·0 . 7 0·0 b6. 
8 e4 d X e4. 9 C x e4 Ab7. 10 C x t6+ 
C X t6. 11 e3 Od7. 12 Tel Tte8. 13 Ah4 
ChS. 14 Ae4 A X e4. lS T x e4 h6. 16 
Ob3 gS. 17 Ag3 C x g3. 18 h x g3 06. 
19 tael TtdS. 20 T4e2 OdS. 21 Oa4 
eS. 22 d X eS O XeS. 23 Tdl bS. 24 
Ob3 At6 . 25 Ted2 a6 . 26 Td7 Oe6. 27 
CeS Oe8. 28 Cg4 Ag7. 29 T x d8 + 
O x d8. 30 T x d8 + T x d8. 31 Rtl Td6. 
32 Ce3 hS. 33 Re2 Rh7. 34 a4. 

1 • O 

N.!) 116 
MATEU (Terrassa) 

SEGURA (Espanyol) 

Defensa holandesa 

R 60/e 

1 d4 tS . 2 Ag5 dS. 3 Ct3 e6. 4 Ce3 
De7. 5 e4 eS. 6 d X eS d X e5. 7 Ac4 
Ae7. 8 Oe2 t4. 9 A x g8 T x g8. 10 Oe4 
Tt8. 11 CdS OaS + . 12 b4 e XdS. 13 
O x e8 + Od8. 14 O X d8+ A X d8. lS 
A x d8 R x d8. 16 0·0·0 d4. 17 C x eS 
Te8. 18 T X d4+ Re7. 19 Te4 + Rb6 . 
20 TeS Ce6. 21 Ce4+ Re7. 22 bS 
T x e4. 23 Td1 Tae8. 24 b x e6. 

1· O 



PAïsos CATALANS 

MALLORCA 
per Joan Barcel6 (Porreres) 

CAMPIONATS DE MALLORCA PER EQUIPS 
"Educación y Descanso", de Ciutat, campió de 

Preferent una vegada més. 

Durant quatre mesos de com · 
petició, amb una participació rè· 
cord a les Illes d'uns 120 juga 
dors per setmana s'han celebrat 
els Campionats de Mallorca per 
Equips als locals dels 15 clubs 
d'escacs mallorquins federats en 
l'actualitat. 

En aquesta ocasió ha tornat a 
guanyar l'equip del «Educación y 
DescansO) de Ciutat . imposant
se a la categoria Preferent, mal 
grat que trobàs forta resistència 
amb el Cercle de Belles Arts 
-també de Ciutat- que el va 
derrotar ens els dos enfronta 
ments (es jugava a doble volta) 
I quedà a la cla ssif icació a sols 
mig punt del primer. 

Ampliant el comentari al grup 
gran cal dir que l'equip campió 
està format per Josep Maria Rie
ra -sots-campió de Balears in
dividual-, Joan Planas -cam
pió de Balears- ambdós Mes
tres Regiona ls, juntament amb 
Ferran Bellon (germà del Joan 
Manuel). Fidel. Ramera, Queija, 
etc . El Belles A rts també dispo
sa d'un bon quadre, comptant 
amb el joc de Josep Maria For
teza , Sabater, Josep Maria Be
lI on (el major dels Be llon) , 
Amengual. etc . Un acceptable 
lloc final aconseguí el «Casino 
La Vi la» de Llucmajo r superant 
d 'altres formaCio ns un tant m(' s 
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potents . Trui-Escacs i Alcúdia 
compliren els seus compromisos 
més o manco decentment, no 
tant com Inca que a la campanya 
anterior fou el sots -campió . Mal
grat promocionar per a conser
var la categoria el Foment d'Es 
cacs Campos logrà salvar-se da
van t els joves d'«AJedrez Palma» 
encara que per mig punt en el 
desenllaç global. L'últim classifi 
cat fou l'Andraltx , club que va 
substituir abans de començar al 
Felanitx , retirat. El canvi va és 
ser per a ells massa gros empa 
tant sols un partit. 

Destacada actuació de 
PETRA i ESCACS PALMA 

a pr imera categoria 

Pel que respecta a la quasi 
nova categoria de P rim e r a 
- aquesta temporada és la sego
na- cal dir que sorprengué a 
molts l'ascens de l'Agrupació 
d'Escacs Petra , equ ip molt com
pacte i que després de guanyar 
al fins aleshores líder del grup, 
l' «Ajedrez Palma», assolí un 
triomf considerable. El més im 
portant, emperò. d'aquesta cate 
goria va ésser el debut de 6 clubs 

CLASSIFICACIÓ FINAL DE CATEGORIA PREFERENT 

Cia, EOUIPS TOTAL 

I EDUCACION 
., DESCANSO 

O 12 
O 

2 BEllES .lATS " ', 
3 llUCMAJOR O 

o 
O 

" 
7 ' , 

, TRUI.CENTAE O 
o O 

7 ' , 

, AlCuatA O 
O O 

7 

• INCA O O 
O O 

5 ' , 

, CAM POS O 
O 

O 
O 

4 ' , 

, ANOA .IotTX O 
O 
, O 

O " J 
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nous al panorama escaquista 
Illenc. Un panorama amb nouS 
horitzons, quan la pràctica del 
nostre joc s'estén i difon ací. su
perant -poc a poc- les velles 
es tructures de la competició a 
nivell majoritari, i que fins fa 
pocs anys restava desorganitza 
da, oblidada i reduïda. 

La classificació d'aquesta ca
tegoria fou : 1 er. i campió, PETRA. 
10 punts d' ll possibles ; 20n. i 
sots-campió, ESCACS PALMA, 
10; 3er. TRUI-CENTRE «B», 9; 
4art. ALCUDIA «B». 6 i mig; 5è . 
SANTA MARGARIDA, 5 i mig; 
6è. i 7è .. INCA «B" i PORRERES, 
5; Bè., CAMPOS «B», 4 i mig ; 9è. 
LLOSETA, 3 i mig ; 10è. SON DU 
RETA (SAN FERNANDO) , 3; 11 è. 
POLLENSA, 2 i mig ; i 12è. AN 
DRAITX «B" , 1 punt i mig . 

A Primera cal senyalar - a 
part de les ja esmentades actua
cions dels dos primers- la des 
tacada intervenció del segon 
equ ip del Trui-Escacs i el mateix 
es pot dir de I·Alcúdia . Per ésser 
el primer any , Santa M argarida 
tengué també un paper lluït . Nor
mals i lògics els resu ltats de 
Porrera -el més jove de tots
Inca i Campos. A la zona ba ixa 
Lloseta (amb possibilitats de 
quedar superior) , San Fernando 
-inicialment Son Dureta- , Po
Ilensa I el «co lista" Andra itx, 
també aquí. 

La part nega tiva foren les tres 
no-presentacions a cà rrec de Po
lIensa, Alcúdia i San Fernando 
en els partits amb T,ui, Campos 
i Porreres respectivament. Cal
drà, en un fu tu r, posar mesures 
en aquests fets. sancionant els 
infractors amb la pèrdua d'algun 
punt. 

Ambdu es competicions es va
ren jugar a 6 taule rs, essent el 
dia de joc el divendres al vesore 
a Preferen t i els dissabtes a l'ho 
rabaixa a Prim era 

L'EQUIP DE "EDUCACION Y DESCANSO" , , 

DE CIUTAT, S'IMPOSA TAMBE EN EL 
CAMPIONAT DE BALEARS 

A Ciutat de Mallorca durant 
els dies 20, 21 i 22 de gener va 
tenir lloc la final del Campionat 
de Balea rs per Equips amb la 
participació dels campions de 
Mallorca ( Educación y Descan
so) , Menorca ( Los Boscos de 
Ciutade lla), Eivissa -que per 
primera vegada pren ia part- i 
Belles Arts com a organitzador. 

Les partides es jugaren al Ca
sal Balaguer (Cercle de Belles 
Arts) mitjançant un torneig a 
tres rondes i a 4 taulers amb or
ganització, per cert, molt defi
cient. de la Secció d'Escacs del 
Belles Arts . 

Els resultats dels partits de 
ca da ronda varen ésser: 

1.' RONDA 

E. y Descanso-Belles Arts 2,5-1 ,5 
Los Boscos- Eivissa 3-1 

2.' RONDA 

Belles Arts- Eivissa 2-2 
E. y Descanso- Los Boscos 3-1 

3 .' RONDA 

Los Boscos -Belles Arts 
Eivissa-E. y Descanso 

CLASSIFICACiÓ: 

1,5-2.5 
2,5-1 ,5 

1 er. E. y Descanso, 7 punts. 
20n . Belles Arts , 6 punts . 
3er. Los Boscos, 5,5 punts . 
4rt. Eivissa, 5,5 punts . 

Nou titol per als del «Educac ión 
y Descanso» molt forts aquesta 

temporada, encara que després 
perderen l'eliminatòria per al 
Campionat d'Espan ya (quarts de 
final) amb l'Ateneu M arit im de 
València . M an tenint el torn de 
força el sots-campió mallorqui 
aconseglli el segon lloc balear. 
No massa convincent el resul tat 
del «Los Boscos» i si el del re
presentan t eivissenc que mal
grat el seu darrer lloc fou l'únic 
que guanyà al campió i això 
abans que de començar-se li ad
judicava un paper quas ibé de 
«com parsa» no essent així i do
nant molta llu ita . A les seves fi 
les hi jugà el jugador holandès 
Rossmüller de primer tauler. 

Cal dir que donada la mala or
ganització i tot no havent-hi àrb i
tre a l'últ ima jo rn ada sorti ren 
unes males interpretac ions de les 
«bases» a l'hora de l'ajo rn ament 
- quan s'havia de jugar «a fi 
nis»- i això feu que es recla
més el punt per part de les dues 
bandes (Eivissa i Educación y 
Descanso) a la part ida Rossmü
lIer-Planas. Finalment es va estu
diar el cas i jutjar la posició de 
l'ajornament pel MI Ricard Cal
vo, donant-se per guanyada a 
l'holandès . 

Des prés de la incorporaclo 
d'Eivissa als escacs b a I e a r S 
aquesta final de Balears per 
equips es jugarà de manera al
terna a cada illa , prenent-hi part 
un club com a organitzador o en 
el seu defecte el campió ante rior 
o el sots-campió d'i lla. 

J . B. 

La mayor EXPOSICION-VENTA de libra s y material de ajedrez 

• A LIBRERIA CATALAN 
~ ~-==~-===~-== 

SOLI CITE CATALOGO GRATUITO 
Conde Borrell , 100 Tel. (93) 2549940 BAACELONA·15 
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v.e TORNEIG INTERNACIONAL "CIUTAT D'ALACANT" 
Alacant. 1 a 15 m arç 1918 

Triomf total del soviètic Beliavski 

BONA ACTUACiÓ DE MEDINA 
Martí" decebé 

La cinquena edició d'aquest 
torneig s'ha fet esperar, si tenim 
en compte que l'anterior es jugà 
el desembre del 1976. Això és 
degut que, mentrestant, es va 
jugar a Alacant el campionat 
d'Espanya per equips l'agost 
passat ¡ no es pot matar tot el 
que és gras . 

Ens congratulem, doncs, que 
hagi ressorgit amb més ¡nterés, 
si s 'escau, que abans . tot i que 
sigui ae Ja mateixa categoria . 
Però d'una banda l'ampliació a 
14 jugadors i de l'óltra la parti 
cipació d'un gran mestre soviè 4 

tic Beliavski, li han donat un nou 
to . 

Precisament l'actuació d'aquest 
jugador ha estat fora de sèrie 
car guanyà totes les partides i 
això, per fluix que sigui el tor
neig, sempre és un èxit . Només 
passà veritables angúnies amb 
Rohde contra el que quedà infe 
rior, però pogué remuntar, i fou 
una mica dubtós davant d'Er· 
menkov. A tots els altres la seva 
superioritat fou contunden t . 

El punt positiu cata là fou Me
dina que obtingué un magnífic 
5è . lloc. que afinant una mica 
més - Ermen kov , Damjanovic
hagués pogut millorar un xic . 
Fins fou el primer classi ficat es· 
panyol. 

En canvi no podem dir el ma 
teix de Martín , que sembla pas 
sà una aguda crisi. D'antuvi juga 
malament i a més deixà escapar 
les poques oportunitats que tin
gué desaprofitant la superioritat 
de 2 peons davant d'Ochoa, d'un 
peó amb Hernando, deixant-se 
una peça contra Oiesen i no arro· 
donint contra Vilela , Confiem re 
condueix i el seu joc a fite s més 
positives amb l'anàlisi dels seus 
errors, materials i sicològics 

Antoni Medina, M. I. 

Dels altres espanyols poca 
cosa bona en podem dir ja que, 
si bé puntuaren bastant no es 
si tu aren més que a la segona 
meitat de la taula de classifica 
ció . Per això podem dir que fa· 

Categoria : 6.' (2390 punts ) 

Tl101 l A .. 1. fEDEi'lACIO 

CM 2!>4S URSS 

c,... NOM 

BELlAVS¡O;, 

2 E.RMENKOV o. "" BulgÍl" . 

3 DIESEN ., 2.40 'U~ 

• DAMJANDVIC o. 2455 lugoslb'l • 
5 MEOINA ., • 

~ 

8 VILELA • 
--l-+----t-•• t~~ r:,' 

I SANZ 2330 [",lnyl ¡ 'i 1 
7 ROHOE 

ren decebedores les seves ac 
tuacions, especialment de Sanz 
I Ochoa , dels que s'ha d'esperar 
més, especialment del primer des 
prés d'haver actuat bé a Màlaga . 
I fins de José Luis Fernàndez, 
tots ell s deixant escapar un tor· 
neig més sense fer norma . 

D'Hernando no n 'esperem gran 
cosa malgrat el seu aferrissat in · 
terès , i el jove Verdú s'ha trobat 
perdut en un lloc de tant de com
promís . Esperem, però, li hagi es
tat una bona experiència d 'a ra 
endavant en les competicions 
cabdals espanyoles . 

El torneig , que porta el subtí
tol de «Memorial Luis Gimeno 
Brotons» , que és el nom de l'a n
tic President de la Federació Ala 
cantina i el seu creador, compta 
amb l'ajut de la FEDA, Caixa 
d'Estalvis Provincial, organismes 
locals i l 'Apartotel Melià , on es 
desenvolupa la prova i s'estatgen 
els jugadors . 

J _ p , 

GM = 8 

, ¡. , '1' T"j "1" r "T"¡ 
1 i 1 t 1 1 1 1 1 ,1' 13 

'" 'I, " +" t, ,,¡, + '1" ~ 8 

I. Y, " 1 '. l '. ' . , , 8 
+ + t -1- -r-+--I 

\ . '. , 

9 O, RODRIGUEZ M' 2~ P .. u o y, o ". ". 1 0 1 

10 OCHOA - ~"'Iny. ~ o ~ ~t 
11 J . L fERNANDEZ _ 2200 E""a"~B o V. 'lo o 'lo 1 o l 'lo o 

-+---'- , I I-+-+-
l2 HERNANOO _2~OESII.ny. 00'1000'1000 

r-"-+"_'_'_"" __ -+_--i-_'''''-j_Es1II.nYI ~ ~. 1 l 'lo l ,~ OT 
__ '---L'_""-,_,_,".nY8 I o 'lo o I o I o I o I 0..l. o L -'--'_'--'-_ " VERD," 
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N.O 117 o 83 / a 

BElIAVSKI - MARTIN 

Oelen~a india de rei 

1 d4 C16. 2 e4 96. 3 Ce3 Ag7. 4 e4 
d6. 5 13 Ce6. 6 Ae3 a6. 7 Cge2 Tb8. 
8 Cel eS. 9 Cb3 e x d4. 10 C x d4 0·0. 
11 Ae2 Ad7. 12 0·0 b5. 13 Dd2 C x d4 . 
14 A x d4 b X e4. 15 A x e4 Tb4. 16 b~ 
Ae6. 17 CdS A x dS. 18 e x dS Ob8. lS 
Rhl Cd7. 20 A x g7 R x g7. 21 A X a6 
Ob6. 22 Ae4 OcS. 23 Oe3 + 16. 24 a3 
T4b8. 25 b4 Oa7. 26 a4 Tle8. 27 AbS 
Te3. 28 Od2 CeS. 29 Tael . 

1 - O 

Ny 118 E 25/e 

SANZ - MARTlN 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 e3 C16. 3 eS CdS. 4 d4 
eX d4. 5 e X d4 d6 . 6 Ct3 Ce6. 7 Ae4 
eS. 8 O-O Ae7. 9 Oe2 O-O. 10 Oe4 b6. 
11 Ad3 g6 . 12 Ah6 Tea. 13 Ce3 Ceb4. 
14 AbS Ad7. 15 A Xd7 O x d7. 16 Ag5 
d x eS. 17 d x eS C x e3. 18 b x e3 CdS. 
19 e4 Cb4. 20 Oh4 Tae8. 21 Tadl Oe7. 
22 Td4 Ce6. 23 Te4 At8. 24 At6 h6. 
25 Tlel Ca5. 26 Cd2 Od7. 27 Td4 Oa4. 
28 Ce4 T X e4. 29 T X e4 D X e4. 30 
AgS Ag7. 31 A X h6 Ta8. 32 Ct6 + . 

1 - O 

N:' 119 E 28/b 

BElIAVSKI - MEDINA 

Obertura Ruy López 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS a6. 4 Aa4 
d6. 5 e3 Ad7. 6 d4 g6. 7 Ae3 Ag7. 8 
Cbd2 Oe7. 9 d5 Cb8. 10 e4 Ct6. 11 
eS O-O. 12 Tel A x a4. 13 O x a4 Cbd7. 
,4 e6 b X e6. 15 T x e6 Tlb8. 16 T X e7 
T X b2. 17 O-O Od8. 18 TeS Cb8. 19 
Te3 At8. 20 Ttel Cbd7. 21 Cb3 Ce5. 
22 C X eS d x eS. 23 A x eS A x eS. 24 
T x e5 ObS. 25 h3 Td8. 2S C x e5 Tb4 . 
27 De6 C x e4. 28 TSe2 Tbl . 29 Rh2 

BUTLLETINS DE LA FEDERACIO 
CATALANA D'ESCACS 

DELS ANYS '30 

L'Institut d'Escacs de Catalu
nya, en representació de la Fede 
ració Catalana d 'Escacs, té inte
rès en disposar a la seva Biblio
teca de la col-Iecció sencera del 
Butlleti d'aquesta Federació que 
es publicà els anys '30. 

Ob8. 30 T x bl O x bl . 31 C X t7 Ob8+ . 
32 g3. 

1 - O 

N.O 120 E 67/ a 

MEDINA - OAMIANOVIC 

Defensa sici liana 

1 04 eS. 2 Ct3 CCS. 3 d4 e X d4 . 4 
C x d4 Oe7. 5 Ce3 e6. 6 Ae2 aS. 7 
O-O Ct6. 8 Rhl Ab4. 9 C X e6 b X e6. 
10 t4 dS. 11 eS Cd7. 12 Del aS. 13 
Og3 O-O. 14 Ad2 Te8. 15 Tael Ct8. 16 
Ad3 Cg6. 17 Tl3 A x e3. 18 A x e3 eS. 
19 Og4 d4. 20 Ad2 e4. 21 Atl Ce7. 22 
Ta3 Ab7. 23 Oe2 AdS. 24 Ot2 Ct5. 25 
Rgl Teb8. 26 Ael a4. 27 Th3 Oe7. 28 
Tdl a3. 29 b3 e X b3. 30 e X b3 Te8 
31 Ad3 g6. 32 Ad2 Ce3. 33 A X e3 
d x e3. 34 O x e3 Te3. 35 Dd4 Tae8. 
36 Aa6 T x h3 . 37 A X e8 Th6. 38 Ot2 
16. 39 Aa6 I x eS. 40 I X eS ThS. 41 Te' 
TIS. 42 De3 Dh4. 43 All Og4. 44 Te:;: 
Tt8. 45 Td2 Tl4. 46 h3 OtS. 47 Ad3 
Ot8. 48 Te2 Tt7. 49 Rh2 Rg7. 50 Ob6 
De7. 51 De3 Dh4. 52 Rgl Ob4. 53 Ae4 
Te7. 54 Ot4 Del + . 55 Rh2 Tt7. 56 Dg, 
Ddl . 57 De3 A x c4. 58 O x c4 Ttl . S~, 

Oe4 hS. 60 Te7 + Rh6. 61 Te6 Thl + . 
62 Rg3 Del +. 63 O x el T X el . 64 
Rt3 Tal . 65 Te2 RgS. 66 Re3 Tdl. 6i 
Te2 h4. 68 Tl2 TdS. 69 Te2 Tdl . 70 
Te2 TdS. 71 Tt2 Tdl . 72 Te2. 

1/ 2 - 1/ 2 

N.U 121 E 86/ . 

MARTlN - VllElA 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 e6. 3 d4 e X d4. 4 C x d4 
Ct6. 5 Ce3 d6. 6 Ae2 Ae7. 7 O-O Ce6. 
8 Ae3 Ad7. 9 t4 O-O. 10 Del C x d4 . 
11 A x d4 Ae6. 12 Og3 g6. 13 t5 e5. 
14 Ae3 C x e4. 15 C x e4 A x e4. 16 
Ah6 Te8. 17 Tadl Te8. 18 Ad3 A x d3. 
'9 T x d3 e4. 20 TdS Ah4. 2' Ot4 e3. 
22 g3 e2. 23 Te' Ob6+ . 24 Ot2 Ad8. 
25 Td2 Oe6. 26 t x g6 t x g6. 27 Og2 
DcS+ . 

' / 2 - ' / 2 

Com sia que l'estatge social 
de la Federació fou saquejat a 
l'entrada de les tropes ((nacio
nals» el gener <!e 1939, desapa
regué tota la documentació refe 
rent a la història federativa ante
rior. 

Una de les poques coses re
cuperables és, per tant. la col 
lecció d 'aquests Butlletins, si es 
troben en mans particulars. 

Demanem als nostres lectors 

N.O 122 E 14l a 

VERDú - MEOlNA 

Obertura Ponziani 

1 e4 eS. 2 Ct3 Ce6. 3 e3 Ct6. 4 d' 
C x 04. 5 d x eS dS. 6 AbS AeS. 7 Cd4 
O-O. 8 A x e6 b x e6. 9 O-O 16. 10 b' 
tXeS. 11 b x e5 e x d4. 12 O Xd4 AaS. 
13 e4 A xe4. 14 Ab2 Od7. 15 Tel 
T xf2.1 6 T X e4 T x b2.17 Tel T X g2+ . 
18 R x g2 Og4+ . 

0 - 1 

N.O 123 E 70 / . 

MEDINA - SANZ 

Defensa siCiliana 

, e4 eS. 2 Ct3 Ce6. 3 d4 e X d4. 4 
C x d4 Ct6. 5 Ce3 eS. 6 Cdb5 d6. 7 
AgS aS. 8 Ca3 bS. 9 A x t6 9 x 16. 10 
CdS t5 . 11 Ad3 AeS. 12 Oh5 Ag7. 13 
O-O t4 . 14 Tldl O-O. 15 e3 Ce7. 16 e4 
A x dS. 17 e x dS Te8. 18 Ce2 0b6. 19 
Cel h6. 20 Ct3 Te7. 21 h3 OaS. 22 
Ch4 ObS. 23 Tabl Rh7. 24 Rhl OaS. 
25 g4 0b6. 26 Rgl At6 . 27 Ct3 Rg7. 
28 Rtl Cg6. 29 h4 Ae7. 30 Re2 t6 . 31 
Tgl Th8. 32 Ot5 Ob8. 33 h5 Ct8. 34 
Tbel Ad8. 35 Te6 T x e7. 36 d x e7 
Tg8. 37 Ae2 Rh8. 38 Ab3 Tg7. 39 Tel 
a5 . 40 AdS a4. 41 95 h x gS. 42 h6 
Tg6. 43 C x gS t3 +. 44 O x t3 Ab6. 45 
Ct7 + Rh7. 46 OtS. 

, - O 

N.O 124 E 51fc 

MEDINA - OCHOA 

Defensa sici liana 

1 e4 eS. 2 Ce3 Ce6. 3 g3 g6 . 4 Ag2 
Ag7. 5 d3 d6 . 6 t4 eS. 7 Ch3 e X t4. 8 
C x t4 Cge7. 9 O-O O-O. 10 Ae3 CeS. 
11 Rhl Tb8. 12 a4 aS. 13 Ah3 A x h3. 
14 C x h3 bS. 15 . x bS a x b5. 16 Ct4 
Cec6. 17 Del b4. 18 CedS Ta8. 19 
T x a8 O x a8. 20 Cb6 Oa6. 21 Ctd5 15. 
22 Ah6 Ob7. 23 Dgs Tl7. 24 A X g7 
R X g7. 25 T X 15 b3. 26 e x b3 T X 15. 
27 e X I5 Cb4. 

1/ 2 - 1/ 2 

que disposin de la col-Iecció sen
cera, o bé d 'exemplars solts, pu
guin oferir-los al nostre Institut 
per a intentar reconstruir la his 
tòria del Butlleti de la Federaciò 
Catalana d 'Escacs, a partir del 
qual es pot esperar conèixer mi
liar la història dels escacs cata
lans, almenys en la seva vessant 
federativa . 

Gràcies per endavant. 



FESTIVAL INTERNACIONAL DE MONTPELLER (Llenguadoc) 
26 desembre 1977 - 3 gener 1978 

OSCAR CASTRO GUANYA EL PRIMER 
TORNEIG DE MESTRES 
El ¡uguslau Vujovic, 

guanya el torneig obert 
Amb l'organització del Club 

d'Escacs Alekhine , de la ciutat de 
Montpeller, i sota el patrocini de 
l'Hotel Frantel i el diari «Midi Li
bre», ha tingut lloc aquest festi 
val d'escacs que ha estat com
post de dues competicions : un 
torneig tancat reservat a mestres 
i candidats. ¡ un torneig obert , 
ambdues proves de caràcter in
ternacional. 

NOM Titol 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

La primera , amb caire de pro 
mocionar valors francesos , es de
senvolupà en una de les sales del 
modern Hotel Frantel , situat en 
el complex administratiu i comer
cial de la ciutat de Montpeller. 

Com demostra la classificació 
el triomf, pràcticament obligat, 
fou pel ·mestre colombià Oscar 
Castro . Ara bé, l'èx it se l'endugué 
Emmanue l Preissmann, de Greno
ble, que no solament es situà en 
segon lloc a mig punt del guanya
dor , sinó que amb aquest resul 
tat obté la primera norma pel ti 
tol de Mestre Internacional. 

El nostre Medina empatà el 
3er.f4rt . lloc amb el polonès Py
tel. Aquest acabà imbatut però 
amb poca força no podia fer gai 
re cosa . Medina sofrí dues derro 
tes amb els dos capdavanters , 

CASTRO MI 2410 

2 PREISSMANN 2315 França 

3 MEDINA MI 234

1 
E,p,"ya 

• PYTEl MI 2435 Polònia 

SERET 2350 Franca 

, , 

'I. 

• WEILl 2200 França 'lo 

7 GIFFARO 2270 Franca O 

• MI 2450 O 

• VILLENEUVE 22 70 França Y, ,. CUSSOL 2200 França O 

Categoria: 3 (2325 punts) 

però s'imposà bé cont ra la resta 
i obtingué una classificació sa 
tisfactòria . 

Els altres participants tingue
ren poca entitat. tot i que hi figu 
rava el MI colombià Jorge Gon
zàlez, que durant 1977 ha perdut 
un munt de punts Ela per les se
ves baixes classificacions . 

Estranya la fluixa actuació del 
montpellerenc Pierre Dussol , que 

CLASSIFICACIÓ FINAL DEL TORNEIG OBERT 

1 er. i 20n, amb 6 punts i mig 
VUJOVIC (2230) (Iugoslàvia) (34) i KLARIC (2405) (Iugoslàvia) (31) . 

3er, a 6é. amb 5 punts i mig 
NIKITOVIC (2205) (E.U .A .) (31) , GARCES (2000) (SUïSSd) (30) , DAN 
NET (1970) (França / París) (29) i MAURY (1980) (França / Aix) (28) . 

7é. a 15è. amb 5 punts 
BOEHM (2300) ( RFA. ) (34). WAGNER (2040) ( R.FA) (29), OEHL 
(1870) (França / Strasbourg) (28,5) , PY (1930) (França / Montpeller) 
(28,5), LABADIE (1890) (França / Strasbourg) (28) , DUCREST (2020) 
(Suïssa) (28) , KRANZ (1960) (Suïssa) (26) , EICHNER (Sulssa) (26) 
i GARREL (1930) (França / Tolosa) (25,S) . 

Fins a 102 classi ficats. 
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presentava un full de serveis ben 
lluït . 

• • • 
El torneig obert fou jugat pel 

sistema suís a 7 rondes . La mit 
Jana d'Ela que s 'assoli fou de 
1800 punts . 

Com demostra la classificació, 
la lluita s'entaulà entre els dos 
Iugoslaus Vujovic i Klaric, i amb
dós s 'empararen del primer lloc. 
Si bé Vujovic en resultà guanya
dor per millor promig Bucholz, 
ambdós jugadors aconseguiren 
una norma pel titol de MI. 

El primer francès classificat fou 
Dannet junt amb Maury, que em 
pataren a punts . 

El premi regional al millor clas 
sificat fou per Jean Py, de Mont
peller, i el premi juvenil per a 
Eichner, de Suïssa. 

L'únic català participant fou 
Robert Ferran , pertanyent a l'O
Iat però resident a Barcelona. Fe 
rran fou el guanyador de l'any 
passat . Enguany es classificà en 
44è. lloc en el grup dels 3 punts 

6 

6 

4 

4 

3' , 

3 



, mig . Entre que la partici pació 
era més forta que l'any ante rior 
t que Ferran no es t ig ué tan ben 
dispost com aleshores, aquesta 
vegada la seva intervenció passà 
desapercebuda. 

Estranya la manca de partici
pació de més jugadors cata lans 
en un torneig al seu abast en un 
moment en què les competicions 
cata lanes estan aturades i resul 
ta atractiu anar a les terres del 
Llenguadoc , 

El Club d'Escacs Alekh ine, or
ganitzador d'aquest festival , és el 
més important del Llenguadoc i 
un dels més destacats de la Fe
deració Francesa. El seu palma
rès no són tant els èxits espor
tius sinó també els organitzatius 
en tre els que cal esmentar la pro
moció d 'a ltres clubs a la perifè ria 
de Montpeller J, p, 

N.u 125 E 10/ b 

MEDINA - DUSSOL 

Obertura vIenesa (per inversIó) 

1 e4 g6 . 2 Ce3 Ag7. 3 g3 eS, 4 Ag2 
d6. 5 d3 Ce6, 6 14 Ae6. 7 CI3 Dd7. 8 
0·0 CI6, 9 IS g X IS. 10 e x lS A xiS. 
11 AgS h6. 12 Ah4 0-0-0, 13 Cd2 Cd4 . 
14 Cb3 Ag4, 15 Dd2 CIS, 16 A x l6 
4 x ffi , 17 012 4gS . 18 Ta01 Cd4, 19 
C x d4 o x d4. 20 O X d4 eS, 21 012 
Ae6. 22 b4 Rh8. 23 b x eS dS. 24 Tb1 
Te8, 25 CbS 407, 26 e6 b X e6. 27 
e x a7 +. 

1 - o 
11:40 - 2 IS ) 

N.'" 126 E 18/ b 

PREISSMANN - MEDINA 

Obertura dos cavalls 

I e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 d4 e x d4. 4 
Ae4 Cffi , S O-O AeS, 6 e3 d x e3. 7 
C x e3 d6, 8 AgS h6. 9 4 x 16 O x 16. 
10 CdS Dd8, 11 b4 4b6. 12 a4 Ag4, 
13 aS Ad4. 14 Ta3 416, 15 aS b x a6. 
16 C X I6 + g x l6, 17 DdS Rd7. 18 
T x a6 CeS. 19 e x e5 + t X e5. 20 
O x 17+ Oe7, 21 AbS + Rd8, 22 DdS 
Te8. 23 T x .7 406. 24 Dd3 Tg8, 2S 
Td1 Tb8, 26 Ae6 4d7, 27 4dS Tg7. 
28 Tda1 016, 29 De3 4bS. 30 Ta8 
T X aa. 31 T x a8 + Rd7. 32 Dh3 + Re7. 
S3 Te8 4d7, 34 T X e7 Rd8. 3S Oe3 
Og5. 36 g3 OhS. 37 Oc1 Oe2. 38 Ta7. 

1 - O (2:18 - 2:111 

V TORNEI INTERNACIONAL ·COSTA CATALANA· 
Malgrat de Mar, 9 a 18 d 'octubre 1977 

Un testimoni de primera mà 
CRÒNICA DEL TORNEIG PEL SEU GUANYADOR 

El torneig internacional de Malgrat de Mar em va res ulta' 
més difícil del que m'havia esperat , El nombre reduït i la força 
desigual dels participants demanaven una tàctica molt con
creta: practicar un joc segur i racional. Perdre una partida cos
tava el primer lloc, ja que és molt difícil en tan poques rondes 
recuperar el terreny perdut. A ixò, certament. va influenciar el 
meu joc i vaig començar fent taules les meves dues primeres 
partides amb negres . D'aquesta manera em vaig trobar a un 
punt de distància del mestre colombià O. CASTRO, que por
tava quatre punts de quatre partides . KU RAJICA va començar 
bé, però a la quarta ronda, amb negres, perdé contra tot pro
nòstic davant el jove jugador espanyol GOrJZALEZ MESTRES, 
en una defensa siciliana. Malgrat tot, es mantingué ben situat 
amb dos punts i mig. En aquestes condicions, CASTRO podia 
lluitar per conservar el seu avantatge i hauria resultat per a 
KURAJICA i per a mi un rival perillós . 

Però el que temia no es realitzà. CASTRO es va ensorrar 
amb la primera derrota, que tingué lloc a la cinquena ronda 
davanl GONZALEZ MESTRES. A les rondes següents, CAS
TRO només totalitzà un punt i es va veure relena t al quart lloc. 
En començar la darrera ronda, el primer lloc encara no estava 
decidit, car jo només tenia mig punt més que KURAJICA. 
Aquest tenia negres amb el campió noruen OGAARD, i jo blan 
ques davant el mestre hongarès J . PINTER. Possib lement KU
RAJICA va considerar que tenia més poss ibilitats ae Juanya, 
jo amb blanques que ell amb negres, perquè ben aviat el gran 
mestre iugoslau acceptà les taules i ja només em calia mig punt 
per assegurar-me el primer lloc. Però, amb blanques, jo t inc el 
costum de jugar a guanyar. 

Naturalment, des del punt de vista esportiu estic contenl 
del resultat . Però en el terreny de la creació no va ig ler res 
de l'altre món : poques partides em deixaren satisfet. Em sen 
tia obligat a quedar primer i vaig jugar molt nerviós . Això pel 
força s'havia de reflectir en la meva actuació davant el tauler . 
Pel que fa als altres participants , B. KURAJICA va practicar el 
seu joc posicional acostumat. No és jugador que Quanyi ga;res 
torneigs , però sempre queda dels primers . L'altre GM iugoslau, 
D. MAROVIC, es classificà amb un joc moll sòlid a mig punt 
de KURAJICA. PINTER va fer moltes taules i només guanya 
una partida . CASTRO va lluitar amb molt temperament. Fa dos 
anys que va deixar el seu país i participa sov int als torneigs 
europeus. L'any passa t es classificà segon al COSTA BRA\/A 
darrera B, LARSEN i havent-li guanyat la partida que disputa
ren . Aquest cop, el jove colombià ho tenia molt bé per a asso
lir la norma de GM. N'hi havia orau amb fer dos punts i mig a 
les cinc darreres rondes . Però quan més fàc il ho tenia li lalla
ren els nervis , es desconcentrà i va acabar el torneig molt ma· 
lament. 

També mereix emnent el debut del jove mestre espanyol 
GONZALEZ MESTRES. Era la seva primera aparició en un tor
neig internacional i només li va faltar mig punt pel cinquanta 
per cent. Va ressaltar sobretot la seva actuació de la quarta 
ronda a la sisena, vencent KURAJICA i CASTRO i fent taules 
amb mi , GONZÀLEZ MESTRES encara no té un estil afermat. 
però es tracta certament d 'un jugador dotat. 

OLEG ROMANISHIN 

Extret dE la revista SOViè tica "64 

ABRIL 1978/ BUTLLETI O'ESCACS 59 ( 123 ) 



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

Fundada l'any 1925 

2 març 1978 (Consell Directiu) 

S'acorda demanar a la FEDA les normes definitives per les 
eleccions a la Presidència. 
El President informa de la visita feIa a Centelles Junt amb 
el Secretari per 8 fer-se càrrec de com es preveu organitzar 
el Campionat d'Espanya per equips. Està lot preparat perque 
es pugui Jugar a la segona quinzena d'agost i no seria viable 
canviar les dates. 
Es fa saber que els clubs que han tramilat sol -licituds de 
subvenció a la FEDA pels torneigs, oberts o tancats, que 
pensen organitzar s6n : Barclnona. Foment Martinenc, 
Sant Josep de Badalona, Berguedà i Catalò:'1I8. de Manresa. 
Es rep informació respecle els resullats de tes fases prèVies 
del campionat juvenil de Catalunya i dels preparatius que 
s'estan fen t a Ripoll per estalJar la fa se final , 

16 març 1978 (Consell Directiu) 

El President Sr, Casajuana fa saber que ha rebut una 
notificació del Jutjat respecte la querella que fa un any II 
va posar l'ex-delegat de la F,C,d'E, de lleida, 
El Consell Direct iu reitera al Sr. Casaj uana l'adheSIÓ en 
l'afer, com Ja li fou manifesta t des del primer momen!. 
El Consell Directiu dóna plens poders al Comité de 
Competició per a aplicar les sancions i recomanacions que 
consideri oportunes, segons la Ci rcular del 14 febrer 1976 

ELECCIONS PRESIDENCIALS - CENS ELECTORAL 

LLICèNCIES TRAMITADES PELS CLUBS FINS 

PRIMERA DIVISIÓ BARCELONA 
CATALA 

CATALANA (12 Clubs) CATALUNYA 

BARCINONA 63 COLLBLANC 

CATALONIA 53 " LA COLMENA" 

CONGRÉS 81 COMTAL 

ESPANYOL 33 IGUALADA 

FOMENT MARTINENC 61 
JAKE 

OLOT LA LI RA 

elaborada per la Comissió Esporllva, 
Es fa saber que han estat nomenats per la FEDA Mestres 
Nacionals els jugadors d 'aquesta FederaCió senyors 
Joaquim Serra i Jaume Mora, per ésser els unlcs jugadors 
en actiu que han estat olimpics i no tenien aquest titol. 
El Sr. Jordi Puig va informar de les gestions preliminars 
establertes amb el Club d'Escacs Or. Domingo Pascual, de 
Llagostera (Baix Empordà), que s'ha mteressat per 
organitzar la I Festa Catalana dels Escacs (anteriorment dita 
Festa Provincial) . Es confirmarà per escrit aquesta 
possibilitat i s'informarà a l'esmentat club de les condiCions 
i característiques que reunei x aquesta organització, 
S'aprova el pla de divulgació del "Butlletí d 'Escacs" per 
promoure un major nombre de subSCriptors, posant en 
pràctica els acords de la darrera Assemblea de Clubs 
d'establir un nombre proporcional de subscripcions segons 
el nombre de llicències cursades. 
Es concedeix al Club d'Escacs La Lira l'organització, en el 
seu estatge socia l, de la fase final del Campionat Infantil 
de Catalunya, 
Havent respost afirmati vament , en el termini prev ist, els 
clubs Barcinona ¡ Manresa, els seus cor responents equips 
podran militar a 3:' categofla de Barcelona durant la 
temporada 1978179, deixant sense efec te el descens als 
grups classificatoris per la sanció Imposada al seu dia. 
Es donen per rebudes les inscripcions dels campionats 
individuals de Girona I Tarragona, 

EL 31 -12-1977 

50 CALAF 34 
37 EL C~RVOL 31 
54 COLOM 23 
29 CORNELLA 28 
36 GAVA 32 
76 GRANOLLERS 42 
31 HDRTENC 40 
41 L' HOSPITALET 38 
37 MALGRAT 28 107 

SABADELL 46 LLEIDAT A-RUY LDPEZ 39 EL MASNOU 30 

SANT JOSEP 52 MANRESA 43 FOMENT MOLINS DE REI 25 

SEAT 67 MATARO 36 OLESA 25 

TERRASSA 58 OR NEGRE 17 EL PRAT 27 
TARRAGONA 71 SANTBOIA 14 U.G,A, 76 
TORTOSA 21 SANT ADRIA 53 VULCA 67 
VILANOVA 39 SANT ANDREU 34 

TOTAL = 764 SANT CUGAT 37 
TOTAL 728 SANT PERE 22 

TRES PEONS 42 
SEGONA DIVISIÓ TURO LA PEIRA 21 
CATALANA (18 Clubs) 1,' CATEGORIA VIC 47 

DE BARCELONA (23 Clubs ) VILAFRANCA 77 
AM ISTAT 53 
C, C, BADALONA 18 BARBERA 22 TOTAL 772 
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2: CATEGORIA ESPLUGUES 22 

DE BARCELONA (30 Clubs) C, C, DE GRACI A 12 
IDEAL DE CLAV~ 27 

AGUT 22 
ARENYS DE MAR 19 
AURORA 29 
AVAM ~ 

AVINYO 19 
AT, BARCELON~S 21 
BARCELONETA 17 
BERGUEDA 26 
BIM,SANTS 35 
CAIXA PENSIONS 15 

JOVENTUT M, DE REI 20 
LA FAMILIAR 18 
MARTORELL 31 
MOLLET 11 
MONTCADA 16 
PALAUTORDERA 11 
PINEDA 25 
"RIAS BAIXAS" 11 
RIPOLL 20 
VILADECANS 32 

CASINO CALDENC 19 
CANET 21 TOTAL = 406 

CENTELLES 29 
CENTRE MORAL GRACIA 22 
CERDANYOLA 20 
CIUTAT MERIDIANA 14 GRUPS DE CLASSIFICACIO 
CLUB 7 A 9 15 

BLANES 14 
Or, PASCUAL 26 
GIRONA 15 
GUIXOLENC 14 
LA CELLERA 17 
L'ESCALA 33 
PALAFRUGELL 36 
ROYAL F1GUERES 21 
TORROELLA MONTGRf 27 

TOTAL = 222 

2: CATEGORIA 

DE GIRONA (5 Clubs) 

BESCANO 
BON MAT! 
FARNERS 
SALT 

HI SPANO OLIVETTI 28 A 3,' DE BARCELONA (18 Clubs) SANT JORDI 

9 
5 

29 
23 
20 

I. JÚYOL 16 
LLAÇ D'AMISTAT 19 
ON C E 22 
PADRO CORNELLA 23 
PRAT SUBURENC 33 
RUBINENC 30 
SANTPEDOR 28 
SANT FEIU LLOBREGAT 33 
SANT POL 16 
SANTA PERPHUA 18 
SúRIA 18 
TORRENEGRA 25 

TOTAL 681 

3,' CATEGORIA 
DE BARCELONA (21 Clubs) 

C, C, R. ARAGON~S 
BESOS 
CALELLA 
CARDEDEU 
CARMELO 
CASINO TERRASSA 
CASTELLAR 
CASTELLDEFELS 

10 
20 
33 
16 
11 
26 
21 
13 

1." Divisió Catalana 

CIUTAT BADIA 15 
CORAL BADALONESA 11 
ORFEO BADALONf 17 
BALSARENY 17 
CATALANAlOCCIDENTE 18 
DIANA 13 
GIRONELLA 18 
LA FLORESTA 11 
LDNDRES/ LLEFIA 15 
E, D, MANRESA 10 
MO lA 8 
PRINTER 11 
SALLE HORTA 16 
SANT MART! 20 
SANTIAGO APÒSTOL 10 
SOCIETAT CASINO 8 
TENIS LA SALUT 12 
TIANA 20 

TOTAL 250 

1: CATEGORIA 

DE GIRONA (10 Clubs) 

BANYOLES 

R E S U M 

Clubl 

12 

19 

2.- Categoria Tarragona 18 
1." Categoria Barcelona 23 
2.· Categoria Barcelona 30 
3.11 Categoria Barcelona 21 
Classificació a 3." Barcelona 18 
1." Categoria Girona 10 
2,l' Categoria Girona 5 
1.& Categoria Tarragona 6 
2.110 Categoria Tarragona 5 

TOTAL 148 

TOTAL = 86 

1,' CATEGORIA 

DE TARRAGONA (6 Clubs) 

AAEEMI DE VALLS 26 
ORFEO REUSENC 16 

C, A, REUS 25 
REUS ESPORTIU 31 
EL VENDRELL 29 
VILASECA 34 

TOTAL = 161 

2," CATEGORIA 

DE TARRAGONA (5 Clubs) 

AMPOSTA 30 
BISBALENC 18 
CONFRARIA PESCADORS 19 
G, E, HIFRENSA 25 
HOSTAL DELS ALLS 9 

Tolal = 101 

U lcèncl" % 

764 63,7 
728 40.4 
772 33.6 
681 22,7 
406 19,3 
250 13,9 
222 22,2 
86 17,2 

161 26,8 
101 20,2 

4,171 28,2 
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FASE PREVIA CLASSIFICACIONS FINALS 

V CAMPIONAT INFANTIL DE CATALUNYA 

GRUP l er. 

1 er. i 20n. amb 5 punts 
ILLES CAS (Comtal) i SAYOL (Corne llà) . 

3er. a Bè. amb 4 punts i mig 
GIL (Foment Martinenc) , GIL (Salle Horta) , 
JIMENEZ (Salle Horta) , MOYANO (Vulcà) , 
SALES (Lira) i VIÑALS (Congrés) . 

9è , i 10è, amb 4 punts 
LASI ERRA (Congrés) i REQUENA (L'Hospita
let) . 

11 è. i 12è. amb 3 punts i mig 
ARIAS (Barcelonès) i CASAS (Comtal). 

13è. a 21 è. amb 3 punts 
BALAGUER (Congrés) ,CODINA (Congrés). 
FERNANDEZ (Congrés) , GARCIA (Juyol) , 
GORGORI (Congrés) , LUJAN (Congrés) , 
OLLABARRE (Juyol) , SALAS (Congrés) , I 

SOLANO (Salle Horta) . 
22è, a 26è amb 2 punts 

BRIONES (Salle Horta). COLMENERO (Salle 
Horta), COLL (Ideal Clavé) , D. SENTINELLA 
(Vulcà) i TORNES (Congrés). 

27è, amb 1 punt i mig 
FONT (Aurora) . 

2Bè. i 29è. amb 1 plint 
GOMEZ (Congrés) i MOLINA (Salle Horta) . 

GRUP 20n . 

1 er, a 3er. amb 4 punts i mig 
J, 1\1 GONZA LEZ, M ESA i PIÑERO (els tres 
del Sant Adrià) . 

4rt. i 5è. amb 4 punts 
ESCRIBANO (19,5) i SARABIA ( 13) (amb
dós de «La Colmena») . 

6è. i 7è, amb 3 punts i mig 
GARCIA i ORTIZ (ambdós del Sant Adrià) . 

Bè. i 9è. amb 3 punts 
CASTILLO i MODESTO (ambdós del Sant 
Adrià) . 

10è. i 11è. amb 2 punts i mig 
ALCANTARA i OÑATE (ambdós del Sant 
Adrià) . 

12è. i 13è. amb 2 punts 
GASCA (Sant Adrià) i GUIXE (Sant Josep) . 

14è. a 16è, amb 1 punt i mig 
GONZALEZ i MARTORELL (ambdós del Sant 
Adrià) i SARRET (Sant Josep) . 

GRUP 3er. (Vtlafranca del Penedès) 

1 er, i 20n. CONTRERAS i PALOMO, 5 punts ; 3er. 
i 4rt . CLEMENTE (19) I J . A . MERCE (18,5) . 
4 i mig ; 5é . SERVETO , 3 i mig ; 6é. VILLAVER
DE, 3; 7è . ROSELL, 2 i mig; Bé. a 10è. BLANC, 
CATALA i FELIP, 2; i l l é. i 12è. CATASÚS i 
MORALES, 1 punt. 

GRU P 4rt. (Bages) 

1er. MOYANO (Ca talònia) , 4 punts i mig; 20n . 

TRUJ ILLO (Catalònia). 4; 3er. GÜELL (Cata 
lònia), 3 i mig ; 4rt. IGLESIAS (Catalònia) , 2 
i 5é. V ILASECA (Manresa) , 1 punt . 

GRUP 5é. (Maresme) 

l er. SALET (Mataró) , 5 punts ; 20n. i 3er. RIN
CO N (Amistat) i ARIAS (Mataró) , 3; 4rt. i 
5é. ALCOY i SANCHEZ (ambdós del Mataró) , 
2 punts . 

GRUP 6è. (Baix Llobregat) 

ler. LERCH (Viladecans) , 6 punts ; 20n. MARTI 
(Sitges) , 3; 3er. SUAREZ (Viladecans) , 2; i 
4rt. OLLÉ (Sitges) , 1 punt. 

GRUP 7è. (Va llès) 

ler. UBACH (Casino Terrassa) , 2 punts i mig; 
20n. CASAÑAS (Sabadell) , 1 I mig. 

Els que estan en negreta es classifiquen per 
a la final. 

" CAMPIONAT JUVENIL DE CATALUNYA 
PER EQUIPS 

ORDRE DEL SORTEIG DELS CLASSIFICATS 
PER A LA FINAL 

GRUP 1 er: 1 Vilafranca «B»; 2 Reus Depar
tiu «A»; 3 Tarragona «A»; 4 Tarragona «Bn, ~ 

Reus Departiu «B», 
GRUP 20n .: 1 PRAT; 2 Sant Fe"u de llo

bregat «B»; 3 V ila franca «A»; 4 Vilafranca «C»: 
5 Barcelona ; i 6 Vulcà . 

GRUP 3er,: 1 Mataró; 2 Catalònia; 3 Cer
danyola; 4 SEAT, 5 Sant FeliU de Llobregat «A», 
i 6 Sant Adrià «B». 

GRUP 4rt .: 1 La Salle Horta; 2 Sant Adna 
«A»; 3 Sitges; 4 Vtlanova ; 5 Aurora ; I 6 Cornella , 

Es classifiquen els dos primers de cada gru~ 
per a la final. Entre els segons class ifica ts es sor
tejarà qui s'ha d'enfrontar amb el Royal, de F,
gueres, per passar als quarts de final. 

" CAMPIONAT INFANTIL DE CATALUNYA 
PER EQUIPS 

ORDRE DEL SORTEIG DELS CLASSIFICATS 
PER A LA FINAL 

GRUP 1 er.: 1 Vilaseca ; 2 Reus; 3 Vilafranca 
«A»; 4 Vilafranca «B»; 5 Reus Deportiu , 

GRUP 20n.: 1 Barcinona; 2 Sitges; 3 Sant 
Adrià «A»; 4 Sant Adria «B»; 5 Coll -Blanc; i 6 
Sa lle HNta. 

GRUP 3er.: 1 Juyol ; 2 La Lira ; 3 AVAM «A» ; 
4 AVAM «B»; 5 Santpedor; i 6 Vu lca . 

Els dos primers de cada grup es classifiquen 
per els quarts de final. Dos d'ells passaran per 
sorteig tenint en compte el nombre de classifj· 
ca ts. 






