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• 
.. interface: ••• FA ESCAC 

• 
amb el nou kit J!C 

~ugador d'Escacs Computador. 

INTERFACE. S .A . ha desenvolupat aquest simulador d'escacs fent·hi servir 
microprocessadors. . 

La creació d 'aquest kit té una doble finalitat: 
1 . Desmitificar el concepte de microprocessador. 
2 . Estimular la diversió intel ·lectual. 
El j &C està pensat per als afeccionats a "electrònica i també per als afeccionats 

novalis als escacs. El seu poder pensant s 'ha limitat a 40.()()() bits de memòria . 
El j AC és un company de joc infatigable. i fa perfectament d 'entrenador, perquè no 

comet errors legals. • 
Per a les persones avesades 8 jugar a escacs, el JAC pot admetre jugades especials 

d 'un nivell més alt. 
F!erfer-Io servir, només cal connectar-lo al corrent de 220 V. Tot seguit el display 

del J AC El'Xhibeix la notació " HOLA", invrtant-vos així a iniciar la partida. 
El temps de muntatge del kit és d 'unes 10 hores, seguint les recomanacions del manual 

de muntatge, que té gràfics i esquemes. 
El J AC és un avançament espanyol ; tota la literatura que l'acompanya és, don'cs~ en castellà. 
El nostre escac és el següent: 

lO Jugueu contra el computador que construïu vós mateix." 
La nostra recomanació: Combineu la teoria amb la pràctica muntant kits d 'aplicacíó de uP. 

Trobareu el JAC als principals establiments d 'equips i components electrònics. 
De venda al detall . 
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La nostra tasca urgent de cada dia 
Els temps que vivim són esperonadors a nivell personal. Sortim no tan 

sols de la foscúria, sinó de l'opressió, de l'ofegament, de la despersona
lització , de tenir-ho tot pensat i tot resolt sense comptar amb nosaltres, 
sense comptar amb el poble_ fEs a dir, venim de la llibertat conculcada. 

Avui dia no cal que esperem res de ningú, però tampoc hem de tèmer 
que se'ns segui l'herba sota els peus. Per tant el treball depèn de nosal
tres . I el seu resuftat, en certa mesura, també. 

No necessitem altres estimuls per actuar. Només cal mirar al nostre 
voltant i comprendre que tot s'ha de sotmetre a revisió_ No vol dir que 
s'hagi de canviar tot sistemàticament, però les coses s'han d'enfocar amb 
més llibertat, amb més amplitud de mires . I la llibertat s'encomana . I les 
mires es fan aixi més llunyanes, amb un més gran abast. Tots ens hi tro
bem involucrats en aquesta tasca de recuperació , de redreçament , i no po
dem defugir-la . 

La Federació Catalana d'Escacs , l'afició catalana dels escacs, tenen 
ara l'oportunitat de potenciar les seves virtuts, a bastament demostrades 
i mercès a les quals hem pogut mantenir encara un aparell acceptable de 
resistència . Cal reconèixer que si per difondre els escacs, per portar-los 
a tot arreu i per organitzar-los minimament no es pot dir que hi haguessin 
limitacions, tampoc es podia fer amb l'entusiasme i la vigoria que donen 
el conjunt de llibertats socials de les que no gaudiem. Els temps no eren 
precisament suggerents. 

Els escacs, com a part d'una cultura de resistència que ha estat han de 
passar a militar com a cultura en lluita . 

Ara és hora, doncs, d'organitzar-nos a nivell de federació, a nivell de 
club i a nivell de jugadors . Cal una modernització d' estructures, una de
mocratització àmplia i una efectiva descentralització perquè el treball de 
conjunt sigui realment fecund . 

I cal també afermar la nostra catalanitat, en l'ordre de les prioritats 
immediates , començant per la potenciació de la nostra llengua . Ara que 
està previst, segons l'Estatut de Catalunya aprovat el 29 de desembre per 
l'Assemblea de Parlamentaris , que el català sigui oficial a Catalunya 
(Art . 3.2) -<3ntenent-se, lògicament, que el castellà és la llengua cooficial
ja podem fer-ne ús sense embuts. 

D'altra banda, si tenim en compte el principi que recull l'adagi castellà 
que diu : .donde estuvieres haz lo que vieres-, n'hi ha prou per a com
prendre l'actitud que ha d'adoptar el nou vingut . El patrimoni popular de la 
terra catalana es basa en el coneixement de la llengua que li és pròpia 
(Art. 3. ') i, per tant, ha d'ésser respectada i conservada per tothom Que 
visqui a Catalunya. 

Per aqui comencem a ésser poble, precisament_ I això ho han de tenir 
ben clar tant els catalans d'origen com els catalans de destinació . Aquest 
dret fonamental de tot poble no havia pas estat afavorit durant aquests 
darrers 40 anys, ; ara ens en ressentim i comencem a pagar-ne les con
seqüències. Però entre tots hem de fer l'esforç -i, si cal, el sacrifici- per 
a recuperar les nostres senyes d'identitat i assumir-les com fa qualsevol 
ciutadà de qualsevol pais que ho té civicament ben entès des de l'escola 
amb les seves pròpies. 

Tot això requereix aires renovadors . Sempre que hi ha una nova Junta 
Directiva a la Federació vol dir que se n'espera alguna cosa de nou. fEs 
de creure que per això se l'elegeix_ 

Però això és una veritat a mitges, o almenys constitueix una respon
sabilitat compartida, especialment quan prove d'unes eleccions democràti
ques que han donat lloc a la nova situació i que responsabilitza els electors. 

Vol dir també que aquesta població escaqUIsta ha pres posició i que 
aquesta posició l'assumeix. El lloc on s'ha de mani/estar és a l'Assemblea 
de Clubs, que és l'òrgan d'expressió del col'lectiu escaquista, on han d'a
nar a parar totes les seves inquietuds, els seus afanys, els seus anhels, 
els seus desigs ; on, a més de resoldre el present, s'ha d'anar bastint el 
futur , sense el qual el present és de curta volada. 

Una vegada més volem somoure la consciència dels assembleístes 
perquè aportin la seva positiva contribució en un temps progressista com 
el nostre. car és indispensable que tothom entengui que és part decisiva 
en el govern de la nostra Federació . I només aixi la podrem fer efectiva. 

• 
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DECLARACIÓ-MANIFEST 
PRO "BUTLLETí D'ESCACS" 

Un grup de lectors del BUTLLETI D'ESCACS, 
lent-se ressó de la problematica en què es tro
ba la seva edIcIó, reflectIda en els dIferents co
mentaris I estats de comptes que s' han publicat 
en les seves pagInes, i amb l'Interès de mante
nir la seva linia i nivell actuals, s'han reunit en 
diferents ocasions -31 de maig, 7 i 26 de juny, 
26 de setembre i 13 de novembre de 1978- pel 
tractar d'endegar un sistema econòmIC que asse
gUf/ la contmUltat del BUTLLETi D'ESCACS. 

1) Situació vigent 

El BUTLLETi D'ESCACS és l'òrgan de la Fe
deraCIó Catalana d'Escacs perquè li correspon 
la propIetat del titol . El seu funcionament és au
tònom respecte del pressupost general de la 
Federació. 

BUTUfI1D'~ 
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En aquest sentit la responsabilitat de la ges
tIÓ del BUTLLETi D'ESCACS recau, tant en /'or
dre administratiu com redaccional , en un DIrec
tor ncmenat pel PresIdent de la Federació , que 
en aquests moments és el Sr. JordI Puif} i La
borda. 

El oirector-Admmistrador té la facultat de de
sIgnar els seus cof./aboradors, tant en /'aspecte 
redaccIOnal com de gestió. 

En el moment de fer aquesta declaració el 
BUTLLETí D'ESCACS ha publicat 13 números en 
un per iode de dos anys i mig. Es pot considerar 
que, en termes generals, el BUTLLETi D'ES
CACS f}audeix d' una ampla acceptacIó per part 
de tots els escaquistes de Catalunya, i ha esde
vingut un prestigi col·lectiu . 

Els lectors sotaslgnants es fan representants 
d'aquesta acceptació, que comparteIxen, peró 
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són conscients també de les dificultats que com
porta mantenir aital publicació. Per aixó han es
tudiat els diferents sistemes de financiació per a 
cobrir les despeses que comporta la seva edició. 

2) Estudi econòmic 

Per a l'edició de sis números a l'any amb un 
total aproximat de 300/350 pàgines , el pressu
post actual és de 1.200.000 pessetes, aproxima
dament , comptant només amb les despeses in
dispensables per a la seva confecció i distribu
ció sense cap retribució al treball esmerçat. 

Aquest pressupost, en percentatges aproxi
mats també, es cobreix actualment de la següent 
manera : 
a) subscripcions i venda a la menuda 40 % 
b) participacIó llicències jugadors federats 7 % 
c) subvenció FEDA 13 % 
d) publicitat 15 % 
e) donatius privats 25 % 

D'aquest detall es dedueix que la contribu
ció indirecta dels lugadors federats , que són la 
base de l'activitat escaquista catalana i a qui va 
destinada la publicació, és la més reduïda i ben 
poc representativa , per tant. 

Si tenim en compte que l'obtencIó de nous 
subscriptors es produeix lentament mitjançant 
periòdiques campanyes de promoció, cares i de 
resultat aleatori; que la publicitat no és el fort 
d'aquesta mena de publicacions, que més aviat 
és de caire institucional i de suport; que la sub
venció de la FEDA és una contribució al desen
volupament informatiu i divulgador dels escacs 
allà on es produeixin dins l'Estat espanyol, però 
mai por ésser part essencial; s' ha de considerar 
que l'aportació privada és la que està sostenint 
des del primer moment l'existència del BUTLLE
TI D'ESCACS. 

3) Formació d'un Patronat 

Com sia que la Federació no subvenciona ni 
es fa responsable del possible dèficit que pro
dueixi l'edició del BUTLLETí D'ESCACS, de bell 
antuvi els sota signants s'han constituït en Patro
nat d'Ajut al BUTLLETI D'ESCACS i s'han com
promès a l'aportació de quotes anyals voluntà
ries per a complementar el cost de la seva edi
ció. 

Aquest Patronat considera, però , que la seva 
existència ha d'ésser transitòria fins arribar a 
una solució col·lectiva, que és la que propugnen 
amb aquesta declaració i que s'esmentarà com 
a conclusió. 

Mentrestant, però , el Patronat d'Ajut al BUT
LLETI D'ESCACS es r€sponsabilitza d€1 resul
tat econòmic de la seva gestió. 

Fins el moment que s'assoleixi la implantació 
del sistema que proposen aquí, els fundadors 
del Patronat inviten a tots els escaquistes que 
es sentin solidaris per a mantenir €I BUTLLETI 
D'ESCACS a adherir-se mitjançant la seva apor
tació . car es necessita un determinat nombre de 
membres perquè el Patronat sigui efectiu. 

4) Proposta de solució definitiva 

Els sota signants estimen que no és just que 
s'hagi de carregar privadament -tant li fa sigui 
personalment o com a Patronat- un cost que ha 
d'ésser col·/ectiu de la comunitat escaquista i, 
que si l'assumeixen transitòriament , és només 
fins arribar a la que consideren definitiva solució 
; que a continuació exposen . 

El Club d'Escacs Terrassa ha estat l'iniciador 
d'aquesta proposta, que fou formulada en carta 
al President de la Federació Catalana d'Escacs 
i publicada en el número 10 (febrer 1978) del 
BUTLLETI D'ESCACS, a la que s'adhereixen els 
declarants, car a partir d'ella , en les reunions al 
començament esmentades, s' han ratificat cada 
vegada com l'única solució possible i racional 
per a resoldre per sempre més la supervivència 
del BLlTLLETI D'ESCACS. 

Aquesta proposta, que formulen al nou Presi
dent de la Federació Catalana d'Escacs, En Joan 
Segura i Vila, i que fan extensiva a la seva Jun
ta Directiva i a l'opinió pública composta per 
tots els escaquistes, jugadors i directius, és la 
d'establir les necessàries disposicions per a fer 
obligatòria la vinculació de la subscripció del 
BUTLLETi D'ESCACS a la llicència federativa 
com a jugador. 

Comprenen els sotasignants que l'adopció 
d'aquesta mesura pot convenir sigui feta gra
dualment i paulatina, tal vegada en un periode 
de dos a tres anys, però el que cal és establir 
el principi abans esmentat i aplicar-lo progressi
vament per arribar ben aviat a la seva total as
sumpció. 

Barcelona, vint-i-tres de novembre de mil 
nou-cents setanta vuit. 

C. E. TERRASSA Jaume Mora 

C. E. VULCA Jordi Vila i Brichs 

ASSOCIACiÓ BARCINONA 

S. E. C. P. SANT JOSEP 

NOTA 

Carles Gil 

L1uis Viladot 

Ramon Casa navas 

Jcrdi Puig 

Es dóna com exemple el procediment emprat per la Fe. 
deració d'Escacs dels Estats Units d'Amef/ca on un Jugador 
federat paga IS dòlars de quota a l'any , que comporta Ja 
recepcIó de la revista CHESS L/FE AND REVfEW, editada 
per fa Federació. 

En el cas que no es sigui Jugador federat peró es vulgui 
estar subscrit a la reVista , el preu de la subSCripCIÓ és 
aleshores de 13.50 dòlars , ço que vol dI( que el dret cres
tar federat costa només que 1,50 dó/ars, peró està indisso
lublement lligat al fet de rebre ls revIsts. 

En quant a jugadors federats , s'estableixen graduacions 
de quotes-subcripció segons es SIgui un juvenil o un pen
sIonIsta Jubilat, per exemple . 
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L'OPINiÓ 
DEL LECTOR 

Sr. Director 
Butlletí d'Escacs 
Trafalgar , 3 pral. 
Barcelona 

Estimat amic: 

Groningen, 3 de gener del 1979 

Estem a les acaballes del present campionat 
d'Europa de Joves, la crònica del qual remeto 
apart. 

Vull referir-me a una conversa sostinguda 
amb el senyor Menno Ploeger, redactor en cap 
de la revista holandesa que com altres rebem 
en regim d'Intercanvi, 

Ultra fer-me elogis de la nostra publicaciò, 
s'ha interessat per la prob/ematica dels escacs 
a casa nostra . 

No en va Holanda i Catalunya tenen una molt 
similar superficie geogrilfica i quan menys els 
esquemes generals d'organització s'assemblen. 

Es clar que €lIs t€nen 26.000 llicencies i 
només 4.000 nosaltres; la seva federació 85 anys 
i molts menys la nostra. Etcetera . 

Una pregunta molt important li vareig formu
lar, i que ell em respongué molt amablement : si 
la revista anava vmculada a la llicencia, i em 
somrigué. 

Es fonamental, em digué, aclarint-me acte se
gUit quin era el regim econòmic. 

La llicencia de seniors, que són uns 18.000 
en total , costa 24 florins ( 1 flori = 35 pessetes). 
Dotze florins per a la revista i dotze per llicen
cia . 

Els joves i els aspirants, fins a 20 i 16 anys, 
respectivament, paguen quotes molt més re dui
des . Però tots reben la revista. 

El pressupost de la revista és de 2DO.OOO 
florins . El de la federació és d'un milió de flo
rins . Una xifra molt forta, li vareig dir. 

Efectivament , i es cobreix de la següent for
ma: la meitat ve de protecció oficial. El 70 % 
de la mateixa ve dels pressupostos de l'Estat. 
El 30 % restant de les quinieles i s'aplica per a 
competicions internacionals, per a cobrir les 
despeses dels jugadors holandesos. 

El mig milió restant de florins es cobreix amb 
l'aportació de membres tant actius com protec
tors . Suposo que aquests darrers ho fan acollmt
se als beneficis fiscals que reporta. 

Els ajuntaments tenen cura de premiar l'ex
tensió dels escacs a les escoles. 
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Preguntat per quants clubs hi havien, sembla 
que menys de la meitat que a Catalunya , i pre
guntat per quin era el nivell d'independencla 
respecte dels cafes, etc., respongué que els dar
rers anys s'han anat traslladant als locals parro
quials de les nombroses esglésies noves i tam
bé als centres recreatius de les empreses. 

De cara a la integració de nois i noies als 
clubs em respongué que es procurava que gau
dissin d'uns hora(lS especials, encara que la 
qüestió femenina estava molt verda (7DO llicen
Cies), i que estaven molt lluny de la solució asso
lida a Anglaterra, de crear clubs femenins. 

Naturalment tenen programes de Televisió. 
En resum, els escacs a Holanda són un exem

ple per a tots nosaltres i digne d'estudi . 
Finalment el senyor Proeger es posa a dis

posició per a qualsevol iniciativa futura en be
nefici mutu. 

Sr. D.rector del . BUTlLETI 
O·ESCACS· 

Estimada Señor. 

En el pasada n.o 14 el se 
ñor Carles Gd Mmguell, en 
su reportaJe sobre el 11 Tor
nea Internac ional Barclnona 
escrebe lo slgUlente . Nos d, 
¡eran que sueco y argentmo . 
Juegan dlVmamente al bridge 
Claro. esta nuestro erB tan 
só/o un T omeo de A¡edrez de 
5.0 Categoria InternacIonal 
Persona/mente nos hublerf. 
gustado mas IOten~s por esto 
En honor a la verdad se p,e 
sentaron a lugar todas las 
rondes- , 

Varnes a ver cuanta verdad 
hay en esto En primer lugar 
yo no soy Jugador de bndge 
Las reglas de este Juego la~ 

conozco poca mas o meno~ 

como un princlplanle de a/e · 
drez que acaba de aprender 
los movimientos de las ple · 
zas. 

Hlce muchas tabras. pera 
solo una rap ida y. precisa· 
menle. contra Oebarnot. No· 
sol ros hemos hecho lablas en 
casI lodas nuestras partldas 
desde 1974. y esta no ee 
nada rara. Dtros eJemplos sor 
Andersson· T,mman y Hort 
Tlmman Estas pareJas casI 
Slempre hacen tablas. A ve · 
ces resulta dlficll jugar con· 
tra un amigo. 

Como say Jugador profeslo , 
nal de ajedrez. y no tan bue 
no como los grandes maes 

• (NOLA: Eslon y Oebarnot) 

Jaume Mora 

tros. tengo que part icipar er 
toda lo que se ofrece El tor· 
neo del Barcinona fue mi selt 
10 lorneo consecutiva y ta nIe 
Jugar no slempre resulta be· 
neflcioso. Eslaba cansada. 

Por favor. seflor PUig L( 
r\Jego publique este desmen 
tldo en el prOltlmo numero 
No me gustan las mentlras y 
mi reputaclón como jugador 
de ajedrez en Espafla ha slde 
hasla ahora sm manc ha. 

Sinceramente. 

JAAN ESLON 

Sr. Director. 

AI meu comentari . Oi qU! 
18 puc opinar? publicat en e ' 
número anterior va derxar d·a· 
parèixer un concepte que erE 
conseqüència de les gestions 
Que el Sr. Segura va fer pro¡: 
dels organitzadors del tornel[ 
internacional • Costa Carala 
na- I de la Federació Espa 
nyo/a perquè ¡ugués el cam 
pió de Catalunya . 

Haig d'afegir que producte 
cfaquestes gestions. segonf 
manifestacions del propi se 
nyor Segura . va ésser un te· 
legrama de la F.E.D.A. als or 
ganitzadors perquè mclogues 
sin el campió de Catalunya er 
el torneig Peró ni alXI fOt. 
possible . 

Atentament . 

JORDI AYZA 



Sr. Jordi Puig 

IHolal 

IFellz 1979t Y graclas por 
el Butlletí. Sln embargo. te 
escribo para aclarar dos erra
res graves en la descripció!" 
de la última ronda : 

• Mientras ... Pérez y Fernim
dez entablaban .. " . ¡No! La 
partida ha sido aplazada en 
posición ganada para Pérez 

·Inmedia tamente los capita
nes ... • ¡No! Soy el capita r
del equipo de la U.D. Las 
Palmas y no he acordada nada 
con el capitan del Rey Ardid 

Es posible que el joven Gó
mez haya protesta do contra 
una orden de su capitan, muy 
posible. Pera. ¿porqué esta
ba tanto tiempo sin jugar? El 
hec ho es que todos los cua· 
tro esta ban muy nerviosos 
ninguno de elias ha queride 
sentarse y Jugar 

Claramente, miS Jugadoref 
tenian ml permiso para acor 
dar dos tablas. La posición de 
Fraguela estaba tan perdida 
y la de Pérez estaba ganada 
pero todavia con trabajo. Si 
hubo negocia ci ones. no he 
particlpado en elias. En lo~ 

campeonatos por equipos hay 
siempre negoclaciones. pere 
normalmente no me gusta eso 
En consecuencia . no estuve 
en la sala de juego al acor o 
darse las tablas. Estuve en la 
sala de prens a tratando de lla· 
mar a Suecia. para un repor· 
taje sobre Karpov-Korchnoi. 

No comprendo por qué 10f 

bilba lnos han dado tablas. Lc· 
mas facll era jugar, con ur 
punto entero para Gómez y Ur' 

cero para el otro, con la muy 
pequei\a posib ilidad de un 
error grave de Octavio Pérez 
Alguien me ha dicho que to · 
dos tienen miedo de mis fJna · 
lisis: pero la posición de Fra
guela realmente era muy cia 
ra . ¿Oué es lo que puedo ana
lizar? No comprendo tampoc e 
por qué Garcia Conesa ha 
da do tablas en una posiciór 
donde Pomes. en mala for· 
ma. todavia tendria que de· 
fenderse muy bien. Etcetera. 

La últ ima ronda ha sido ex· 
trafla y controvertida. Pera ne 
tan extrar'\a. Y tras los casoe 
lamentables en el 77 mis ami 
gos canarios se sienten ur 
poco perseguidos por algunof 
periodistas de ajedrez. Por 
eso es ta carta. Quizas puedef 
cla rificar esas cosas en el 
Butlletí . 

Saludos 
BENT LARSEN 

6 
febrer 
1979 

FESTA DELS OSCARS DELS ESCACS 

XII OSCAR MUNDIAL 
IV OSCAR ESPANYOL 

11 OSCAR CATALÀ 

Es recorda als lectors i afeccionats en general, que aquesta 
Festa començarà a 2/4 de 5 de la tarda i tindrà lloc a l'establiment 

«Diagonal- de EL CORTE INGLES (Avgda, Generalisimo, 617) , 
departament . Boutique Caballeros -, 

S' ini ciarà amb un torneig de partides ràpides entre representants 
dels clubs de Primera Divisió de Catalunya, 

A partir de les 7 hores s 'aniran donant a conèixer els resultats 
dels escrutinis dels premis esmentats a l'encapçalament 

amb proclamació dels guanyadors respectius i la classificació 
dels 10 millors jugadors de 1978 en cadascun dels àmbits 

de referència. 
L'entrada es gratuïta, Com a cloenda es servira un Vi d'Honor 

als assistents , 

FOTOGRAMES 
D'ESCACS 
per Arxiu Robert 

Moment de descans en el 
rodatge de la pel.lícula de la 
Fax • V,ento en las ve/as - o 
dinglda per Alexander 
Mackendrick . en 1965. 
Porta les blanques l'actor 
Anthony Ouinn. i esta 
acompanyat de la protagonista 
V ,viane Ventura . 
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EL TAULER MÀGIC 

LA VIDA NO TÉ COLOR 

La dona mirava encantada l'aparador. No 
s'acabava de decidir. Bótes o sabates. Tants co
lors, tantes formes ... L'abric gruixut li amagava 
de l 'entorn el contacte . Era prima i la doble pell 
era protecció. Mirava i remirava . Com si algú es 
pogués barallar amb ell mateix tot mirant un 
aparador de sabates. Finalment : 

-Són mil tres-centes, senyora. 
-Tingui. 
-Moltes gràcies i bona nit. 
-Bona nit. 
Amb la capsa a la mà, la mirada endavant i 

un fred al cor Olivia amb pas d'ànec i melodia de 
¡iolins de fira barata s'endinsa per un barri des
conegut. eren festes i sentia la il.lusió de veure 
llums, noves cares alegres i tot d'espentes di
vertides, cossos joiosos i un ambient de festa a 
l'aire. Anava mig d'esma i embadalida amb tot 
l'enrenou. -Unes sabates per al Jaume, sabates 
noves, ja li convenien , ja, no li duren ni tres me
sOS.- ~s tan esvalotat el seu fill únic. Les passes 
no li tornaven el cami de la llar, Si bé pel Jaume 
li feia recança tornaria a trobar una discussió 
enigmàtica i jeroglifica. El seu marit sempre tan 
irritant! 

Tot d'una revolada es senti arrabassada dins 
un cotxe. El cap li donà mil tombs I una olor pe
netrant li entrà per les narius. S'adormi. El cotxe 
segui gairebé trenta minuts una marxa uniforme. 

En despertar-se es troba en un ambient agra
dable. Llums somortes i temperatura com cal a 
l'hivern dur. La butaca era confortable. No veiè 
la capsa amb les sabates per al seu fill. Troba , 
davant per davant. un tauler d'escacs parat, 
com un dinar a punt d'encetar. I per l'altaveu 
ressonà agudament : 

--Benvinguda a casa. No s'estranyi. Res en 
aquest món ès estrany només la ment de qui ho 
configura . Tranquilitzi's, si fa el que ha de fer, 
no li passarà res . Té una oportunitat contra una 
altra . li toca jugar, Si juga bé i guanya tornarà 
al carrer d'on l'hem. presa en mitja hora, Si ma
lauradament no ho fa bé ... també hi tornarà ... 
però demà.-

-Vostè està boig . No sé jugar a n'això i en· 
cara que en sabés jo t inc altra feina que perdre 
el temps en aquestes rucades . Deixi'm marxar o 
bé aviso a la policia . 

-Senyora Riquer no em faci riure . Sap tan 
bé com jo que està a les meves mans i es do
blegarà. Si Us plau, jugui. Acabarem abans. Si 
no, haurà de fer unes coses que potser no en té 
ganes. 
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A Marilyn 

per JOSEP M. FIGUERES 

-Vostè guanya, Començo i acabem quant 
abans millor. 

-Aixi m'agrada. 
La partida segui els cànons habituals entre 

dos jugadors desconeguts. Obertures a la de
fensiva. Enrocs amb prontitud. Control i segure
tat. Manca de jugades arriscades. Per l'altaveu 
la situació de les peces brollava amb perfecció. 
Com el circuit tancat de televisió. Com l 'altaveu . 
Com tantes d'al tres coses tecnificades. Olivia 
patia com només una dona es pot imaginar. Ja 
no eren les sabates d'en Jaume, ja no eren les 
pors a uns fantasmes aliens. Era la passió del 
joc abstrús. Era la lluita anònima entre l'home i la 
màquina, entre la dona i el Poder, entre la sen
sibili tat i la mecanització. Olivia no sentia odi 
per tot allò, era una sensació d'impotència, de 
ràbia continguda, de ser el que hom vol ser i no 
pot arribar a assolir. 

S'atansava el moment culminant . Determina
des accions. Qui juga a escacs, bo o dolent té 
una escala intima de valors que acompleix al 
marge de l'escala de valors de la societat. S, 
coincideix en ve a ser accidental. 

O livia va moure l'alfil blanc tot amenaçant un 
fràgil rei. I un cavall negre cobri l'atac. Però , 
com tot, la partida es va acabar i ... 

(Final '. - GUANYEN LES BLANQUES) 

Olivia sospirà . I, és clar, s'aixecà tot posant-se 
l'abric de pell. No tombà el rei vençut però mirà 
el sostre i la mirada de suficiència valgué per 
deu mil paraules. Tot un enrenou de clics obri 
ren portes i la llum, agradable com un bany ca 
Ient a l'hivern, mostrà el bell rostre d'una nit 
estelada. Tranquil.litat i altra volta a la botiga de 
sabates. En Jaume era el seu fill únic. 

(Final 2. - GUANYEN LES NEGRES) 

Olivia contingué un xiscle i els llums s'apa
garen. Unes... però no ho diguem, cada lector 
ja sap allò que s'imagina i no cal que ho repe
tim. Olivi a patia . De les sabates només hi havia 
el fang . 

(Final 3, - TAULES) 

La veu metàl.lica tornà a tronar: una altra, si 
us plau, la vida no té color. 



ENTRETOCS 

Una característica dels escacs és que no hi 
ha una teoria que el pas del temps no refuti ; el 
millor però, és que les partides dels grans mes
tres despertin entusiasme. L' home no viu mil 
anys. 

• • • 

Llorejar una partida d'escacs, - Premi de Be
llesa., és absurd. la bellesa només pertany a 
les estàtues. 

• • • 

El sentit de la realitat és un regal de l'ente
niment per a valorar una posiciò. El jugador fatu 
no és mal realista . /Os un teòleg. 

• • • 

la memòria i el judici poden fallar. ¿Què és 
millor, doncs, una bona memòria o un bon ju
dici? 

• • • 

La soluciò d'un final complicat, és sempre 
més senzill del que es podria pensar i més com
plicat del que es pot comprendre. 

• • • 

Una idea original és viva quan el jugador la 
posa sobre el tauler; però com si la llencés 
als llops. De poder no la faria. Ara, l'instint de 
vèncer és més fort que el de la conservació. 

• • • 

Formes pacifiques de conVlVenCla : Cortesia, 
jugar als escacs i viure de renda. 

• • * 

L'ambició d'un jugador d'escacs és vèncer 
l'adversari, cosa relativament fàcil perquè la pi
lota es mou entre dos. la d'un directiu ja no ho 
és tant perquè es mou entre moltes pilotes de 
bot divers. 

• * • 

Un gran jugador, si no té seny, pot fer molt 
de mal en un club . Amb seny s'ofega l'egoisme. 

• • • 

JOSEP MASGORET 

NOVEDAD 
El match del año 

analizado por el Gran Maestro 
BENT LARSEN 

&I t¡'t41t ?1l~U.JrTd 1,,( rrlfaaOlfa( 

'8&1/7 LA-¡¿S&1/ 
.t'INaJi¡4 ttUIaJ (a4 p4TtidA4 ad .-ratd 

Otros títulos de interés: 

Por los 
Grandes Maestros 
norteamericanos 
I.A. HOROWITZ 
Y FRED REINFELD 
ptas.100 el ejemplar 

BRUGUERA 
Los Itxosde ho¡ 
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ELS ESCACS, L'ESCOLA DEL MAR 
I PERE VERGÉS 

Els escacs com instrument pedagògic i de cultura. 

Dins de la tasca realitzada pels escacs catalans, 
la que es portà a cap del 1931 al 1936 ha tingut una 
im portància i trascendència que ni els mateixos es
caquistes d 'aquell temps podien sospitar ; ni aquells 
impulsors idealistes i romà ntics que algú va qualifi . 
car, alesho res, de somiatruites. podien preveure que 
mo ltes d'aquelles idees o projectes, a parenlment irrea · 
litzables, a rr ibessin a arrelar ta n avia l i lan a fo ns de 
l'a fició, 

Hem de referir-nos, si més no, a les competicio ns 
infantils, femenines, escolars, festa dels escacs, e tc., 
ca r de lot a ixò hi va haver dins d 'aquells c inc any" 
Sense esmen la r e ls escacs a distància (Ie lèfo n, lelè· 
graf i ràd io) i co ntacte amb mestres internacio nals, 
tema aquest que mereix capítol apart. 

Ja a l'avanlprojecle del «Casal dels Escacs» (1 930), 
es preveia un agrupament de totes les possibles ma
nifestacio ns d 'aquest joc. amb la intenció de conrear
Ies i activar-les. Alesho res es suggeria la missió de 
formar : 

Biblio leca especia lilzada que aba5lé. la premsa , 
revisles , bUllle lins, llibres. esladíslica , a rxi U. 

Pro fessora t. coneixement de mètodes. obertures 
tractad i~tes: anà lisis i comenta ris. 
Conferències. controvèrsies i concur~os. 
Acció c ultura l, b iografies. anecdotar i. critica in· 
terv ius. publici tat r museu. • 
Torneigs ~ociah.. loca ls. regjona l ~ . nacionals i in
ternaciona ls, per corre~pondència i to ta mena de 
competicions i corresponsa lic!\. 
Fomentació a ba!'lc de gru ps e!)co l a r~. manifesta
cions per ràdio, pro teccio ni sme. relac ions ex te
rio rs, acció femenina. vi sites, excur:-. ions. consul 
tes. diversions i in icia ti va. 
O rga nització d'u n !'.cCl ctariat cxpc rl. etc. 

Tot això que sembla utòpic. f rui t d'un!'! vi:"ionari :-. 
o eixalabral' (?!), avu i ja Irobem moltes d'aquesle, 
activitats en ple funcio nament. És clar que a l e~hore!'! 
tot aquc:"l programa, exce~~ivament carrega t, atapeït 
i dens. curull d'idees, va so rprend re l'afició, i a ben 
segur que va ésser el factor que mé~ va infl uir a de
lu ra r e l projecle, Malgrat IOl, sigui quin ,igui el 010· 

liu. ¡:X:>C a poc es posaren en marxa molte~ d'aque l1 e:-. 
ac tivitats. 

A l festiva l que o rga nilzà la Federació Calalana. 
e l dia 22 de gener de 1928, a l' Iris Pa rk (a ra ha fel 
SO anys), a mb mOli u de la vinguda l' A lek hine a Ba r· 
L'c lona, i com a homenatge a ell (dos dies aban:-. d'a-
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per RICARD GUINART i CAVALLE 

quelles cèlebres simultànies), fesla a la qual hi par· 
liciparen SSO jugado rs. de toles les calegories (fede· 
rals o no), hi prengué parI un grup de 20 nens de 
l'Escola del Mar. Fou r únic equip infanlil q ue hi ". 
sisli. La Federac ió Calalana. aleshores pre.id ida per 
(innça l Cueva!\, c:-.l il1la nl -ho un fet cX lraon..! ;na ri. d 
va d istingir amb el primer premi, guanyador pel ~eu 
nombre de participants. Aq ue~t e~deven i l1lcn t ja dóna 
que pensar. 1 enca ra que aparent menl ~emb l a de 
poca vàlua. esdevé una mo lt imporlanl fila dels nos· 
tres escacs. Amb aquest detall ~e' n ~ ma n i fc~ l a d' una 
manera oberta la ¡:x:>ssibilitat deb escac~ com a sis
tema educatiu i Ja seva importància dins l'escola. 
delall que el dignifica i l'ava lora, Però a la vegada 
és demoslraliu de la possibil ila l de poder o rganilzar 
un campionat infantil amb fin alitat pedagògica i e~ 
portiva. 

Ja aleshores. el pres ligi de l' Escola de l Mar era 
notori, quant a l'ensenyament en genera l, paò de 
cara a la nostra dèria. els escac!\. encara é~ més ~ ig
nificatiu, com veurà el lector que en ~ ~cglleix. 

Era a fin als de l'a ny 1932 quan ea",a lmenl va 
caure a les meves l1l a n ~ un número de la Gaseta M u
n¡cipal de l'Aj untament de Barcelona. on junt amh 
la informació del q ue rea lilzava la Comis,ió de Cul· 
tura de l'esmentat municipi. :-. 'hi publi.,:av:;:n dive r~o ... 
gravats, d'entre ells un on c!\ veien d:-. pet i t ~ e~cola r ... 
jugant als escac~. a la CoUm ia E!\colar de Vilal1lar. 
de Cala fell (fili a l d'es liu de l' E>cola del Ma r), Va 

Pere Vergés I Farrês (1896-1970) , ef gran pedagog 
català, artlfex de l'Escola del Mar. 



ésser per a mi. encaterinat amb els escac~. una agra
dable sorpresa . I la circumstància d'é~~r jo funcio
nari municipal m'impuhà a po~ar-me en contacte 
amb el Negocial de Cullura on un bon amic, en Ra
mon Jori, em posà al correnl pel que fa referència 
a la tasca que dins les escoles realitzaven els nens i 
d'una manera especial amb eh escacs. 

"Als cscacs 111 digué- hi juguen a totc!'. l e~ e~-
coles de l'Ajunlamen l, però on hi ha mé. incremonl, 
és a l'Escola del Mar, E l graval que haveu visI a la 
Gaseta n'és una prova . Aneu a veure el Director d'a
quella escola, en Pere Vergés, que ell podrà dir-vos 
moltes coses interessants. Penseu que allí hi juguen 
nois i noies, no com esbarjo, sinó com una diM:iplina 
més. dins les educatives pures. " 

• • • 
No ca l dir que després d 'aque,la lroballa, em 

fallà lemps per encami nar-me vers l'Escola del Mar, 
emplaçada al barri mariner de la Barcelonela, al 
capdavall del ca rrer de l'Alm irall Aixada, enfronl 
del mar, al coslal dels Banys Orienlal. i davanl d'un 
ampli i lla rg areny, lloc denomina I lambé Plalja dels 
Pescadors, 

Consideràrem un fel extraordinari que en una 
esco la de tant prestigi ensenyessin a la mainada a 
jugar ab escacs. Això, serà. vaig pensar. un magnífk 
tema per «El s Escacs a Catalunya». com així va é~
~er (I), i vaig voler anar a comprovar-ho, 

La rebuda que en, va fer en Pere Vergés fou 
cordialí ssima i més encara quan s'assa bentà que 
aq uella publicació es preocupava dels pelils esca
quisles i ~obrelo l de res~ència educativa d'aqut!~t jo..:. 

11 per~onalment ens acompanyà i tn~ mo~t rà tote~ 
les ~ale~ que ~'u t jl itzaven per a ren~enyal11ent, e>..
plicanl -nos la concepció pedagògica que impubava 
l' E!'.cola i com es desenvolupava allí la vida escolar. 
La veritat, é~ que vaig quedar :-,o rprè~ i meravellat. 
L 'ord re que imperava a totes le~ :-.ale~, ne ( e~, amo 
mobiliari bonic i modan, ven(iladt!~ i a:o.olclladt!:o., era 
excepcional. 

Recordem que per aquell temps un regid or del 
consistori valencià, proposà que el joc d'e~ca('s for-

L'Escola del Mar en e1 seu 
emplaçament primer a la 
platja de la Barceloneta. 

més parI de les assignalures que inlogren el Balxi 
Ileral. Això e, lava per veure-ho, Però amb els nO,
tres ulls havíem vi ~t que el jo.: del ~ e~cac~ e~ prac, 
licava a l' Escola del Mar, ja que a IOle. le. classe, 
hi havia el quadre de punluació On e, rdleelia la 
marxa del torneig que en totes elle~ C!'I jugava. tant 
a les de nois com a les de noies. Com també compro
vàrem que posseïen abundant material d 'c~cacs. 

Mentre anàvem deambulant per le!'l dep.'!nd èncie~ 
de l'escola, Pere Vergés anava comentant: «Com 
veieu el joc dels escacs perd aquell aire de joc en si, 
p.: r esdevenir- ne una de lanles peces d 'aquesl rello l
ge que és l' Escola , Cada any es juguen el> campio
nats amb la parl icipa..:ió de nois i noics. disputant-se 
tres copes, una per cada ca tegoria. Però tingueu ben 
present , i pober ho trobareu c!\trany, que per a no· 
~a ltrcs té tanta importància que eb nois juguin als 
escacs com que llegeixin un ll ibre de la seva bibliole
ca. O que tinguin una conversa sobre qualsevol tema. 
Els escacs din~ l'Escola é!\ un in~lrument de cuhura 
i forma part de l'estructuració educativa general amb 
lot~ els altres, i tots elb. con~titueixen l'estructura 
~ocia J de l'Es.:ola. que és la :,cva mateixa vida . Però 
inleressa fer conslar que la inlenció de l'Escola no 

Alumnes de l'Escola d~ Mar, de la Barceloneta, 
practicant el joc dels escacs. 
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Un altre aspecte de la pràctica dels escacs entre els 
alumnes de l'Escola del Mar a la Barceloneta. 

é~ fer campionats. ni forçar les exhibicions. sinó apro· 
fitar aquest joc perquè pugui servir de gimnàstica 
inteHectual i d'agilitat mental als nostre~ nois i 
noies.» I afegí encara: «En aquesta obra ha coliabo
rat el ~cnyor Bort·Barbo~a (2). en diverse~ ocasions i 
en una d'elle~ va donar una conferència ~o bre « H i~· 
tòria dels Escac~». així com el Sr. Cuevas, aleshore:-. 
President de la Federació Catala na, i d'altres de 
distints clubs d 'escacs de Barcelona, a l' igual que la 
premsa i la de~aparegllda revista «Ibèria». tot!'l !'l 'han 
interessat per la nostra Escola .» 

Nens jugant als escacs quan l'Escola del Mar 
estava a la Rosaleda de Montjuïc. 
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Passa ts un s anys, exactamen t el 1958, la revi~ta 
«Garbí», que dins d 'altres de semblant estil editava 
l'Escola del Mar relatives a les activitat> uue allí es 
desenvolupaven, publicava un escrit amb el títo l 
«Nuestro Campeonato de Ajedrez», on entre d 'altres 
aspectes d 'aquest joc dins l'escola, tex tualment deia: 
«Desde que se inauguró la Escuela en el año 1922, 
aUa en las playas de la Barceloneta, cada año se ha 
hecho un campeonato de ajedrez en el que ha par
ticipado casi toda la Escuela.» 

«Decimos casi toda la Escuela, pues fuera de los 
parvulos. han intervenido tod os los niños.» 

«Este juego quieto y de concentración del indi
viduo ha sida para nosotros uno de tantos instru
mentos para re~olve r las horas de dt:::scanso cuanda 
por inclemencias del tiempo. o por otras causas. se 
ha tenido que permanecer en las clascs sin ~a lir a la 
playa O a los jardine~ . y también para dar imporlan. 
cia y elevar la moral de cierlos alumnos con predi!'!· 
posición para este juego y con bien po.-as fa cultades 
para todo lo demàs.» 

Més endavant segueix : «En e~te. diríamos. cam· 
peonato final de la Escuela, se enfrent an res pectiva
mente todos los vencedores de cada categoría. El 
vencedor de la primera o~tenta el titulo de campeón 
de la Escuela .» 

4: * * 

«Y precisamente escribimos estas líneas por e~tar 
jugandose actualmente la, partidas finales del 
XXXV Campeonato de Ajedrez de la Escuda.» 

Fins aqui la revista «GarbÍ» (3) . 

Recollim la nOlícia aquí. amb tots els merei xe· 
ments i honors, si més no per la per:-.everància i con
tinuïtat: per l'amor quc po~a a la t a~ca i d'una ma· 
nera espe~ i a l pa la delicadc~a que posa scmpre ab 
escacs dins de l'escola, un model d'ESCOLA. 

Nens jugant als escacs a la terrassa de la Plaça Major 
de la Colònia d'Estiu de Vllamar (Calafell) . 



L'Escola det Mar en el set.! aclu~ 
emplaçament a la barriada det 
Gulnard6, carrer de Gènova, 12. 

Certament és molt difícil que es trobi un ca, 
semblant. El títol de l'esmentat article per sí sol diu 
moltes coses: «S'ha jugat el XXXV Campionat d'Es' 
cacs». Qui pot presentar -4!scola o entitat especia. 
litzada- una millor fulla de serveis al noble joc, amb 
una finalitat tan noble i educativa, amb tanta dis· 
tinció, altesa de mires i deportivitat tan neta? I això 
des del 1922!, el que vol dir que fin s ara, al 1978, 
s'han jugat cinquanta sis campionats. 

L'Escola del Mar es construí del 1921 al 1922. 
El 6 de març del 1921 la Comissió de Cultura de 
l'Ajuntament de Barcelona donava la seva conformi
tat del projecte a la casa «Ribas i Pradell» perquè 
s'encarregués de l'obra, que la començà pocs dies 
després. Es construí amb fu sta i enfront del mar, a 
la platja anomenada dels Pescadors, amb un pressu
post de 185.000 pessetes. El projecte era de l'ArquI
tecte Goday. Els promotors directes de l'Escola del 
Mar foren: Lluís Nicolau d 'Olwer, Regidor: Manuel 
Ainaud, Cap de l'Assesaria de Cultura, i Ventura 
Gassol, aleshores funcionari del Negociat de Cul
tura, de l'Ajuntament de Barcelona, 

Una vegada acabada i moblada l'Escola, comen
çà el seu funcionament. S'inaugura el 22 de gener de 
1922, sense cap cerimònia, data que acollia els a lum
nes i els mestres, Aquest fou el primer dia de classe. 
I Pere Vergés i Farrés, el seu Director. Una inspi
rada direcció en tots sentits ... 

Ell i els seus coHaboradors aconseguiren llurs 
propòsi ts: fer una escola model. No una escola més. 
El concepte d'aquesta E,cola, d'horitzons molt am
plis, era el de fer del nen l'element més important 
de l'Escola i ajudar-lo perque manifestés la seva 
pròpia personalitat. 

Però una acció aèria. un c.apvespre del mes de 
gener del 1938, la va destruir. Una dissort! Afortuna
dament no hi havia cap nen. 

La seva proximitat al port havia estat fatal... 
D'aquella escola ja només en quedaven un munt 

de cendres. L'Escola del Mar ja no existia. 
Pere Vergés era enèrgic, actiu, tossut i inteHigent. 

Malgrat que amb l'Esco la desapareixia una part de 

la seva vida i de record s, les seves iHusions. Ja seva 
joventut, una bona part de la història del país, i que 
tot ho estimava com si fos la seva llar, l'Escola del 
Mar nasqué altra volta. Aquell mestre de cap a pou, 
sabia que si havia desaparegut l'edifici, el contingut 
pedagògic no el podien destruir les bombes. I torna
ren a començar ... 

L'Escola del Mar en quedar sense aixopluc, llui
tant amb les dificultats prò pies d'aquells moments, 
es va traslladar a la «Rosaleda de Montjuïc», prop 
de la Font del Gat. Allí s'hi allotjà nou anys, per a 
passar al seu actual emplaçament, a la part alta del 
Guinardó, carrer de Gènova, 12. 

En aquest emplaçament novament el visitàrem 
el 1952. La personalitat de Pe re Vergés i Farrés no 
havia minvat. Era el mat,ix que havíem vist el 1932. 
Aquí continuaven les activitats pedagògiques. D'en· 
tre elles les «Edicions Garbí», COI11 les referents a la 
formaci ó musical la «Coral Sant Jordi» i les «Au
dicions de Cançons de Bresso!» , que tingueren lloc 
també ja dins del 1949, en ,ón un clar testimoniatge. 

A finals de l'estiu del 1970 (jubilat reglamenta
riament el 1966) es trobava a Capa fons. Aquelles 
muntanyes de Prades l'atreien . 1 el di, 6 de setem
bre d 'aquell any, després de sopa r va tenir una in
disposició i encara que de seguida el traslladaren a 
Barcelona. moria a la matinada següent. 

El que hem escrit potser esdevé massa esquemà
tic, encara que tol es ra solament amb la intenció de 
presentar el fet de les possibilitats dels escacs com a 
tema pedagògic. una de les experiències mé~ reeixi· 
des que es portà a terme al nost re pab per un ex.· 
lraordinari Mestre de tanta personalitat COm Pere 
Vergés i Farrés. 

R.G. 

(I) Vegeu «Els Escacs a Catalunya», núms. d'abril 
i maig del 1933. 

(2) Vicenç Bort-Barbo,a, redactor de la secció d'e,
ca es de «La Veu de Catalunya» (1911-1933). 

(3) «Garbí», n." 56, juny 1958. Vegeu «El Mundn 
Deportivo», de 25- VII- 1 958. 
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NORMES PER A LA CORRECTA TRANSCRIPCiÓ 
DE PARTIDES DESTINADES A SER PUBLICADES 

EN EL <eBUTLLETí D'ESCACS,. 

I. Escriure a maquina , si és possible, o en 
lletra molt clara que elimini tota confusió . 

2. Escriure amb el marge corresponent a dos 
espais. 

3. No esmenar originals. 

4. Començar mencionant a la primera ratlla 
la competició i any. 

A la ratlla següent. el nom del jugador que 
porta les blanques i a continuació, entre 
parentesis, el nom del seu club. 

A la finia següent , el nom del jugador que 
porta les negres i el del seu club entre 
parentesis (no cal esmentar les paraules 
- blanques> ni . negres » . Exemple : 

PAORÓS (Foment) 
SALVANY (UGA) 

Reservar la finia següent per indicar l'o
bertura o planteig. 

En la següent finia transcriure el text de la 
partida, tot seguit. indicant només número 
de jugada, espai, moviment de les blan
ques, espai. moviment de les negres , punt , 
espai , etc . Exemple : 

I e4 eS . 2 Cf3 Cc6" etc . 

5. Per tal de normalitzar i unificar el sistema 
d'anotació del Butffeti , els signes especials 
complementaris seran exclusivament es
cri ts així : 

Xecs : + (signe de la suma). 
Preses: X (signe de multiplicació). 
Enrocs: o-o i 0-0-0 (curt i llarg, respectiva
ment). 

Les jugades que requereixin fer menció 

del punt de sortida de la peça , posant que 
s iguin dues les peces que puguin jugar a 
la casella de destinació , s'anotaran sense 
guionet. amb referencia a la seva colum
na d'origen , i si totes dues ocupen la ma
teixa columna , amb referencia a la s eva 
filera; per exemple : T/di (no Tf-dl J. TBd7 , 
Ce X d7. C4 X eS, etc. 

6. Si hi ha jugada secreta , indicar-la amb l'ex
pressió (S), posada darrera de l'anotació 
del corresponent moviment. 

7. A la finia següent de l'última jugada de la 
partida indicar el resultat a la banda es
querra posant: I - O, 1/2 - 1/2, o O - I . se 
gons escaigui, suprimint les express ions 
-abandonen >, -es rendeixen >, etc. A la 
mateixa finia, però a la banda dreta, s 'a 
notara el temps total esmerçat per cada un 
dels adversaris, entre parentesis i amb un 
guió al mig. Exemple : (2.27-2.15). 

B. Si es coneixen temps parcials , s'anotaran 
a continuació de les jugades corresponents 
i entre parentesis. 

9. Com a excepció de la indicació continguda 
en la norma 7), s'expressaran a continua
ció de l'última jugada de la partida i abans 
del resultat en números les circumstancies 
especials del desenllaç (perd per temps. 
xec continu , repetició de jugades) . 

10. Si la partida conté breus comentaris , po
sar-los entre parentesis, sense fer punt i 
a part, dins del text, prenent la precaució . 
en aquest cas, de subratllar totes les IU
gades del curs real de la partida. 

Si els comentaris són llargs o s'estenen en 
aclariments de concepte , interrompre el 
text de la partida i dedicar un punt i a part 
per a cada un d·ells . 

, 
.Ja sou subscriptor del BUTLLETI D'ESCACS? 

És l'organ de la nostra cultura escaquista 
DIFONEU-LO 
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LES NOSTRES FIGURES 
DE FIT A FIT 

.' 

per JORDI PUIG AL DIA 
Probablement serà una sorpresa per a molts veu
re com Pomar s'expressa en català , Però proba
blement ho seria menys de sorprenent si el sen
tissin expressar-se així amb el seu deix mallor
quí, Precisament hem procurat respectar les va
riants dialectals gramaticals que empra perquè 
es comprengui que, malgrat tot, Artur Pomar és 
mallorqui de soca-rel, cosa que és ben palesa 
en la seva llengua viva, ja que la seva fonètica 
és autènticament mallorquina, com ho són molts 
trets del seu temperament, del que ell mateix 
n'és ben conscient, i que la grafia no reflecteix 
a bastament. 
Artur Pomar, als seus 47 anys i amb una salut 
precària, no serà potser la gran figura que ha 
estat -i més ho hauria pogut ésser amb una 
aluda més ben orIentada-, però segueix es
sent una figura senyera dels nostres escacs, no 
solament perquè quan es desvetlla del seu som
ni quasi místic encara treu les urpes -; en 
aquest número en donem bones mostres-, sinó 
perquè amb el seu bondadós temperament s'ha 
guanyat les simpaties de tots , i tothom li reco
neIx el mèrit o'haver estat el capdavanter dels 
escacs espanyols durant ben bé un quart de 
segle. 
Des del desembre de 1977 s'ha incorporat al 
servei de Correus, actualment destinat a la Cen
tral de Barcelona i, per tant , la seva activitat 
escaqUIsta ha queoat limitada, 

Davant d'això entrem ja a l'objectiu que ens mena a co
nèixer la seva opinió en relació a diferents temes de la 
seva dedicació que fins ara ha estat la principal: els escacs. 

Què són per a tu els escacs? 

Els escacs són per a mi una gran afeCCIÓ que ha perdurat tota 
la meva vida i per a ml es una satisfacció molt gran jugar a 
escacs. O sigui que em sentiria incòmode si no jugués a es
cacs. 

QUines Qualitats creus que desenvolupen els escacs? 

Jo crec que la mteU,gêncI8 , la memóna I potser alguna altra , 
però fonamentalment aquestes dues. 

I afegeiX després d'un moment de refleXIÓ 

I la pacléncia també , segurament . 

Què esperaves ser quan eres un nen prodigi? 

Esperava ser un gran mestre com he aconseguit i arribar a 
una categofla més o menys elevada , o sigUI Que esperava 
més o menys el Que ha passat . Potser m'hagués agradat arn
bar a una altura més elevada , peró de totes maneres em 
conformo amb el Que he estat. 

Eres conSCient de la teva capacitat? 

Si , si, crec que si - diU en un to remorótlu . 

Què t"ha Significat la teva popularitat? 

Una gran aluda en determinat moment ¡ a més un ambient de 
Simpatia en general Que m'ha agradat bastant . 

Populantat Que no solament la vares ten.r quan eres un nen 
prod.gl , s.nÓ Que I"has tinguda tota la Vida! 

El Que passa és Que la valg tenl( més accentuada Quan era 
nen prodigi. 

Després de les teves lliçons amb Alekhine, ¿Quins han estat 
els teus models per a segUIr progressant? 

Possiblement jo sempre he admirat el IOC d'A/ekhine. El ¡OC 

de Capablanca -Que no valg ambar a coneixer perquè va 
mOflr quan jo era molt petlt- t sobretot els fma/s tan depurats 
i tan ben Jugats, sempre m'han afectat molt i m'han agradat 
molt. Actualment dels qui he estat segUidor es de Fischer I de 
Kàrpov. 
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¿Q sigui que vas poder concIliar l'activitat creadora d'Alekhlne 
amb la ciència de Capablanca? 

Si, electivament. 

Com deflOlnes el teu estil de JOc? 

Jo crec més bé Que és un IOC de tipus posIcional, I un poc 
tàctic també, Aquestes dues facetes o qua /l tats són les que 
defmelxen el meu JOC, POSSiblement /a pdrt més débll del 
meu ¡OC s/gUln els atacs d'enrocs canviats on s'han de con
dUI( els atacs de peons, que hi ha atac I contraatac, Són 
les pOSICions que condueIXO amb mes dificultat. 

El teu joc posic ional, té alguna caracteristlca espeCial? 

Segurament la pnnc/pal característica es la de dur els con
traf/S en el fmal I aconsegul( un fmal SI pot ser un poc supe
flor, I de guanyar el fmal. 

El joc posIcional no te el perill d'esdevenir massa pacífiC? 
No resulta massa conformista a vegades? 

Si, però és que el meu IOC no és purament posIcional, com
pletament. Ja hem dit Que també és tBCtlC I aqui la entren 
les complicaCions, peces a l'al(e , peces penjades , I entra la 
combinació, I. a més, no sempre Jugo posIcional. També Jugo 
combmatiu. i a vegades d'atac. O SigUi que SI be la malaf/a 
de partides son posIcionals no ho son totes, Posem que de 
lO partides n'hi ha 6 de pOSICionals. peró n'hi ha 4 que no 
ho són, 

¿Sortmt, per exemple. de ·d4 •• es té més tendènCia de portar 
un JOc posIcional? 
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Si. La sor tida de .e4. la faig molt de tant en quan, a la miliar 
una partida per torneIg, o una cosa al)(l , 

H, ha jnterès espeCial a saber quan vas començar a Jugar I 

quin fou el motiu d'haver adoptat la Defensa Caro-Kann 

En realitat no m'en record, però la defensa Caro-Kann la val9 
adoptar de molt petit I més endavant valg passar a la defen
sa SICIliana. Despres he tornat altra vegada a /a defensa Caro
Kann. 
HI va haver una etapa bastant llarga Que val9 lugar la defen
sa SICiliana, vanant del Drago, I ara estic mIrant de recupe
rar-fa de nou, tornar-la a estudiar I tornar-la a Jugar, He estat 
lugant la vanant Schevenmgen perque l'atac en el flanc de 
rel no és tan lort, però cons/der que la vaf/ant del Drago 
ben lugada és pract icable. La teona ha sofert darrerament un 
gran canvI respecte el que 10 coneiXia de fa un munt d'anys 
Ara ha variat bastant, peró en qualsevol cas crec que la va
rian t del Dragó es pot lugar SI la retoco un poc , SI estudiO 
un poc les ultimes van ants. Però pnnclpalment segU/re 8mb 
la defensa Caro-Kann, 

Què et va portar el canvI de la slctliana a la Caro-Kann? 

Segurament mes partides que van acabar en taules Amb la 
defensa SICIliana se guanya o se perd amb mes faCilItat que 
la defensa Caro-Kann , Peró aquesta tendeix mes 8 fer taules 
si e l blanc no s'amsca , Ara , SI e/ blanc s'arf/sca I luga a 
guanyar, llavors JO puc guanyar també, 

¿Quines caracteristlques conSideres que ha de tenir un Juga 
dar que vulgUI arnbar a pn mera figura ? 

En pnmer terme la /Olu/cló. o sigUI mtUlr fa lugada bona, I 81XO 

no s'adqUireiX amb l'estudi. S/OO que ha de ser mnat. Es ne 
cessa" ten" una gran mtu/clO, Llavors un estudI de les obe' 
tures I dels Imals que II fscm completar el IOC en una formd 
més o menys regular. La In tU/CIO sola pot bastar. pero e~ 

miliar tenl( un estudi complementan . S'hI pot alegI( la pa 
clencia . per a no alterar-se quan les part /des no vénen bé I 
segU/r Jugant sense deca/ment. Crec Que amb aquestes tres 
qualitats es pot fer un bon Jugador. 

Quina actitud prens amb els teus adversa ns? 

Solc ler més bons resultats genera/ment amb els Jugadors 
d'alta categofla, No vol dir que faci un resultat excel.len/. SI 
en un torneIg hI ha dues meItats de Jugadors, uns molt elevats 
I uns de gent mes be fIU/xa, faig quasI els mateixos punts 
amb uns que amb els altres. 

!:s molt cunosa aquesta característica , A què es deu? 

ls dtfíCl1 sebre-ho. però segurament és degut a que lugo amb 
més atenCIÓ quan lugo amb gent forta, lugo mes centrat, I el 
meu estil de IOC. com que es molt segur. rendeiXO el mateix 
amb lugadors forts que amb lugadors més flU/xos, 

I no tens !inles mes agressives per comba tre els mes flUIX OS? 

Les tenc , però si ho /Otento entro en situacIons a vegades 
difíCils i llavors hI ha pef/li que puguI perdre la partida ls un 
problema ddicll de resoldre , 

Em recordo de la teva partida amb l'anglès Keene, a Ciutat 
de Mallorca, 1971, en què vas sortir malament de l'obertura 
tot I Jugant amb blanques I en refusar-te t'adversan les taules 
vas reaccionar ! vas acabar guanyant, Ja que tu vas saber 
combatre el que elf no va saber portar cap endavant. !:s a 
dir, el vas guanyar per mes categona de JOc, en definit iva 

Si, és una que valg començar perdent un peó , En general, les 
obertures , un poc per falta de temps . no les he t /Ogut ma' 
ben preparades , I per a/)(o tenc difIcultats en les obertures I M 

vegades quedo un poc mfenor Però aleshores en el mIg IOC 
I en el fmal , que son les meves armes predilectes , sobrerol 
els fmals , fan mchnar moltes partIdes desaventatloses en el 



meu favor . AIXò de temr partides perdudes que oesprés he 
guanyat se m'ha presentat amb bastant de frequèncla . 

Com procedeIxes per enfronlar un nou adversan? 

S, ès conegut generalment no lalg res perquè la sé més O 

menys què sol lugar A vegades preparo un poc la partida, 
però molt poc _ Ara , SI m'és desconegut solc m"ar el ~Chess 
Informator. partides d'ell per saber les hOles d'obertura que 
sol efectuar I preparar un poc , SI pot ser, la partida que haig 
de Iugar per la tarda . Durant una hora només perquè smó es 
un poc cansat 

De tota manera tens una mica la fama de menystenir rentre 
nament Que hi ha d'això? 

Si, efectIVament. Probablement he adolescut d'una falta de 
preparacIó teònca i , eVidentment , tens raó Però és Que, apart 
de temr més o menys temps , hi ha també el factor d'haver 
d estudiar sol, que és un poc avorn!. S, trobàs rocas/ó d'es 
tudIar en grup ho fana amb més mteres que no haver d·estu
dlar sol a casa, De totes formes ultlmament estudIo un poc 
més Que no abans. 

Tens algun adversan particularment dlficd? ¿D'aquells que són 
malastrucs? 

Potser Kàrpov amb el que he perdut sempre. 

Aixa deu afectar una mIca quan hom s'hi ha de posar a Jugal l 

O bé estimula? 

En realitat sol afectar un poc en el sentit que es ressenteIx 
/a teva seguretat. Dona la ImpreSSIÓ que Jugaràs un poc ma
lament la parlida quan n'has perdut altres antenors, i estàs 
un mica intranqUIl , 
Peró tot I amb això també he fet bones partides amb KiJrpov. 
He Jugat tres vegades amb negres amb ell (Madnd, 1973, NI
ça, 1974 ; Las Palmas, 1977) amb sengles defenses Caro-Kann, 
j a Montllla, 1976, amb blanques. En total he estat a punt de 
fer taules i SI he perdut ha estat en es darrer moment. 

Quins jugadors de primera talla t'han fet més respecte? 

Doncs, Fischer, Kàrpov, Korxnol.., Larsen uns quants anys 
enrera, sobretot repoca en què aconsegui rOscar Mundial, 
alia per 1967. També Gllgonc, uns anys enrera , j Tal també, 
quan va tenir l'època de camp'ó del món. 

Què tems més, un Jugador pOSIc ional o un combatiU? 

Un combatiU, Ja que un pas/clonal entrarà més en el meu 
terreny i ddicllment podré perdre 8mb ell I amb un combatIU 
pot ventr en un moment donat un SaCf/flCI Inesperat , perdre 
la partida. 

I Interrompent l'IniCI de la nova pregunta prossegueix el fil del 
raonament antenor: 

Clar que un combatiU també sap que s/ 10 puc defensar l'atac 
i salvar els SaCf/fICIS puc guanyar la partida . Tmc més proba
bilitats de guanyar una partida contra un combatiU que contra 
un posiCional. 

Tens la serenttat sufiCient per reflexlor,ar sobre aquell atac? 

Si, si, BIXÒ si. Me'n record una partida amb Hubner -em pen
so Que era a la Copa Clara Benedlct , Pamgton , '970- , Que 
me va saCf/f/car crec que tres peces / valg acabal guanyant 
jo. Vaig fer la defensa correcta , molta sang freda. S, hI ha 
defensa la solc Irobar. 

¿Què necessites trobar A la pOSICiÓ per deCidir-te d 'anar a 
guanyar? 

Bé. hI han Vaf/S factors SI és una partIda completament po 
slclonal, ten/( un peo d·avantatge. avantatge d'espaI , o term 
un avantatge posIcional en el flanc de dama , qualsevol d a
Questes tres coses , I SI és una parl/da combinal/va tenu mIllor 



disposicIÓ de fes forces, o be SI és d'atac temr un remat en e' 
flanc de re l. Per exemple , hI ha una partida amb Robatsch 
d'enrocs canvIats , que ell va atacar en el flanc de dama , pera 
valg aturar·1i l'atac I després valg poder atacar 10 en el lIanc 
de re/ i valg guanyar rap/dament en poques Jugades 
Abans era més posIcIonal que ara. Ara tmc un ¡OC mes obert. 

Però amb els mateixos planteigs? 

Si, si, amb les matel:lces obertures, 

¿Un cop conegut el sorteig en un torneig . com preveus ac tuar 
contra els teus adversans, sabent Ja en l'ordre en què t'hi 
enfrontaràs I el color que condUiràs? 

Fins que no amba el dIa de Ja part Ida no acostumo a prendre 
decisions . 

Acostumes anar Just de temps ° n01 

No, solc adminIstrar el temps I quaSI mal valg apurat Ja hI 
vaig amb cura Més aVIat són els meus adversaf/s els QUI vaTl 
malament de temps 

Què prefere ixes, blanques o negres? 

I sense pensar-s'hl Blanques! 

Alfils ° cava lls? 

Abans prefef/8 els cavalls . Quan era moJt lovenet lugava molt 
bé els cavalls Ara no tenc preferèncIes. Depèn de la pOSICIÓ 

Atac ° defensa? 

Defensa. 

I davant del nostre astorament, que em fa exclamar: ¿No resulta 
massa paSSIU?, respon 

Jugo al contracop. HI ha una partida amb Alekhme. quan 10 
teOla 12 anys. que valg fer taules. que va ser un atac molt 
fort per part d'ell I amb una defensa correcta valg quedar 
amb una pOSICIÓ Que, SI hagués tmgut més espent de llUIta , 
hagués pogut guanyar. t.s questló de parar l'atac I anar al 
con tra /oc. 

Per cert . qUin record en tens d'A lekhme? 

Un record molt agradable. Me va donar unes lliçons bastant 
mstruetlves, bastant bones, I en tenc una ImpreSSIÓ molt sa
t lsfactória. 

Vas passar-hi moltes hores amb ell? 
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No varen ser molt llargues aquestes llIçons. Varen durar 15 o 
20 dIes. 

Has Jugat amb lots els campions del mon de Botv lnnik ençà 
Què me'n d1Us de cada u d 'el ls? Per exemple: Bolvlnnlk. 

Un lugador molt ben preparat teóf/camen t I un gran analista. 
sobretot de part Ides suspeses Record un fmal que em va 
guanyar de dues torres I tres peons per bandol que fe Ia fa lta 
una anàliSI molt bona per poder-lo guanyar, perque hi haVia 
molt de pef/li que fos taules. 

Però ell lema tambe un bon equip d 'analistes que l'aJudaven I 
I tu t'ho vas haver de fer pràcticament lot soll Que me'n d iUS 
de Ta l? 

En Tal era -I encara ho és- però va temr una època que 
era un gem de la combmacH), combmaclons realment extrao, 
dmimes , I quan estil msplrat encara pot guanyar a Qualsevol 
lugador No hi ha garantIes amb ell 

I Smlslov? 

és un lugador posICIonal Uns anys enrera estava un poc mes 
fo rt que ara Quan era campIÓ del món era molt d,flcll de 
guanyar Potser s'hi podien fer taules. peró guanyar. lo et a 
practica ment ImpOSSible 

De Pelfos,an? 

Es del mateIx estil Que Smlslov. pera com que es mes love 
encara se mante a gran altura Encara segueix essen t molt 
d¡f,cll de guanyar. 

De Spassk l. QUina es la teva expenencla? 

També va tenir sa seva bona època . peró encara ès un ¡u
gador molt fort El seu punt fort és Quan t'ataca saCf/fican t 
peces. Atac , dIguem , en brut . La prova ès que les mIl/ors 
partIdes que va Jugar contra F,scher va ser quan es va dec' · 
d,r saCf/ficar el que feia falta . SaCf/fICIS més aVIal ImportanlS 
no d'un peó precIsament . 

I Flscher? 

Dels d'aquesta època crec que Flscher es el que mes ha 
sobresortIt . SI encara ¡ugàs per a ml sella superror a tots pis 
¡ugadors actuals amb certa diferència 

I arnbem a I"actual campIÓ Kàrpov? 

lo crec que és el segon. després de Flscher, perquè encara 



que estigui retirat l'hem de comptar. Karpov té un petit avan· 
tatge sobre Korxnol , molt poquet, peró realment , llevat Flscher. 
KiJrpov és el lugador més lort actualment . 

QUin és el moment més feliç de la teva vida escaquista? 

Segurament quan me varen atorgar el titol de Gran Mestre 
Internacional l'any 1962, a SlIêcia. I un altre, quan d'infant 
vaig fer taules 8mb Alekhme_ 

I altres resultats no t'han satisfet prou? 

Si. també. HI han hagut uns primers llocs importants, i també 
segones poSICIons. Per exemple, quan fany 1961 vaig empa
tar el pnmer /Ioc a T orremolmos Junt amb Gltgorlc davant 
Naldorl , Portlsch I altres jugadors molt coneguts, o a CIUtat 
de Mallorca, l'any 1960 classifIca t darrera de Tal . També foren 
moments molt lellços . 

Per contrapartida, tens algun moment molt desgraciat també? 

Segurament que el moment més desgracIat és cada vegada 
que perdo una partIda. 

I ho subratlla amb una ampla I Innocent rlatlada. 

A l'endemil tot es ta oblIdat. Peró en el moment que acabes 
de perdre, en el moment d'jnclmar el rei, consIderes es el 
moment mes desgracIat de la teva carrera . 

Tu vas començar a Ciutat de Mallorca QUIn record en tens? 

Molt agradable . Me'n record quan anavem al Cale Born , els 
diumenges hora baIxa , a Jugar unes amIstoses amb el luga
dor més fort d'alia Record en Mone , N'AntonI Perelló .. . per· 
que el Dr. Tlcou/at estava a FelanItx . Me'n record que un dia 
valg perdre una part/da amb un senyor Que es deia Guerola, 
que també vaig conSIderar era un dels moments més desgra
ciats 

I no pot deixar de relaCionar-ho amb el que hem esmentat 
abans I fa una nova riallada 

Fins a quma edat vas estar a Palma? 

Fins els onze anys. crec. 

I d'a lla vas anar a Madnd Com va ser auco? 

Perqué el meu pare va consIderar Que per pUlsr escaQuist/ca
ment era mIllor anar a Madnd A Mallorca no hI hav/a torneIgs 
ni molta act/vltat en aquella época I era conveO/ent situar-me 
en un lloc Que tingues mes possIbIlitats d·actuar. A/xi des de 
Madrid valg poder partICipar en els torneIgs de Glion, de 

Santander, i d'altres També lugava el CampIonat de Castella 
amb el Real Madrid. Valg estar-hi fins als 27 anys , Quan em 
vaig casar. Valg ler unes OposICions al Cos de Correus I valg 
anar destinat 8 Barcelona , peró al cap d'uns pocs mesos 
vaig poder canvlar·me a Clempowelos , prop de Madnd, Que 
és com si seguís estant a la capital, on hI valg tornar al cap 
d'un any i mIg. En aquesta època v81g fer dues g/(es a Amè
rica . 

Quan e/ Real Madnd va deCIdir retirar-me la subvenCIó , per· 
Que va desplofesslonalltzar l'eqUip d'escacs , valg acceptar 
l'oferta del Club d'Escacs Barcelona , Que em va donar les 
mateixes condiCIons Que tenta a Madnd. 

En un moment donat el Club d'Escacs Barcelona va passar 
una criSI económlce molt forta : no em va poder manten/( les 
condicions i aleshores valg ten/( rafef/ment de la U G.A , on 
hi sóc des de fa ClOC o SIS anys. 

Que n'has tret dels escacs? 

Mes Que res popu/af/ tat. Dmers, també, clar, peró no pas 
una cosa exagerada, més aVIat poca cosa, 

QUines ajudes has rebut? 

Fonamentalment la de la Delegación Nacional de Deportes , 
Que fa una llarga temporada em dóna una subvenCIó. 

Em fa l'efecte que no està pas en proporció als teus ments 
d'haver desvetllat l'lOteres pels escacs a Espanya, ni amb els 
teus èxits. No és així? 

Potser no és una subvenCIÓ sufiCientment Important, peró és 
una aluda estimable. que 10 l'agraeIx . Els altres mgressos que 
tenc són les col.laboracions als pef/ódlcs , la fitxa del meu 
club , I la subvenció Que rebo de la DiputaCIó de Barcelona 
per donar conferenCies a les BIblIoteques Populars. 

Dels joves que hi ha ara a Catalunya. ¿quins veus amb més 
possibilitats? 

N'hi ha vans Ja estan a certa altur-a , I amb el temps seran 
fIgures més o menys mdlscutibles . Són els Simon , Martin, 
Ayza, Pablo, Pomés. Mateu ... 

Que han de fer per ambar-hl? 

No deixar d'estudlar I partiCipar en els torneigs mternaclonals 
Que puguin. 

Que creus haver donat tu als escacs? 
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Jo he tmgut sempre una gran dedicacIó als escacs. Han est fil 
la meva vida . 

J n'has estat recompensat? 

Si -dit amb un deIx de resignada conVICCIÓ- No em COll

slder descontent En tenc una mtlma salts/seclo 

QU in altre esport t 'agrada? 

La natacIó' el pmg-pong 

T'agrada la música? 

Si, me distreu . 

QUina mena de mUSica? 

M'agrada tota , la class/cll I la popular. 

T'agrada lIeglr1 

No en sóc molt afeccionat llegeiXO moll de fanl en Quan 

Cinema o teatre? 
No hI vaig gairebé mal . pera el Que solc veure molt es la 
televlsio. 

Què aprecies mes d'una persona? 

Segurament famls tat Si , l'amIstat. 

I aquesta amistat , com la bases? 

POMAR Per haver-hI convIscut una temporada S, es un escaqUIsta, 
després d'haver lugat plegats va ns torneIgs m',,, valg compe
netrant. 

~~" .,AR 

XVIII CAMPIONAT D' ESPANYA 
PER EQUIPS 

Alacant. 1974 

N.O 1 

POMAR (U.G.A.)) 
lARSEN (Las Palmas) 

Defensa Bogoindia 

o 31/b 

1 d4 C16. 2 CI3 e 6. J c4 Ab4 +. 4 Ad2 
aS. 5 a3 A X d2 +. 6 O x d2 d6 . 7 Cc 3 
Cbd7, 8 e3 0·0. 9 Ae2 e5. 10 d x e5 
d x e5. 11 0· 0.-, (Si en lloc de la 
textual es jugués 11 Tdl per a repli
car 11 . e4 amb 12 CeS , amb idea de 
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I en que et desagrada més una persona? 

No ho sé. No he parat esment d'aixó. 

Com és que et vas deCIdIr a ingressar novament a Correus? 

Vaig pensar Que era una deCISIó Que tard o prest haVIa de 
prendre . Evidentment. hagues pogut seguI( encara uns Quants 
anys més en bones condICIons de reslstencla / de ment ¡nlel
lectual. Però tot I amb això les ¡nv/taclons haguessm mlflval 
I hagués hagut de donar igualment aquest pas, prefenn fer-ho 
ara d'una vegada sense esperar a trobar-m'hi forçat mes 
endavant. 

Et conSideres ret tra t dels escacs? 

No, del tot no la prova és Que acabo de lugar l'O¡'mpladé' 
on he tmgut una actua CIO força acceptable. crec 10 I estIc 
estudiant acceptar una ¡nVltacló per anar a lublm (Po/óOIa) el 
proper mes de luny, car dISposo d'un mes de vacances / el 
puc dedicar 8 fugar torneIgs . 

simplificar, la TO quedaria descoLlo
cada del seu emplaçament habitual 
que és a c1 i l'enroc curi quedaria 
per fer, deixant inuhl la TA.) 11 ... e4. 
12 Cd4 a4. ( Amb la idea dïnstal.lar 
el CD • c4. ) 13 Tldl CeS. 14 Oc2 Oe7. 
15 CdS C X dS. 16 cx dS Ad7. (Evil. 
b4 del blanc. ) 17 Tac1 b6. 

(Veure diagrama seguent.) 

18 CbS... (Jugada do concepte. Em 
decideiXO a canviar l'alfil pel meu ca
val Imal!Jrat que restarà un cavall ne
g~e fortament IOstal.lat a eS. De tota 
manera , després de Td4 crec que els 
peons negres de torre ¡ rei seran fe
bles, i si cau el de torre es podrà 
Jugar b4 , expulsant el cavall. Ai xi s'ar 
riba a la conclusió que la si tuació POSiCiÓ després de 17. b6. 

• 



d'aquest només és temporaL) 
18... A x bS. 19 A x bS TaS. 20 Ac6 15. 
21 Td41. .. (Permet 21. .. Cb3 degut a 
22 d6 e x d6 . 23 Ad5 + T x dS. 24 
T X d5 C x el . 25 O X el Od7. 26 Oe4 
Rh8. 27 Od4 Te8. 28 h3 i els peons 
del lIanc de dama cauen degut a Ja 
seva feblesa. O !inies similars que 
porten al mateix resultat.) 21 ... f4. 22 
e x l4 T X I4. 23 Tel... (Era perillós 23 
A x a4 per 23 ... Cd3. 24 Tll TeS amb 
contrajoc pel peó sacrificat. Era mi
llor per tant, seguir pressionant. Ara 
s'a';'enoça d6 . ) 23 ... 016. 24 Oe4 Rh8. 
25 d61. .. (Posant en evidència la des· 
col.locació de la TO negra. A consi· 
derar 25 f3 que ,encara que no tant 
contundent , també era satisfactòria.) 
25... eX d6. 26 A X e4 g6. (Única. Es 
necessita donar aire al rei davant d 'a· 
menaces tals com Ac6.)) 27 g3 ... 

~f 

• 

27 ... T x t2. (Massa arriscat. S'havia de 
jugar 27 ... T X e4. 28 Td x e4 C X e4. 
29 O x e4 TeS. 30 008 + Rg7. 31 T x e5 
O X e5. 32 O X 04 O x b2. 33 Od7+ 
Rh6. 34 O x d6 ¡ el negre tenia millor 
defensa. encara que seguia amb ¡nfe· 
rioritat d'un peó.) 28 AI3!. .. (Cop de 
problema, que intenta la penetració 
de les peces pesades blanques. Però, 
Larsen, amb gran enginy, encara tro· 
ba una defensa. ) 28... d51 (L'unica 
jugada que, momentàniament, salva la 
situació. Si 28 ... T x f3. 29 Te8+ Rg7. 
30 Tg8+ Rh6. 31 Th4+ Rg5. 32 
Og4 + + . O bé 28 ... O X I3. 29 T08 + 
Rg7. 30 Tg8 + Rh6. 31 Oel + . ) 29 
O X d5 Ce6. 30 T X e6 T x d5. 31 T X l6 
T X I3. 32 T x d5 ... (La jugada precisa 
per restar amb un final avantatjós, ja 
que es disposa d 'una torre actIva con· 
tra la passiva del negre.)) 32 ... T X '6. 
33 TbS Te6. 34 Rg2 g5. 35 RI3 h5. 
36 Tb4 Rg7. 37 T x a 4 Rh7. 38 Tb4 
Tf6 +. 39 Re3 g4. 40 Tb5 Rh6. 41 .4 
Te6. 42 b4 Rg6. 43 Re4 Td6. 44 ReS 
Te6. 45 TdS Te2. 46 Td6 + RgS. 47 
T x b6 T X h2. 48 aS Ta2. (Si 48 ... Tg2. 
49 06 T x g3. 50 Tb5 Ta3. 51 TeS 
T X e5. 52 b X a5 g3. 53 a7 g2. 54 a8= 
O gl = O. 55 Og8 + . ) 4 9a6 h4 . 50 
g x h4+ R X h4. 51 b5 g3. 52 Rd5 . 

1 - 0 ARTUR POMAR 

LA FEDERACiÓ CATALANA D'ESCACS 
PRESENT AL 16è SALÓ DE LA INFÀNCIA 

I LA JOVENTUT 
(Nadal 19781 Reis 1979) 

Novament, i com cada any, la Federació Catalana d'Escacs ha 
estat present al Saló de la Infància i la Joventut, que aquest any 
ha celebrat la XVI.° ed ició . 

AI llarg dels onze dies van dur-se a terme diverses activitats , 
l'objectiu principal de les quals va ser possibilitar un espai lliure 
per jugar i distreure 's. 

El muntatge-disseny del -stand- , realitzat per la cooperativa 
de treball del departament de disseny i comunicació de la Univer
sitat Nova , va ajudar a aconsegui r un clima, tranquil i relaxant, 
força adequat a tals propòsits . Cosa fonamental vist l 'ambient ge
neral que envolta aquest Saló que, ple de continguts adults i amb 
un llenguatge llunyà i estrany al nen, sembla més aviat estar adre
çat als propis adults -com acostuma sempre a succeir quan es 
tracta del món dels infants- (no hi hauria d'haver món dels in
fants) . 

Es lamentable que en lloc de fomentar l'esperit creatiu i obrir-se 
a la iLlusió de l'infant se 'l malegi aixi, instruint-lo en la competitivi
tat i comercialitzant-lo d'allò més. 

La Federació Catalana d'Escacs, conscient d'això, ha realitzat 
la tasca de divulgació tan bé com ha pogut , tenint cura de l'am
bient, eliminant tot tipus de premi i procurant, en definitiva, donar 
en tot moment una imatge que sens dubte correspon al seu sentir. 

Finalment, agraim la desinteressada coLlaboració de Manuel 
Nieto, Jaume Palau, Miquel Angel Sànchez, Josep Aranda , Joaquim 
Oiaria i Pere Baldomà en la realització de sessions de partides 
simultànies . 

Enric Oliver 

LLEGIU PROPAGUEU 

LA PREMSA D'ESCACS 
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XXIII OLIMPIADA MASCULINA 
BUENOS AIRES (Argentina), 25 octubre a 12 novembre 1978 

Hongria trencà l'hegemonia soviètica 

FORCA BONA ACTUACiÓ , 

DE l'EQUIP ESPANYOL 

S'ha reprès la normalitat politica de l'Olimpiada, tot i que es 
presentava una mica conflictiva per raó de jugar-se a la República 
Argentina, el règim politic de la qual no és gaire ben vist per la 
repressió que hi impera. 

Potser aquesta fou la causa soterrada per la qual deixaren de 
participar equips tan qualificats com els de l'Alemanya Democràtica 
i Txecoslovàquia, com ja havien fet en l'edició anterior d'Haifa. 

Per la part espanyola s'estigué a punt de no anar-hi, tot i que 
hagués estat una befa al lema espanyolista de la - Madre Patria - , 
perquè el Consejo Superior de Deportes negà d'antuvi qualsevol 
subvenció. Arran de les gestions del president de la F.E.D.A. se 
n'obtingué una part que, junt amb el milió de pessetes que estava 
assignat a la Federació Catalana per organitzar un torneig interna
cional commemoratiu de la fundació de la FEDA a Barcelona i que 
se li demanà cedis temporalment per arrodonir el cost de la partici
pació dels equips espanyols a l'Olimpiada -renúncia que ha estat 
objecte de discussió pública- es va poder anar a complir l'obliga
.ció de solidaritat esportiva que comporta prendre part a l 'Olimpiada 
sota la bandera de la F.I.D.E. 

La formació de l'equip espanyol 

Mentre s'estava en el dubte 
de si s'hi podria anar o no a 
Buenos Aires, es féu una prime
ra selecció de nou noms d'entre 
els quals havien de sortir els 
quatre t itulars i els dos suplents 

Xocà d' entrada que en una 
llista aixi no figurés el nom 
del MI català Antoni Medina. 
no solament per ésser una 
glòria nacional prou recone
guda, sinó perquè fins i tot 
l'avaluació espanyola tancada el 
1 er. de setembre passat el situa 
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en tercer lloc -després de Diez 
del Corral i Bellon i immediata· 
ment abans de Calvo i Sanz . 
amb certa diferencia de punts en 
aquest darrer cas . I també esta 
va davant d'altres en l'esmenta
da llista en l'avaluació interna· 
cional aleshores vigent, com és 
el cas de Sanz. 

No solament aquesta advero 
tència no fou tinguda en comp
te, sinó que fins la possibilitat 
de fer de capità de l'equip mas· 
culi li fou negada, i s'hagué de 
conformar amb ésser-ho de re · 
quip femeni. 

El s jugadors -i sobretot, de. 

terminats jugadors- van prefe· 
rir fer-s'ho sols . 

L' excusa de la seva exclusIó 
fou la joventut de jugadors com 
Sanz i Rivas -aquest, a més, 
flamant campió d'Espanya- però 
pensem que a l'Olimpiada -gran
no es va a promocionar juga· 
dors, sinó a rendir la màxima 
potencialitat possible. Per a la 
promoció olimpica existeix el 
campionat del món universitari 
per equips, que és l'olimpiada 
- petita., i que nosaltres menys· 
tenim sistemàticament des de fa 
una pila d'anys. 

Per completar el quadre de les 
insuficiencies, l'equip espanyol 
va haver de prescindir de la par· 
ticipació de Toran, cada cop més 
retirat dels escacs actius, però 
que sempre es pot recuperar po 
sitivament . 

Sistema suís 

Doncs. si, en nom de la i~ual · 
tat d'oportunitats, encara es mano 
té el sistema suis per una com· 
petició per equips de tanta trans · 
cendencia com una Olimpiada 

Dintre del que és el sistema, 
aquesta vegada s'han tingut en 
compte les critiques de l'última 
edició, i s'ha fet un nombre pa· 
rell de rondes , en aquest cas 14 

El detall de la classificació que 
oferim permet observar les irre-

I 
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I l HONGAIA 

2 UA.SS 

N · Proml; 
--'Ida , Ek) 

2J 2S6& 

"" 
:j::=t 4 2543 

5 i 2532 

ISRAEL 

, AO MANIA 

7 OINAMARCA 

POLONI'" 

ESPANYA 

10 SUISSA 

11 CANADA 

12 ANGLATERRA 

13 a UlGA AIA 

H HOLANOA 

' 5 IUGOSlAV'A 

,. SU[CI" 

11 ARGENTINA 

2502 

13 2463 "4 " , 5'12 1 6% l'. 8 ':' 10% 
~ 

3 2' . 5V, l 8V2 :2 10';' l 'I. 13 

3 ' I 3'12 

4 

3 

25 2370 4 

• 

6 

" 

2500 4 

4 

"" 4 

3 

2392 3 

18è. a 21 è. amb 30 punts i mig 
CUBA, AUSTRIA, REP. POP. XINA i MÈXIC. 

22è. i 23è. amb 30 punts 
FINLANDIA i COLÒMBIA. 

24è. a 27è. amb 29 i mig 

224 l '/z 27 Y2 "229 
J 

323% 1', 25 

3 26 

, 2. 

, 2. 
~ 

3 25 Yz "11 27 :2 29 2% 31112 

:2 30 l ', 31 % 

:2 30 1 31 

2'. 29V2 l' . 31 
. ""-
21, 27 V2 3'1, 31 

FILIPINES, NOVA ZELANDA, INDONÈSIA i BRASIl. 
28è. a 31 è. amb 29 Dunts 

ISLANDIA, XILE, AUSTRALlA i NORUEGA 
32è, amb 28 punts i mig 

PARAGUAI. 
33è. a 35è amb 28 punts 

ESCòCIA, VENEÇUELA i SIRIA. 
36è, a 40è. amb 27 punts imig 

FRANÇA, URUGUAI , REP. DOMINICANA, SRI-LANKA i HONG KONG. 
41 è. a 46è, amb 27 punts 

PAl DE GAl.LES, PERú, GUIANA, JAPÒ, LUXEMBURG i ILLES FAROE. 
47è. a 49è, amb 26 punts i mig 

BÈLGICA, GUATEMALA i MARROC. 

Fins a 65 països classificats. 

gularitats d 'enfrontaments que 
s'han produït. Cenyint-nos no
mes als sis primers classi ficats 
veiem que, mentre els equips 
de l 'URSS i d' Israel van jugar 
contra tots els al tres cinc , Hon· 
gria, E.U.A. i R.F.A. nomes ho 
van fer amb quatre, i el sisè 

Romania -amb els mateixos 
punts que el cinquè- nomes en 
trobava dos. 

Aixi es fa dificil fer compara
cions en raó de la força espor
tiva, i ens hem de quedar en la 
superficiali tat del resultat global 
i fi nal. 

Un nou campió 

Aquesta ha estat la veritable 
sorpresa de l'Olimpiada, car 
Hongria ha esdevingut campio
na trencant l 'hegemonia absolu . 
ta de l'URSS sempre que havia 
intervingut aquesta. 
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A Hongria no li ve de nou és
ser campiona del món, car ja ho 
fou en 1927 i 1928. Peró alió era 
una altra època. I el que té in
terès avui dia és haver trencat 
per primera vegada la superio
ritat de l'equip soviètic. Portisch , 
Ribli i Sax -amb un 70 % de 
promig d'efectivitat- han estat 
els artífexs d'aquesta esclatant 
victória, que es reblà en les qua
tre últimes rondes . Csom. (60 %) 
hi contríbuí també bastant, men
tre Adorjan i Vadasz eren uns 
complements més aviat neutres 
(per alió del 50 % en poques 
partides). 

La baixa de l'equ ip soviètic 
prové de l'excès de defeccions . 
A l'obligada de Korxnoi , ex iliat 
s'uniren les de Kàrpov -massa 
prudent amb la seva total abs
tenció- i la de Tal, malalt. No
més que el campió del món ha
gués jugat unes quantes parti 
des de la segona meitat de la 
prova, l'efectivitat total de l'e
quip hagués pujat, començant 
pel reforç moral que represen · 
tava . Altrament, el resultat psi 
cológic fou el contrari , car el s 
components de l'equip acabaren 
gairebé tirant-se els plats pel 

COMPONENTS DE 
L'EQUIP ESPANYOL 

D'esquerra 8 dreta . Sanz , Seltón, 
Pomar, Calvo i Rlvas. Díez del Corral 
encara no havia arribat. 

cap. L'equip el compongueren 
Spasski, Petrosian, Polugajevski , 
Gulko, Romanishin i Vaganian. 
Només els tres primers aguan· 
taren una mica , tot i que Spas
ski i Polugajevski perderen una 
partida cadascun (amb Miles i 
Pfleger, respectivament) . Gulko 
estigué especialment fluix i fou 
aviat retirat, car de cinc partides 
en perdè dues (Padevski i Ka 
gan). I els altres dos feren un 
excès de taules, tractant-se que 
defensaven l'últim tauler, i fins 
Romanishin en perdè una (Sch
neider) . 

Per completar la trinca gua
nyadora hi trobem l'equip dels 
Estats Units d'Amèrica, guanya
dor de l'edició anterior a Israel 
per defecció dels equips dels 
països socialistes. Kavalek , 
Browne, Lein, Byrne, Tarjan i 
Lombardy foren els encarregats 
de dur a terme la tasca. I val a 
dir que hi reeixiren, si bé Brow
ne i Byrne foren els més fluixos, 
no passant del 50 %. 

Un cop d'ull 

Amb la reincorporació dels 
paisos socialistes retrobem la 
classificació de veritat. 

De totes maneres, l'aleatori e
tat del sistema suís no permet de 
filar massa prim a mida que es 
va descendint la classificació. 
Però això no treu que hi hagi 
casos ben espectaculars. 

Per exemple, i dintre dels po
sitius, cal assenyalar els de Po
lònia, Dinamarca, Suissa i Ca
nadà, que fa quatre anys, és a 
dir a l'Olimpiada de Niça, 1974, 
s'havien classificat més avall del 
vintè lloc. La República Federal 
Alemanya , Israel, Anglaterra, 
Romania , Suècia i Argentina, es 
si tuen més o menys en el ma
teix lloc que estaven aleshores. 
tot i que aquest darrer equip va 
presc indir dràsticament de juga
dors com Najdorf i Panno, que 
tenen una categoria certa. 

Els perdedors -o perjudicats , 
en aquest cas- foren, sobretot. 
Iugoslàvia, Bulgària i Holanda 
que en 1974 es classificaren en 
segon, quart i cinquè llocs. 

I no es comprèn massa bé per
què, per exemple, els iugos laus 
portaven l'equip de gala amb Gl i
goric , Ljubojevic, Matanovic, Iv
kov, Velimirovic i Parma, és a 
dir, un conjunt mixt entre con
servadors i agressius. Però tots 
van baixar de to -potser la di-
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ferència d'estil esportiu que im
posa el sistema suis- i se n'ana
ren en orris. 

A Bulgària li passà alguna 
cosa semblant amb Radulov, Er
menkov, Tringov, Padevski 
Spassov i Inkiov, d'on només 
sobresorti Tringov. I els holan
desos fracassaren amb Timman . 
Sosonko, Donner, Ree, ligterink 
I Langeweg, d'on Timman sol va 
fer 9 punts i mig (73 % d'efec
tivitat) . 

La nota espectacular, però, la 
donà Korxnoi, que s'incorporà a 
1'0limpiada a partir de la 4,° 
ronda, durant-li encara l'empen
ta del seu matx pel campionat 
del món amb Kàrpov. 

Tot i ésser més gran que 
aquest, la vitalitat de la seva 
corpulència li ha permès aquest 
-tour de force - que el portà a 
ésser el primer tauler de 1'01im
piada amb el 81 % d'efectivitat 
d'onze partides, imbatut, en una 
equiparació a torneig de 9.° ca
tegoria, segons promig d'avalua
ció dels seus adversaris, i amb 
triomfs tan significatius com 
contra Diez del Corral, Torre , 
Miles i Kavalek, aquest a l'últi
ma ronda. 

L'equip espanyol 

D'entrada podem apreciar que 
l'actuació d'Espanya ha estat for
ça satisfactória , superant enca
ra l'actuació d'Israel, malgrat ha
ver estat aquella una Olimpiada 
més fluixa per allò de la manca 
dels equips comunistes . 

Ara bé, amb l'analisi de les 
dades a la mà observem que el 
resultat conjunt ha estat similar , 
si bé tal vegada la petita dife
rència de percentatge favorable 
d'aquesta vegada pot haver in 
fluït per a situar-nos millor, na
turalment, en combinació amb 
els resultats dels altres equips 

.. MIlI ... LDIIiiWl 
IOlS 1IO·1IIIUI ... ·11I 

I~~~.*J 
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..... CIO D& Wlf!1\ , H.~ 

l'actuació espanyola a les Olim
piades , encara ens agrada més 
la classificació de 1958 i proba
blement també les de 1972 i 
1974, perquè foren lluites dures 
i tancades. 

El que convé comprovar, no 
obstant, és veure que ens man
tenim en un primer pla mundial. 
tant en un sistema com en un 
altre, i aixó és dificil i, per tant, 
va luós. 

Això no treu que cada mem
bre de l'equip pugu i ésser ana
litzat d'acord amb la seva actua
ció . Una orientació quantitativa 
d'aixó es veu en el quadre que 
adjuntem per a cornnarar xifres 
tauler per tauler, prescindint dels 
noms dels jugadors, que preci 
sament varien en la coLlocació , 
peró que , en definitiva, és el ren _ 
diment del lloc de l'equip el que 
compta. 

DIEl DEL CORRAL 
Per al nostre gust, peró, i SI 

fem una comparació històrica de Com a primer tauler, el seu 
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50 % és satisfactori, però seri 
se passar-se. El seu joc ha evi 
denciat falta de partides, car 
està massa allunyat del tauler 
Però això no vol dir que no hagi 
deixat l'empremta de la seva ca
tegoria com és el cas de la seva 
victòria amb Portisch. Per con
trapartida, no hagués hagut de 
perdre amb Ostos, encara que 
s'hagués produít tot baixant de 
l 'avió. O excès de confiança per 
haver jugat tan precipitadament. 
Amb blanques (6 partides) va 
fer el 58 % i amb negres (5) el 
40% 

POMAR 

Ha fet el mateix percentatge 
de segon tauler ara que la ve
gada anterior amb el primer tau
ler, havent trobat una força si
milar respecte la seva avaluació 
Les seves partides, en general 
han estat molt interessants, car 
s'ha exposat més que en d'al 
tres ocasions. No va fer cap re · 
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COMPARACIÓ QUANTITATIVA HISTORIAL D'ESPANYA A L'OllMPIADA 
PER TAULERS 

1976 1978 Edició 

Relació Relació I 
de força % de força % 11 

III 
Primer 1.00 54,5 0.99 50 IV 
Segon 1.03 50 0.99 54,5 
Tercer 0.99 50 1.01 40 XII I 

Quart 1.01 63,5 0.98 76,9 
XIV 
XV 

Cinquè 1.04 62,5 0,99 58,3 XVI 
Sisè 0.92 50 0.93 60 XVII 

XVII I 
TOTAL 54,8 57, I XIX 

XX 
Recordem que l 'equip de 1976 estava com- XXI 
post per: Pomar, Bellon, Martin, Medina . XXII 
Sanz i Ochoa, per aquest ordre. XXIII 

sultat transcendent, puix fou ba 
tut sistemàticament pels GM 
Amb blanques (6) feu el 75 % 
però amb negres (5) no aguantà 
(30 %). 

CALVO 

L'equip espanyol ten ia com a 
capità oficial a Diez del Corral 
però Calvo fou l 'animador de l'e
quip, d'acord amb el seu tempe
rament i influència. Això li tra
guè la concentració necessària 
a la seva actuació, que se'n res
senti, ja que es preocupà una 
mica massa dels altres. Proba
blement aquesta fou la raó del 
perquè les seves partides, nor
malment molt enginyoses, els hi 
mancà .xispa. aquesta vegada 
I també pot ser que acusi el fet 
de jugar pocs torneigs. (Els hi 
mancà a Diez del Corral i Cal 
vo l'entrenament que, vulguis no 
vulguis, representa el campionat 
d'Espanya per equips?) . El seu 
comportament fou paradoxal 
però en definitiva pobre : 25 % 
amb blanques (4 partides) i 50 % 
amb negres (6) . 

BELLON 

Va compensar l'actuació de 
Calvo i això permeté que l'equi
libri de l'equip no se'n ressentis . 
Va desenvolupar el seu carac
teristic joc, que sempre va a 
guanyar, i li sorti bé aquesta ve-
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gada. La seva gran qualitat tàc
tica fou esplendent. Com a re
sultat destacat hi ha la seva vic
tòria contra S. Garcia, però va 
tenir la inoportunitat de perdre 
l'única partida amb el fra ncés 
Sellos, en un d ia atziac de l'e
quip espanyol. Amb blanques (5 
partides) va fer el 90 %, però en 
jugà més amb negres (8) amb 
l 'èxit del 68 %_ 

No solament fou el millor ju
gador de l'equip espanyol, i de 
llarg, sinó que havia d'haver es
tat el millor quart tauler de l'O
limpiada. Per això només li calia 
descansar l'últ ima ronda, fos 
quin fos el resultat del filipi Bor
donada, que en resultà guanya
dor d'aquest premi . Però la de
fecció de Diez del Corral, qUE> 
arrossegà la de Ca lvo, -amb
dós van abandonar l'Olimpiada 
abans d'acabar-se, quan a l'úl
tima ronda és quan es consoli
den o es perden definitivament 
posicions-, van obligar Bellon 
a jugar. En una atzarosa partida 
que primer tingué millor però 
que després es capgirà, encara 
feu taules i contribui a guanyar 
Suècia. Però no es pogué evitar 
que ens atrapessin quatre equips 
en lloc d'entrar en el ç¡rup supe
rior. 

SANZ 

Jugà poc, i encara que el seu 
resultat fou positiu, no fou del 
tot "~tisfactori. Encara ha de mi-

Nombre de 
Any participanls Classificació 

1927 16 16è. 
1928 17 17è. 
1930 18 16è. 
1931 19 18è./19è. 

1958 36 9è. (A) 
1960 40 20è. (8è. B) 
1962 37 13è. (1er. B) 
1964 43 I 4è./l Sè. (A) 
1966 52 12è. (A) 
1968 53 19è. (Sè. B) 
1970 60 12è. (A) 
1972 62 l1è. (A) 
1974 63 1 I è./l 2è. (A) 
1976 48 9è. 
1978 Sg 9è_ 

llorar el seu joc i polir les fa
lles que l'assetgen, especial 
ment en el control de temps. No 
hi ha prou seguretat amb ell com 
per tenir confiança en la cua de 
l'equip. I ja seria hora que s'as
segurés cosa que, amb posses
sió del titol de MI que li ha con
cedit darrerament la FIDE, ha 
d'asserenar el seu joc si vol pro
gressar. Guanyà les dues parti 
des amb blanques que jugà, però 
amb negres (4 partides) només 
feu el 37 %. 

RIVAS 

El flamant campió d'Espanya 
no és un novell internacional 
ment parlant, però encara neces
si ta molta pràctica de base en 
aquest nivell abans de tenir 
aquestes oportunitats tan trans 
cendentals , 

És un jugador amb molt de 
futur, i probablement de futur im
mediat, però cal que estigui més 
foguejat i a aixó tendeixen les 
actuacions internacionals sense 
compromis . En aquesta ha tin
gut una actuació acceptable din
tre del que se l'ha pogut apro
fitar. Inversament al que és nor
mal , amb blanques (3 partides) 
només ha fet el 33 %, per haver 
perdut amb Letzelter, l'única de
rrota, mentre que ha guanyat les 
dues negres que jugà. 

JORDI PUIG 



I MISCEL·LÀNIA I 
CAVALL FORT 

En el n.o 219 d'aquesta publicació per a nois i noies s 'hi 
féu un reportatge sobre el joc dels escacs per Josep Ferrer 
i Costa. 

Es tractava d'una explIcacIó generalitzada dels seus ori · 
gens i les dIferents maneres de jugar-hi --en familIa, amb 
amICS, per correspondència, a la cega, en simultànies, etc.
and algunes partlculantats del joc j una referèncIa a Paul 
Morphy. 

La portada del número era també al.legònca dels es
cacs i tot plegat estava encarrilat a estimular la cUriositat 
dels nois i nOtes vers la Iniciació d'aquest joc. 

Esperem que ho aconsegueixin I que alhora tractin sovint 
el tema per anar-lo recordant. 

XARXA CULTURAL 
En altres ocasions J8 hem parlat d'aquesta organitzacIó 

Que tracta de dur 18 cultura catalana a tots els recons dels 
nostres paISOS. 

En aquesta ocasIó ens volem referir al fet d'haver m· 
corporal al seu catafeg, en el apartat de .Jogumes-, el IOC 
dels escacs ofennl tauler I peces de dues mides. 

CreIem és un bon serveI que ha d·anar complementat 
amb altres elements , encara Que malauradament no existeIx 
literatura escaqUIsta en català , per exemple. 

Tàrrega (Baix Urgell) 
El club d'escacs d 'aquesta locali tat anunCIa la celebra· 

ció del seu torneIg obert de partIdes rapides, que enguany 
arribara a la seva catorzena edlcló. S'ha prevIst Sigui jugat 
el proper dia 20 de maig, diumenge. al mati. Per inSCripCIons, 
dIrectament al club organitzador. 

VIII Campionat d'Espanya de Veterans 
S 'ha ¡ugat a Madnd del 13 al 19 de novembre passat 

organitzat pel Mlnlsten de SanItat I Seguretat Social. 
Un cop més l'ha guanyat el fugador català Angel Ribera , 

que féu 6 punts I mIg. El segUIren Acevedo (Las Palmas), Bo· 
tel/a (Alacant) I Romero (Saragossa). amb 4 punts ; Ortll 
(Bada/oz) i Bemaz (CadIS). amb 3; G. Giménez (Orense ), 
2 I mIg; I Houremat (Melilla), 1 punt. 

16è. Torneig Internacional per Equips 
de 6 jugadors 

El club d'escacs ROl BLANC PEUGEOT, de Montbéhard, 
organItza aquesta competicIó que es Juga en una sola 
Jornada, el proper 13 de maig, a partir de les 9 hores. 
Segons el nombre d·equlps inSCri ts es fan grups de la 
eqUIps I les part ides tenen una durada màxima de 30 ml ' 
nuts, es Ei dir. 15 minuts per a cada Jugador. 

L'mscrlpclÓ quedara tancada el lO d·abflJ i ha d'esser 
enViada al Secretan del ComItè dels Establiments AUTO· 
MOBILES PEUGEOT 25600 SOCHAUX (França). 

Es compten els resultats IndiViduals i no les vIctòries 
dels equips. L'horan de JOc. és de les g del mati a les 12 
del migdia i de 2/4 de 3 fms a les 6 de la tarda. 

L'any passat et guanyador va ésser l'equip BVSC, de 
Budapest, seguit del Sluttgart i la Universitat de Friburg, 
en el grup dels clubs més Importants . 

XIII Festival Internacional de 
Bagneux-Saint-Germain 

El e/ub d'escacs de Sagneux I la Librairie Saint·Germam 
de Paris , especIalitzada en llIbres i material d'escacs. or · 
ganitzen aquesta competició Que es desenrotllara del 30 
de /uny al 15 de IU/Iol. Sagneux està a 2 km. de Paris . 

HI hsuriJ un torneIg per aspirants a Mestres, que serà 
per InvitaCIó. I un torneIg obert d'onze rondes , aquest 
ultlm del 4 a/ 15 de iullof. 

TAULA D'ESCACS 
Model especialment 

dissenyat per a 
jugar escacs 

Caracteristiques principals : 

Mides exterio rs: 80 x 70 cm. 
Tauler de competició oficial. 
Sobretaula de fórmica d·una sola peça. 
Regrui x en fusta de faig de Iugoslàvia. 
Protecció amb vernis de resina (rentable) . 
Espai suficient per a la col.locació del 
rellotge i la planella . 

(Sense les peces d ·escacs) . 

Per la qualitat del seu disseny i materials 
emprats en la seva fabricació és una taula 

de gran resistència i durada molt apropiada 
per a: clubs d'escacs, entitats esportives, 

societats recreatives, col.legis, grups 
d'empresa , entitats culturals , etc. 

CRESYL - EBENISTERIA 

Monistrol, 11 -14 - Tel. (93) 257 29 75 

BARCELONA- 12 



XXIII OLIMPIADA MASCULINA 
SELECCiÓ DE PARTIDES DE L'EQUIP ESPANYOL 

N.II 2 o 44 / a 

OIEZ DEL COAAAL-KOATXNOI 

Defensa mmzoindla 

1 d4 C16. 2 c4 e6. 3 Cc3 Ab4. 4 a3 
A x e3 + . 5 b x e3 d6 . 6 13 Ch5. 7 
Ch3 eS. 8 el2 0·0. 9 e4 Ce6. 10 g4 
e16. 11 Ag5 b6. 12 Od2 CaS. 13 Tbl 
AaS. 14 Cdl A X c4. 15 A x c4 C x c4. 
16 Od3 dS . 17 O-O h6. 18 Ah4 e6. 19 
14 e x f4 . 20 e5 95. 21 e x l6 D x f6. 22 
AI2 Oe6. 23 Cb2 C X a3 . 24 Tbel 
O x g4 +. 25 Rhl Tae8. 26 TeS T x e5 . 
27 d X e5 Oe6. 28 Tel Te8. 29 h3 Ce4. 
30 C x e4 d x e4. 31 013 Td8. 32 Ah2. 

0 - 1 

N.O 3 R 74 / a 

GHEOAGHIU - OIEZ DEL eORAAL 

Gambit Volga / Benko 

1 d4 Ct6. 2 c4 eS . 3 d5 bS. 4 e X b~ 
aS. 5. b X a6 A X a6 . 6 g3 d6 . 7 Ag2 
g6 . 8 b3 Ag7. 9 Ab2 O-O. 10 Ch3 Cbd7. 
11 O-O Ob6. 12 Ae3 Oe7. 13 Tel Cb6. 
14 a4 Tab8. 15 e4 Cbd7. 16 ea3 Ch5. 
17 A X g7 e x g7. 18 Tabl DaS. 19 14 
c4. 20 C X c4 A x c4 . 21 b X c4 T x bl 
22 O X bl O x a4 . 23 All Tb8. 24 Oal 
Ob4. 25 el2 ecs. 26 Te3 hS . 27 Ta , 
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Od2. 28 Ta8 T x aS. 29 O X a8 + Ah7 
30 Oa7 Cb3. 31 eh3 16 . 32 012 Oe3 
33 Oe2 Cel . 34 Odi h4 . 35 Ag2 h x g3 
36 h x g3 ehS. 37 013 Oe2 + . 38 CI2 
Od2. 39 Ad3 C X d3. 40 O X d3 Del . 41 
Ob3 Ag7. 42 Ob7 R17 . 43 Oe8 Oe3. 44 
Oe6 + R18. 45 Og4 A17. 46 lS Oh6. 47 
O x g6+ O x g6. 48 I x g6 + R X g6. 49 
AI3 Cg7. 50 ed3 A17. 51 el4 15. 52 
e x l5 e X15. 53 94 ed4 + . 54 Ae4 Cb3. 
55 g5 ed2 + . 56 RIS C x e4. 57 g6+ 
Ag7. 58 ehS + A18 . 59 RI4 Cb6. 60 
Re4 Ag8. 61 CI4 Rg7. 62 RIS C x dS . 

1/ 2-1 / 2 

N.'· 4 E S51a 

OIEl DEL CORRAL - G. GARCIA 

Defensa sici liana (a tac indi de rei ) 

1 e4 eS. 2 el3 e6. 3 d3 dS . 4 Cbd2 
Ce6. 5 g3 Ad6. 6 Ag2 Cge7. 7 O-O O-O. 
B Ch4 b5. 9 a4 b4. 10 14 15. 11 e x IS 
e x 15 . 12 Cdl3 h6 . 13 Tel Dc7. 14 c4 
b X e3. 15 b X e3 Tb8. 16 A.3 Ad7. 17 
Rhl d4. 18 e4 Tle8. 19 T.2 Cb4. 20 
A X b4 T X b4. 21 CeS A x eS. 22 T x eS 
Ob8. 23 Tal A X a4. 24 Del Rh7 . 25 
AI3 Cg6. 26 T X e8 A x e8. 27 C x t5 a5 . 
28 AdS Tb6. 29 Ce7 C x e7. 30 O X e7 
Ag6. 31 Ae4 Tbl +. 32 T X b O X bl + 
33 Rg2 Oe2+ . 

1/ 2 - 1 / 2 

N.· 5 E 64/ e 

AOBATseH - OIEl DEL COAAAL 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 g6. 3 e4 ee6. 4 d4 
e x d4 . 5 e x d4 Ag7. fi Ae3 ct6. 7 Ccl 
Cg4. 8 O x g4 C Xd4. 9 Odi ceS. 10 
Od2 b6. 11 Ah6 A X h6 . 12 O x h6 Oe7 
13 CdS DeS. 14 0-0-0 Ab7. 15 Od2 
A X dS. 16 e X dS CeS. 17 14 016. 18 
Ae2 d6 . 19 Ag4 hS. 20 Ah3 aS . 21 
Thel Ta7. 22 g3 a4 . 23 Dd4 O x d4 . 24 
T X d4 O-O. 25 Te3 15. 26 Ag2 Te8. 27 
Te3 A17. 28 h4 Tae7. 29 Abl Cd7. 30 
All TeS. 31 Ad3 Ta8. 32 Ae2 Ta7. 33 
Td3 Te8. 34 Td2 CeS. 35 Te2 bS. 36 
e X bS Tb8. 37 Ad3 C x d3. 38 T x d3 
T x bS . 39 Td4. 

1/ 2-1 / 2 

N." 6 

OIEZ DEL COAAAL 
OllNOllNHASHVILI 

Defensa Puc 

R 871a 

1 e4 d6 . 2 d4 C16. 3 Ce3 g6. 4 AgS 
e6. 5 Od2 Ag7. 6 13 bS. 7 a3 Cbd7. 8 
eh3 O-O. 9 el2 a6. 10 Ae2 eS. 11 d5 
Cb6. 12 O-O Ad7. 13 Ah6 b4 . 14 A X g7 
R x g7. 15 C3dl a5 . 16 Cel Ca4. 17 
Tab1 Oe7. 18 14 b X a3. 19 b x a3 e4 
20 A X e4 Tlb8. 21 Tb3 Ag8 . 22 Tel 
Te8. 23 Ad3 eS. 24 Ce4 Te8. 25 I x eS 
d X eS. 26 Tebi CeS. 27 Tb6 Ch5. 28 
e x aS C14 . 29 ee4 Ta4. 30 All Od8. 
31 g3 ehS. 32 De3 De7. 33 Te6 A X e6. 
34 O X e5 Ta6. 35 Cb6. 

1 - O 

N.<l 7 E 08 / b 

OIEZ DEL COAAAL · POATlSCH 

Defensa franeesa 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 Ce3 Ab4. 4 eS eS 
5 a3 A Xe3 +. 6 b X e3 De7. 7 Og4 15 
8 Og3 e X d4. 9 e x d4 Ce7. 10 Ad2 0·0 
11 Ad3 b6. 12 Ce2 Aa6 . 13 Ab4 AX d3 
14 eX d3 Cbe6. 15 Ad6 Od7. 16 O-O 
Tle 8. 17 h4 Cg6 . 18 hS Ch8. 19 h6 g6 
20 CI4 e x d4 . 21 Ta2 Db7. 22 84 Te6. 
23 Oe3 Ce2. 24 T x e2 T x e2. 25 C X e6 
CI7 26 Cd4 Ta2. 27 C X IS C X d6. 2e 
e x d6 g X fs . 29 Ogs + Rf8. 30 Tel 
017. 31 Te7. 

1 • O 



N," 8 R 55 / e 

POMAR - FULLER 

Obenura PD 

1 d4 C16. 2 CI3 g6 . 3 g3 Ag7. 4 Ag2 
O-O. 5 0-0 d6 . 6 b3 e5. (Aquesta ju· 
gada va ser provada contra mi per 
Ourao, però fou refutada en forma im· 
mediata) 7 d X eS Cg4. (t:s millor 
d X e5.) 8 Ag5 Oe8. 9 Ce3 d x eS. 10 
CdS Ca6. 11 Ae7 e4. 12 Cg5 e6. 13 
A x f8 O X 18, (Ses blanques han gua· 
nyat la qualitat , Aparentment sense gai· 
res compl icacions, No obstant , ses ne· 
gres aconsegui ran reacc ionar ¡ presen· 
tar encara forta batalla. ) 14 Ce3 oe7 
15 C X e4 C x e 3. 16 I x e3 AlS. (Natu · 
ral ment, seria un greu error in tentar 
recuperar sa qualitat amb A x al de
gUI que, després de 17 O X al , la pe· 
netració del cavall blanc per caselles 
negres enderrocaria la defensa negra) 
17 TI4 CeS. 18 C x e5 A X a1 . ( t s el 
moment crucial de prendre la torre 
ja que el cavarl s'ha desviat del cen · 
tre i ja no pot penetrar per les case
lles negres del fl anc reL) 19 C x b7 ... 
(Una decisió arriscada però necessa
ria , ja que en cas contrari la flUIxa 
estructura dels peons blancs perme
tria a les negres un còmode mig JOc , 
possiblement avantat/ós) 19 .. . AeS. 20 
T X 15 •.. (Una altra possibilitat era 20 
Tc4 O X b7. 2 1 A x c6 seguit de A x a8 
Però haurien calgut dues peces.) 20 ... 
9 X 15 . 21 A x e6 Te8. 22 Ad5 Te7. (Més 
eficaç era Dc7) 

23 Cd8t. .. (Després d 'aquesta jugada 
ses negres es veuen en greus dlficul 
taiS.) 23, .. Td7, 24 C x l7 DeS. (Engi 
nyosa resposta. Ses negres no tenep 
por a S8 descoberta Si 25 c4 T x 17, o 
prèviament 25 O X e3 + .) 25 C x eS + 
T Xd5. 26 Cd3 O x e3 +. 27 Rg2 Oe4 + . 
28 RI2 Od4 +. 29 e3 Oe3. 30 Rgl Td8. 
31 Oh5 Te8. 32 DgS + Rh8. 33 O X I5 
O X e2. 34 DeS + Rg8. 35 CI4 Obl + . 
36 Ag2 o X a2 + . 37 Rh3... (Finalment 
el rei ha trobat un refugi segur. L'ac
ció combinada d'atac entre dama I 

cavall resultarà nefasta per ses ne· 
gres.) 37 ... Te2. 38 Oe8 + Ag7. 39 
ChS+I ... (Forçan t xarxa de mat. ) 39 ... 

Rh6. 40 006+ R X h5 . 41 015 + Rh6 . 
42 Offi + Rh5 . 43 g4 + + . 

1 - O ARTUR POMAR 

N:· 9 o 051a 

RIBlI · POMAR 

Ort.;F!ura catalana 

1 CI3 C16 . 2 g3 dS . 3 Ag2 e6. 4 Q·O 
Cd b7. 5 d4 b6 6 e4 Ab7. 7 e x d5 
C x dS . 8 Tel Ab4. (Possiblement era 
millor Ae7 La propera jugada del blanc 
obllg;:¡ a reti rar l'alfil negre amb la 
cC'luesponen t pèrdua de temps.) 9 AgS 
Ae7, 10 e4 A x gS1 (Et negre entra en 
una IInia que el porta a una situació 
moll infer ior. Era preferible 10 Cf6. 
11 CcJ O-O, si bé et blanc té Ja mol
tes pOSSibilitats a favor seu. ) 11 e X dS 
A x d5. 12 C X g5 A x g2 . ( I no 12 
O x g5 13 14 DIS. 14 g4 guanyant pe
ça.) 13 C x e6 I X e 6. 14 R X g2 016. 
15 094 o-o· O? (Això fa perdre un peó 
I la posiCIÓ negra no millora gens. 
L'enroc llarg encara afebleix més el 
negre.) 16 T X e6 Of7. 17 Ce3 Thf8. 16 
Oe2 Rb8 . 19 Tel h5 . 20 CdS C16. 21 
Cb4 Tde8. 22 Ce 6 + Rb7 . 23 013 Re8 . 
24 CeS 

1 • O JOAQUIM SERRA 

N.' 10 R 55/b 

POMAR - HOLZ 

Obertura PD 

1 g3 g6. 2 Ag2 Ag7. 3 d4 C16. 4 CI3 
O-O. 5 0·0 eS. 6 e4 d6. 7 b3 Ce6. 8 
Ab2 Ag4. 9 ds CaS. 10 Cbd2 bS. 11 
h3 Ad7. 12 e4 Tb8 . 13 Ae3 b4. 14 Ab2 
Oc8. 15 h4 Cb7. 16 Oe2 aS. 17 Tae' 
a4. 18 eS a x b3. 19 a x b3 AfS. 20 
Del d X eS. 21 C x eS CaS. 22 f4 Td8. 
23 Te3 e6. 24 d X e6 A x e6 . 25 C2f3 
h6. 26 Tlel Tb6. 27 Oal Ta6. 28 C x g6 
C x b3. 29 Ce7 + Rf8. 30 Obl A X e7_ 
31 fS Cd2. 32 C x d2 T X d2. 33 f x e6 
T X e6. 34 T X e6 + I X e6. 35 Og6 018. 
36 DIS Oc8. 37 A X 16 + A x 16. 38 AdS 
Ad4 +. 39 Ahl Td1 . 40 Oh7 + Ad6. 41 
T x dl e X dS. 42 O x h6 + Oe6. 43 
Of4 + Ac6. 44 e x dS + O x dS +. 45 

Rh2 b3. 46 Ob8 Ot7. 47 Td2 Ob7. 48 
Oe8+ Od7. 49 Ob8 017. 50 Te2 e4. 51 
Obo AeS. 52 Oe3 Rb5 . 53 DeS Od7. 
54 h5 Od4. 55 Oe8 + Rb4. 56 h6 Ad6 . 
57 Og6 AeS. 58 h7 b2. 59 Rh3 Ah8. 
60 Te8 Re3 . 61 T X h8 O X h8. 6 2 Og8 
O x g8. 63 h x g8 ( O) b l ( O) . 64 Og7 + 
Rd2 . 65 DgS + Re3. 66 Oe5 + Rd2 . 

1/ 2 - 1/ 2 

N." 11 R 551e 

POMAR - CIOCAL TEA 

Obertura PD 

1 CI3 g6. 2 d4 Ag7. 3 g3 C16. 4 Ag2 
0·0. 5 0· 0. .. (Aquesta posició m'és 
molt fam iliar. Tinc profundes anàliSIS 
d'ella. Crec recordar que he passat 
anys i anys efectuant aquesta variant 
cont ra els més anomenals grans mes
tres ¡ només he perdut dues partides , 
contra Tal i O. Rodnguez a Las Pal
mas.) 5 .. . d6. (Una alt ra pOSSIbilitat 
és 5 .. d5 6 e4 e6 7 b3 AlS. 8 Ab2 
Cbd7. 9 Cc3 Ae51 Pomar-Ghgoric, Sko 
pie, 1972. ) 6 b3 e6. 7 Ab2 aS. 8 a4 
Ca6. 9 Cbd2 ds, (Aparentme nt les ne
gres han igualat No obstant. les blan
ques disposen encara d'alguns recu r· 
sos posicionals I, lentament, aconse 
guiran entrar en un mig JOc favorable ) 
10 Tel Cb4. 11 e3 Ca6. 12 Aa 3 Te 8 
13 e4 d X e4. 14 C x e4 C x e4. 15 
T X e4 AlS. 16 Te l Ag4. 17 h3 A x 13· 
18 D x f3 e6. 19 oe2 eS. (Naturalment. 
aquesta ult ima Jugada de les negrec; 
estava prevista Després de llarga con
Sideració em valg deCIdir a donar-li 
aquesta possibilitat amb la conVICció 
que. si s'obrr a el JOc, els meus alfils 
podrien dominar d iagonals de tipuS 
es tratègic. ) 20 d x eS T X eS . 21 Oe4 
Dt6. 22 T x eS O X eS. 23 Td l Oe8 
I Si 23 D x c3 24 Td7 donaria lort 
contraJoc. ) 24 Ah2 A18. 25 Ael CeS. 
26 Ae3 Ce6. (Un error La Jugada in
dicada era 26 b5 27 a x b5 c X bs 
28 Dd5 Tc8 I les negres estan bé) 
27 h4 Cc7. 28 hS ... (Fustigant el flanc 
de re i i alhora donant una important 
casella -h3- a r AR. Les negres co 
mencen a estar CUitades d e temps I no 
poden resoldre amb eficàcia els múl 
tiples problemes que se 'ls hi presen· 
Ien .) 28 ... Td8. 29 T x d8 O x d8 . 30 
h x 96 h x g6. 31 Ab6 ... ( Després d·a· 
questa Jugada fes blanques guanyen 
un peó i entren en un final netament 
favorab le.) 31 ... od6, 32 A X aS CdS 
33 A x dS e X dS. 34 Oc8... (Excel.lent 
Jugada que permet activa r la posició 
entrant en un final insostenible per les 
neg res. ) 34 .. 016. 35 Rg2 Rg7. 36 Ad8 
DeS. 31 AbS Oe 4 + . 38 Rh2 Ad6. 39 
Ad4 + AeS. 40 A x eS + O x eS . 41 
O x b7. 

1 - O 

ARTUR POMAR 
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N.O 12 D 65/a 

CALVO - GIFFARD 

Defensa Grunfeld 

1 d4 Cf6. 2 e4 g6. 3 Ce3 dS . 4 e x d5 
e x dS. S e4 e x e3. 6 b x e3 Ag7. 7 
Ae4 o-o. 8 Ce2 Od7. 9 o-o Ce6. 10 Ae3 
CaS. 11 Ad3 b6. 12 f3 Ab7. 13 Tbl 
Tfd8. 14 Ag5 e6. 15 Oa4 Oe7. 16 Tfdl 
eS. 17 dS e4. 18 Ae2 DeS +. 19 Rll 
AeS. 20 Ob4 Ad6. 21 eS A x eS. 22 
O X eS b x eS. 23 Tb5 Ae7. 24 A x e7 
Td7. 25 d6 Ab6 . 26 T X aS A X aS. 27 
Aa4 AeS. 28 Cf4 A x e3. 29 CdS AeS. 
30 Tel T X d6. 31 T x e5 Te6. 32 T x e6 
A x e6. 33 Ce3 Af5 . 34 A X e5 Ad3 + . 
35 Rf2 a6. 36 a3 Tb8. 37 Ab4 aS . 38 
A X a5 Tb2+. 39 Rgl h5. 40 h4 Rh7 
41 Ab4 Rg8. 42 Ae 6 f6 . 43 CdS Rf7 . 
44 Cf4 Rg7. 45 AbS Tbl +. 46 Rf2 Afl 
47 CdS Ad3. 48 Re3 Q5. 49 g3 Tb3. 50 
Ce3 Tb2. 51 Ae8 Ag6. 52 Ae6 Th2. 53 
a4 Af5 . 54 aS Ae8. 55 Ce4 9 X h. 56 
g X h T X h4. 57 Ae3 Th2 . 58 A x f6+ 
Rg6 . 59 Ae8 + Rh6 . 60 AI7 Ta2. 61 
Ae3 Aa6. 62 Rf4 Ta3. 63 Ab4 Tal . 64 
Af8 + Rh7 . 65 Cf6 + Rh8. 66 Rg5 . 

1 - O 

N ." 13 R 571a 

STOPPEL - CALVO 

Obertura PD 

1 d4 dS . 2 Cf3 Af5 . 3 e3 06 . 4 Ob3 
Oe8. 5 Af4 Ad6. 6 e3 Ce7. 7 Cd2 O-O. 
8 Ae2 A X f4 . 9 e x f4 e5. 10 O-O e4. 11 
Oa3 Cg6. 12 g3 Ce6. 13 CeS Cg X eS. 
14 d x e5 b5. lS DeS Tb8. 16 g4 Ag6 
17 Oe3 b4. 18 Cf3 b x e3 . 19 b X e3 
Tb2. 20 Tfdl Ob7. 21 Afl Tfb8. 22 f5 
e x lS. 23 T X d5 f x g4 . 24 Ch4 Ce7. 
25 Td6 Tbl . 26 T X bl O X b1. 27 C X g6 
h X g6 . 28 Td7 Cf5 . 29 O X a7 Ch4. 30 
T x f7 

0 - 1 

30 BUTLLETI D·ESCACS/FEBRER 1979 

N.O 14 D 66 / b 

CALVO - SAX 

Defensa Grünfeld 

1 d4 Cf6. 2 e4 g6 . 3 Ce3 dS . 4 Cf3 
Ag7. 5 Ag5 Ce4. 6 e X d5 C X g5. 7 
C X g5 e6. 8 Cf3 e X d5 . 9 e3 O-O. 10 
b4... (Posició típiea en aques ta va· 
ri ant: el blanc prepara la ruptura pel 
flanc de dama. ) 10 .. . Ae6. 11 Ae2 e6. 
12 O-O Cd7. 13 Tel Oe7. 14 Ob3 f5 . 
(El negre inic ia el contrajoc pel flanc 
de rei basant-se en la feblesa del peó 
e3. La ruptura mitJanlçan! 14 pOlencia
rà enormement l'alfil de g7 .) lS bS 
Cb6. 16 b X e6 b X c6. 17 Ca4 .. . (Aques
ta jugada no sembla bona perquè la· 
cilita el ràp id avanç de les negres. 
A partir d 'aquest moment, i malgrat 
els esforços realitzats per Calvo, ja no 
pot equilibrar la p artida . Era interes
sant la jugada 17 Cbl , alacanl igual · 
ment el peó de "c6" i preparant 18 
Da3, amb la qual cosa, el negre, SI 
no canvia les dames, s'ha de quedar 
endarrerit, abandon ant la diagonal da 
h5 o la columna " e" i la pressió so· 
bre el pun t " e3". ) 17... C x 84 . 18 
O X a4 Ad7. 19 Oa6 ... (Davant l'ame
naça 14 i c5 el blanc coLlo ca Ja seva 
dama en una casella des d'on, tot i 
protegint l'Ae2, li treu una de les po
ques caselles que té per a retirar ·se, 
alhora que queda loragitada de l'es
cenari de la lluita. ) 19 ... 14 . 20 e X l4 
T x 14. 21 Tcel Od8. 22 Tbl A X d4. 
23 g3 Tg4. 24 Tb7 Af6 . 25 T X a7 
T X a7. (El negre retorna el peó però 
el seu avantatge va augmentan!.) 26 
O X a7 Tb4. 27 Tel Tb2 . 28 Adl Oe8. 
29 Ab3 Oe2! 30 Adl T x a21 (Senzilla , 
però contundent) 31 ObS + Oe8. 32 
014 Tal . 33 T x al A x al. 34 h4 Ag7. 
35 Ac2 Of8. (DeguI al seu avantalg .J 
malerial el negre millora conslan t· 
ment la seva posicIó i pot oferir un 
canvi de dames que Calvo no pot ac· 
ceplar , car el final es tana complela
mem perdut.) 36 De3 Rh8. 37 Rg2 eS. 
38 Cgs Ad4. 39 De2 At6. 40 14 Oe7 
41 013 ... (El blanc ha de segui r refu 
san t el canvi.) 41 ... Del , 42 D X dS .. 
(A la vi sta de l'amenaca 42 Ad4 
43 Ch3 Dd2 + el blanc prefereix per
dre per la Via ràpida.) 42 .. . Ad4 . 43 
el3 Of2 +. 44 Rhl 011 + . 

o - 1 
JOAOUIM SERRA 

N.O lS E I Q/ b 

BELLON - SAREN 

Oberlura vienesa 

1 e4 eS . 2 Ce3 Cf6. 3 g3 Ab4. 4 Ag2 
0·0. 5 Cge2 c6, 6 0· 0 d5. 7 a3 A X e3 
8 C Xe3 d4 . 9 Cbl d3 . 10 a4 Ag4. 11 
13 Ae6. 12 Ta3 Dd4 +. 13 TI2 Ac4. 14 
Te3 Td8. lS Ca3 Aa6. 16 c X d3 A X d3, 

17 Ob3 Ca6. 18 Ce4 Cc5. 19 Oa2 C X 04. 
20 T X d3 O Xd3. 21 C X e5 Oe2. 22 
ex f7 O x el + . 23 Afl Tf8. 24 Cg5 + 
Rh8. 25 O X 04 O X b2. 26 Oc4 aS. 27 
d4 Ob4. 28 Od3 h6. 29 Ce6 Cd7. 30 
oS Oe7. 31 Og6 Of7. 32 C X f8 O X f8. 
33 Ad3 Og8. 34 Od6 Od5. 35 O X d5 
e X dS . 36 Af5 Cf8. 37 Tb2 a4. 38 
T X b7 a3. 39 Tbl g6. 40 Ah3 Rg7 . 41 
f4 02. 42 Tal Rf7 . 43 Ag2 Re6 . 44 Rf2 
TaS. 45 Re3 h5 . 46 Rd3 h4 . 47 Re3 
T03 +. 48 Rb4 Td3. 49 T X a2 T x d4 + 
50 Re3 Te4 + . 51 Rd3 h X g3. 52 h X g3 
Tb4. 53 Ta6 + Re7. 54 AX d5 Tbl . 55 
Ta7 + Re8. 56 Al7 + Rd8 . 57 06. 

1 - O 

N.a 16 E 6Q / b 

BELLON - BLEIMAN 

Detensa sicl hana 

f 04 eS. 2 Cf3 Ce6. 3 AbS g6. 4 0·0 
Ag7. 5 e3 eS. 6 d4 e X d4. 7 e X d4 
e x d4. S AI4 a6. 9 Oa4 Ta7. 10 A X e6 
d X e6. 11 eS Ce7. 12 Tdl b5, 13 Oa3 
O-O. 14 T X d4 Td7. 15 T Xd7 O X d7 . 
16 Ce3 CdS. 17 C x d5 O x dS. 18 Tel 
h6. 19 h4 Te8. 20 Tel Ag4 . 21 Ch2 
Ad7. 22 ef3 Ag4. 23 Ch2 Ae6. 24 
O X a6 A x e5. 2S A x e5 O x eS. 26 
Oa3 Of4, 27 Tel O x h4. 2S Oe3 Oe4 
29 Od2 Rh7. 30 b3 DeS. 31 Cg4 A X g4 
32 T X e8 Ae6. 33 Ob2 g5. 34 g4 A X g4. 
35 Of6 Del + Rg2. 36 Ah3 + Rh 2. 

1 - O 

N." 17 R 95/ a 

BHENO - BELLON 

Defensa Caro·Kann 

1 e4 e6. 2 d4 d5 . 3 Ce3 d X e. 4 e x e4 
Ct6 . 5 C X I6 + g X 16. 6 e3 A15 . 7 Ce2 



Cd7. 8 Cg3 Ag6. 9 h4 hS . 10 Ae2 DaS. 
11 b4 Oe7. 12 0·0 0·0·0 . 13 Ob3 e6 . 
14 c4 Od6. 15 d5 e X d5. 16 c X d c x d. 
17 Tdl O X b4. 18 O X dS AeS. 19 a3 
Ob6. 20. Ce4 The8. 21 C x eS C X eS. 
22013 T X dl + . 23 A x dl Tel +. 24 
Rh2 Cd3. 25 AI4 Od4. 26 Tbl O X 14 +. 
27 O X l4 C X I4. 29 Ag4 + Te6. 29 
A X e6 + I X e6. 30 Tb3 eS. 31 13 AlS . 
32 g3 CdS. 33 TbS Ce7. 34 Tb4 aS . 35 
Te4 Rd7. 36 g4 bS. 37 Te3 h X g . 38 
h5 b4. 39 a x b a x b. 40 Tb3 CdS. 41 
h6 9 X I. 42 T x 13 Ae4. 43 Tb3 Re6 . 4. 
Rg3 ReS. 45 Tb2 Re4. 46 Td2 b3. 

o • 1 

N.O 18 R 95/0 

S. GARCIA · BELLON 

Defensa Caro-Kann 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 Cc3 d x e. 4 e x e4 
C16. 5 C X 16 + 9 x 16. 6 e3 AlS. 7 Ce2 
Cd7. 8 Cg3 Ag6. 9 Ae2 DaS. 10 14 15. 
11 a4 e6. 12 0-0 hS. 13 Chl C16. " 
b4 Oe7. 15 bS 0-0-0. 16 b x e D X e6. 
17 Ob3 Ce4. 18 Ae3 h4 . 19 aS Rb8. 
20 a6 b6. 21 e4 h3 . 22 A13 AhS. 23 
Cg3 A x 13. 24 9 x 13 C16. 25 Tael Ra8. 
26 d5 OcS. 27 eS A X eS. 28 A X eS 
b x c5. 29 d x e ' X e. 30 Ocl CdS . 31 
OaS e4. 32 Tldl Td6. 33 Oal Thd8. 34 
DeS O x a6. 35 Td2 Ob6 + . 36 Rhl 
Oe3. 37 Tel . 

0 - 1 

N." 19 R 95 / a 

SHAW · BELLON 

Defensa Caro-Kann 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 Cc3 d x e4, 4 
C X e4 C16. 5 C x l6 + g X 16. 6 e3 AlS. 
7 Ce2 Cd7. 8 Cg3 Ag6. 9 h4 hS. 10 
Ad3 A x d3 . 11 O x d3 e6. 12 AI4 DaS. 
13 Oe4 Cb6. 14 Ob3 00 ·0. 15 0·0· 0 
Tg8. 16 Rbl Tg4. 17 Ad2 Ad6. 18 e4 
Da6. 19 C X h5 C X c4. 20 C X I6 T X g2 . 
21 Ae3 Ae7. 22 Ce4 Tg4. 23 CeS ObS. 
24 hS T x hS. 25 O X bS e X bS. 26 
d X c5 T X dl + . 27 T x d1 C X e3. 28 
l x e3 Th4. 29 TIt 15. 30 Tdl T x hS. 
31 Td6 eS. 32 TdS e4. 33 Re2 Th2 + . 
34 Re3 Tl2. 35 b4 Re7 . 36 a3 a6 . 37 
Rd4 Td2 + . 38 ReS Td3. 39 Td4 b6. 
40 e X b6 + R x b6. 41 Td5 14. 42 TeS 
f x e3. 43 R X e4 T x a3. 44 Th5 e2. 45 
Th6 + Re7. 46 Th7 + Rd6 . 47 Th6 + 
Re7. 48 Thl Tb3. 

0 - 1 

N·" 20 E 06/ a 

SANZ · ROGERS 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d4 dS . 3 Cc3 Ab4. 4 e x d 
e X d . 5 Ad3 Ce6. 6 CI3 Ag4. 7 a3 
A X c3 +. 8 b X c3 Cge7. 9 o-o Dd7 
10 h3 AlS. 11 e4 A X d3. 12 O x d3 d x e . 
13 O x e4 0-0. 14 AI4 Tad8. 15 Tadl 
CdS. 16 Ag3 CaS. 17 Od3 Oe6. 18 Tlel 
16 . 19 Ch4 Tle8. 20 DIS b6. 21 Oh5 
Ce4. 22 013 Od7. 23 CI5 e6. 24 a4 a6 . 
25 Ce3 Cc X e3. 26 f x e3 Cc3. 27 Tal 
Ce4. 28 c4 b5. 29 a x b e x b. 30 e x b 
a X b. 31 Te2 Ob7. 32 Tb2 TdS. 33 Tel 
Oa6. 34 Ael Da3. 35 Tebl Dd3. 36 Tb3 
De4. 37 Tb4 CgS. 38 Odl Oe6. 39 h4 
Ce4. 40 Od3 Cd6. 41 Ag3 Ce4. 42 Ael 
Cd6. 43. Ag3 Ce4. 44 AI4 gS. 45 h x 9 
l x g. 46 Ah2 Ce3. 47 Tel g4. 48 AI4 
ThS. 49 De2 Te6. 50 Tb3 Ce4. 51 Tel 
O x e2. 52 T x e2 Ta6. 53 RIt Tal +. 54 
Re2 TdS. 55 Rd3 C16. 56 e4 Tdl + . 57 
Td2 T x d2. 58 A X d2 ThS. 59 eS Ce8. 
60 T x bS g3. 61 Tb8 Th2. 62 dS R17. 
63 Tb7 + Rg6. 64 d6 T x g2. 65 d7 
T x d2+ . 66 R x d2 g2 . 67 d x e8=0. 

1 • O 

N.O 21 A 45 / c 

PYTEL · SANZ 

Obertura anglesa 

1 c4 eS. 2 Cc3 Cf6. 3 g3 dS. 4 e x d5 
C x dS. 5 Ag2 Ce7. 6 CI3 Ce6 . 7 Da4 
Od7. 8 0-0 eS. 9 a3 Ae7. 10 b4 16. 11 
b x c5 A X c5. 12 e3 Ab6. 13 Tdl O-O. 
14 d4 e X d4 . 15 e x d4 DIS. 16 Ae3 
Rh8 . 17 d5 CeS. 18 Ch4 OhS. 19 
A x b6 a X b6. 20 Dd4 Ag4. 21 Te1 
Tae8. 22 h3 A x h3. 23 A X h3 gS. 24 
14 O x h4. 25 g X h4 CI3 + . 26 R12 
C X d4. 27 T X e8 T x e8. 28 Td1 g4. 
29 A x g4 Ce2. 30 d6 . 

1 • O 

NOVEDAD 

Match 
KARPOV - KORCHNOI 1978 
El dramatico match dia a dia 

TODAS las partidas ampliamen· 
te comentadas por ROMAN 
TORAN, quien compone un 
auténtico trabajo periodistico 
con la adición de un material 
complementario de primer orden o 

- PRESENTACION DEL 
MATCH 

- COMENTARIOS PREVI OS 
- ANALlSIS FINALES 
- ENTREVISTAS 

EXCLUSIVAS CON 
KARPOV, KORCHNOI Y 
SPASSKY 

P. V . P. 200 Ptas. 

Solicite su ejemplar y 
nuestro Catalogo a: 

~
.dItO"QI 
fïlOr¡:J fj1 fïlfl1f11 padilla, 54 
W L!JUJWL!J L!J apartada 9138 

ill!E[]JOamnffi ~~·0~~~~3 25 
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OLlMPIADA FEMENINA 

També com els homes, l'Olim
piada Femenina recuperava els 
equips dels països socialistes . 

Aixi és que, deixant de banda 
l'Olimpiada anterior de Haifa 
-amb l 'esclatant èxit d'Espanya 
classificant-se 3er./4rt. de la final 
principal- ens hem de retrotreu
re a Medellín (Colòmbia), 1974, 
on va tenir lloc la 6.° Olimpiada 
Femenina completa , que és l'au
tèntica comparació . 

Allà l'equip espanyol topà en 
els grups previs amb la compe· 
tència dels de Iugoslàvia i Bul 
gària, i això ens llençà a la f i
nal B, que es guanyà brillant
ment. Aquesta vegada topàvem 

VIII OLIMPIADA FEMENINA 
BUENOS AIRES (Argentina) , 25 octubre a 12 novembre 1978 

Fàcil victòria de la URSS 

ESPANYA, SISENA POTÈNCIA 

de nou amb Bulgària i l'altre 
equip en competència era Ro
mania , que havia quedat co-cam
piona amb la URSS en aquella 
Olimpiada. 

Això vol dir que la tasca de 
les nostres dones era prou difí
cil . Per això s'hi van abocar de 
debò a la fase prèvia fent ser
vir al maxlm l'equip titular . 
Aquest era el mate ix que en les 
dues darreres Olimpiades, és a 
dir, les de 1974 i 1976, però amb 
l'experiència acumulada i els pro
gressos que havien estat fàcils 
de formular aleshores i que s'han 
acomplert en aquest temps. 

Bulgària havia conservat Le 
matxko en ascens però havia re
novat la resta de l'equip, amb 

Assenova en baixa forma . I Ro 
mania mantenia les veterane s 
Polihroniade i Baumstark reno
vant la resta. 

Les nostres jugadores havien 
canviat de tauler reserva i aques
ta vegada s'havien endut la sots
campiona d'Espanya Maria Lui
sa Cuevas, la nena madrilenya 
de 14 anys, encara poc experi
mentada, és clar, perquè aquí 
no tenim competicions de caire , 
femeni que no siguin els anyals 
campionats nacionals. 

El capità de l'equip era el MI 
Antoni Medina . 

La fase prèvia 

La trajectòria de l'equip fou 

RESULTATS PARCIALS DE LA FASE PRELIMINAR 

PUERTO RICO , IAPO y, 8Ul GARIA , COLOMSI ... , URUGUAI , AUSTRAUA 

~. n~ .~. 1,"'- "- .'- 4,"_ L'_ L' _ 

NI ...... CARCIA M' m. C .. ,.1I6n (1800) , Wet&1 (180S) , LEMATXKO (2310) , Guggenbe<'ge, (1800) , De IOl Sento. {11m} , Po .. 

P.ph fERRER M' ,." R. Aodriguel (1800) , - - SchlkO'l" (2115) o¡, G6m0, (1800) , VIII" de ArnI .. (1800) , --M,- Plno GAIletA. - , ... Panlgu8 ( 1800) , T.khaahi (1800) , A .. _vI ("""') y, apatl (1900) , - - M<GAoh 

M. l II'" CUEVAS - '800 - - Nahgawa (1800) y, - - - - M. F,mtno.z (1800) , -
TOTALS (2043/ 1800) , (1953/1801) 2Y2 (2043/2168) , (2043{ I833) , (1996/1800) , (2043/1975) 

RESULTATS PARCIALS DE LA FI NAL PRINCIPAL 

IUGOSL..AVIA 'V HONGJlIA , BUlGo\RlA 'YI ANGLATERRA , R.F .A. ,o¡, U.R.S .S. 

~. n~ " .... 1," '- "- )."- .'- 1."- L'_ 

Nlev" CARCIA MI ",. - - P.tronlc: (2290) , LEMAncKO (2310) 'I, MILES (22-40) , AlChdlc:k ",.., o¡, IBURDANIDZE 

P,,,"*, FERRER M' ,." Merkovle {2195} y, - - Krumove (2Ioo) '¡' ec:k.on (2090) , H,,,,, (2015) , GAPRINOASVILt 

M.- Plno CARCIA - ""0 MlCek (2205) , Innka {2250} y, Sçft¡k""l (2115) y, C.ldwell (2030) , Welc:hen (1800) , KMILOVSKAIA 

M. luI" CUEVAS - '800 PltI.r11c: (2190) o K .. (2100) y, - - - - - - -

(1930) 

(1980) 

(20I S) 

"3<0) 

(2<42S) 

(2280) 

TOTALS _ (1936/2196) _ y, _(1953/2213) _ , _ {2043/2 115} _ IYz _ (2043/2 120) _ , _ (2043/2023) _ ,o¡, _(2043/2348) _ 
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ROMANIA 

ferma fins a l'última ronda, sal
vant esplèndidament Bulgària 
amb una victòria, però cedint un 
punt a Austràlia, que no tenia 
res a fer, Aixi ès que s'haguè 
de jugar tot a l'última ronda amb 
les romaneses . 

El matx amb Romania es per
dé, però s'esgarrapà un punt que 
fou suficient per deixar-les fora 
de combat, car encara ens que
dava un punt d'avantatge. 

I ja som a la final principal 
aquesta vegada sense ròssec . 
Primer èxit important i preten
sions de fer bon paper a la final . 

La final principal 

Aqu i les coses foren una mi· 
ca diferents, entre altres raons 
perquè l'esforç anterior s'acusà . 

Per començar Iugoslàvia ens 
guanyà còmodament però ens re
venjàrem amb el fort equip hon
garès guanyant-lo molt meritò 
riament. Bulgària volgué reven
jar-se de la fase anterior, però 
no passà de l'empat i Nieves 
Garcia es proclamà superior a 
Lematxko en el seu matx indi
vidual. 

Esplendorosa victòria contra 
Anglaterra que obria totes les 
portes. Això seguit de l'empat 
contra les alemanyes posaren 
l'equip espanyol amenaçadora
ment cap els primers llocs de 
la classificaciò. En puritat es po
dia començar a aspirar al segon 
o tercer lloc. 

Val a dir, però, que mentre es 

, --- - -~- -,,_. , • , , - ~ - .... 
tllll"OfNlld. (2210) y, , 5 2 , • 85.' "" ". 
...... UI"'" ''''''I , • 3 , , • .... "" '" -" (21lS) ,.. • • 2 , , '3.3 '''' '99 

- - , , , , 1'12 " "'''' ,,'" 
(2043(21 83) , " " 

, , 18V, 78,5 - -

POlONI" 3 --- - 1--
~- -r,"_ , • , , - ~ - .... 

- - , 2 2 , , 60 "" 
c-;-;;-

ENSKA (2 165) , • , 2 3 , 33,' ",. '95 

--" (2180) , , , , 3 , 42,8 "" '" 
:11~1uo ""'" 

, , , , 2 y, 16.6 "'. , O< 
_(laJ6I2 loCe) _ , " 5 , , .y. «l.' - -

CLASSIFICACIÓ FASE PRELIMINAR. GRUP 4 

Clas. PAISOS S 6 7 8 TOTAL 

ESPANYA 2043 3 3 3 16'/, 

2 BULGAAIA 2175 3 2V2 2'/2 3 16V, 

f~"·'"" 2183 2 3 3 I S'/, 

4 AUSTRALlA 1975 2'/, 2'/, 12 
---< 

5 COLOMBIA 1800 O 2'/, a 

6 JAPÓ 1801 V, 6'/, 

7 r UERTO RICO 1800 O ,/, O ,/, O IV, 4'/, 

8 URUGUAI 1800 O O O ,/, V2 2 4'/, 

CLASSIFICACiÓ FASE FINAL PRINCIPAL 

Clas . PAíSOS Promig Elo 

f 

1 U.R.S.S. 2370 

2 HONGRIA 2260 

3 A.F.A. 2143 

4 l 'UGOSLAV'A 2196 J 1 

S POLONIA 2146 O 

6 ESPANYA 2043 ro 
7 BUlGAAIA 2 175 V, 

8 ANGLATERRA 2'2~ 

produïa l'empat amb les alema
nyes, les soviètiques concedien 
un generós empat a les honga
reses produït tot just començat 
el matx, tot i que s'haVien que
dat mol endarrera. Les sovièti 
Ques havien reservat els seus 
darrers cartutxos contra les es
panyoles, que eren el seu perill 
més immediat, mentre les nos
tres jugadores s'havien hagul 
d 'escarrassar per guanyar a Ale
manya. 

Acuradament les soviètiques 
van fer foc nou de les tres juga
dores espanyoles sense deixar
los cap respir. Això va afectar 
molt les nostres jugadores, que 
l'endemà jugaren contra Polònia 
amb un estat d'ànim bastant dol 
gut. Per acabar-ho d'adobar es 
preferi prescindir de Nieves Gar
cia, que ja havia obtingut el titol 
de MIF amb la seva actuació a 
l'Olimpiada -junt amb la norma 

2 

IV, 

1'/, 

4 S 6 7 8 TOTAL 

2 3 3 2'/, 2 16 

2 2 IV, IV, 11 

IV, 2 IV, 1 V, 2 11 

l'/, 2 2'/, 2 11 

3 2 2V, 10V, 

IV, ,/, O IV, 3 av, 
' V, li/, IV, av, 

2 V, O IV, 7V, 

que havia fet a Novl Sad, 1977-
i entrava en joc la reserva . 

M.o Luisa Cuevas tingué una 
peça de més i M.o del Pina Gar
cia disposava d'una còmoda par
tida . Pepita Ferrer, que havia 
quedat en inferioritat, es llançà 
a complicar la partida per si la 
podia salvar, tenint confiança 
que les altres dues anaven 
bé. Però Cuevas es deixà 
atrapar per una xarxa de mat i 
perdé. Això atabalà a M.o P. Gar
cia, que malmeté la posició i tam
bé perdé. I Ferrer no pogué re
muntar la situació i completà la 
bancarrota de l'equip. ~s a dir, 
de 6 partides en dues rondes, no 
es feu ni mig punt, cosa que no 
deixa d'ésser insòlita . 

L'equip espanyol 

Malgrat aquest desencisador 
acabament, l'actuació femenina 

FEBRER 1979/BUTllETI D'ESCACS 33 



RESUM DE LES ACTUACIONS INDIVIDUALS DE L'EQUIP ESPANYOL 

ESPANYA Fase preliminar Fase Hnal 

Ordre 
Tauler Equip El. J G 

1 Nieves GARCIA 2120 7 5 

2 Pepita FERRER 2070 6 3 

3 M.o Pi no GARCIA 1940 6 4 

4 M .o Luisa CUEVAS 1600 2 1 

Totals - 21 13 

d'Espanya ha estat un èxit. que 
corrobora la bona classi ficacl o 
de l'edició anterior, encara que 
no sigui comparable en situació 
absoluta , 

Tant és així que aquell tercer 
lloc s'obtingué amb una efectivi
tat global del 61 % , mentre que 
aquesta vegada , pel 6è./7è, lloc 
s'ha necessItat el 59,S % ' O, si 
més no, la final comportà un 54,7 
per 100 contra l'actual 40,4 % ' 

D'al tra banda, les nostres ju
gadores ja són ara dintre la co
tització internacional, on es po
den exhibir dos titol s de MIF: 
l'anterior de Pepita Ferrer, de 
1973, i l 'actual de Nieves Gar
Cia, que ha estat un èxit perso
nal d'ella aprofitant l'Olimpiada, 

Fins i tot el seu ascens ha es
tat ben reconegut d'antuvi, ca r 
aquesta vegada Nieves Garcia 
defensà el primer tauler, 

NIEVES GARCIA 

El seu èxit personal ho diu tot 
perqu è, de retruc, se n'ha bene
fic iat l'equip, I el seu Pro9rés 
és ben palès, ja que si va fer 
el 86 % en el segon tau ler de 
l'any passat contra 1.954 punts 
de relació de força de les seves 
adversàries, el 75 % d'enguany 
contra 2,112 punts és un esplèn 
did resultat. No hi ha dubte que 
avui dia és la jugadora amb més 
possibilitats i és obligat de do
nar-li oportunitats per a situar
se millor, Si volem fdar més prim 
anali tzan t la seva actuació, veu 
rem que ha fet el mateix nom· 
bre de partIdes amb blanques 
que amb negres, sis , però amb 
les pn meres ha obtingut el 66 % 
i amb les segones el 83 %! 

PEPITA FERRER 

T 

2 

2 

2 

1 

7 

Els anys que porta de tauler 

34 BUTLLETI D'ESCACS/FEBRER 1979 

P 

O 

1 

O 

O 

1 

Punts •• J G T P Punts .. J 

6 85.7 5 2 2 1 3 60 12 

4 66,6 6 1 2 3 2 33,3 12 

5 83,3 7 2 2 3 3 42,8 13 

1% 75 3 O 1 2 y, 16,6 5 

16V2 76,S 21 5 7 9 8V2 40,4 42 

-i només volem dir que és una 
veterana amb saó- li han per
mès d'obtenir una si tuació deter
minada, amb un gran desfa -
sament entre el seu joc amb 
blanques i negres, Tant és aixi 
que se l'aprofità in tel.ligentment 
per a la fase prèvia jugant més 
partides blanques que negres, i 
a la final fou a l'inrevés, cosa 
que la perjudicà personalment 
en aquesta fase, però que fou 
útil a l'equip, Llàstima, però, que 
no estigui més ben preparada 
per a la defensa, car no sem
pre és bo atacar! En conjunt 
veiem que també jugà sis parti
des de cada manera fent el 58 % 
amb blanques i el 41 % amb ne
gres. La seva actuació és simi
lar, en percentatge, a la de 1'0 -
limpiada anterior tot i havent bai 
xat un lloc a l'equip , Això si, la 
relació de força també ha estat 
semblant , I aixi es justifica, 

MARIA DEL PINO GARCIA 

La jugadora canàna és també 
de les que pugen, I aixi veiem 
que del 50 % anterior ha pas
sat al 61,S %, absorbint la dife 
rència en més de relació de for 
ça que ha trobat ara (2 ,038 con· 
tra 1,942). ~s tot un simptoma de 
progrés, Fou la sacrificada de la 
semifinal perquè jugà 5 partides 
amb negres i només una amb 
blanques, però paradoxalment 
aquesta l'entaulà, mentre que de 
les altres en tragué el 90 % ' A 
la final fou a la inversa, però 
amb la particu laritat de fer en
cara més bon percentatge amb 
negres que amb blanques, de la 
qual cosa n'haura de tenir cura , 
car amb blanques se n'ha de 
treure més partit. Ai xi veiem que 
de 6 partides en total amb blan
ques féu només el 41 % mentre 
que de 7 negres féu el 78 % ' 

G 

7 

4 

6 

1 

16 

TOTAL 

Plomlg EIo Relació 
T P Punts •• advers.rle' de lorça 

4 1 9 75 2112 100 

4 4 6 50 2062 100 

4 3 8 61 ,S 2038 095 

2 2 2 40 1964 091 

14 10 25 59,5 - -

~ s una bona base per a un fort 
progrés, quan s'asseguri la con
ducció activa i encertada amb 
blanques, 

MARIA LUISA CUEVAS 

Aquesta és la més joveneta i 
encara inexperta, però que sem· 
bla té un bon esdevenidor per 
les aptituds que demostra. Va 
actuar poc i no va estar massa 
encertada, Val a dir, però, que 
trobà més forta resistència que 
l'any passat la reserva que subs· 
ti tuïa, Amb blanques només féu 
la pau (50 % de 3 partides) , i 
amb negres la quarta part (25 
per 100 de 2 partides) , 

Visió general 

Aquesta vegada l 'equip de 
l'URSS ha dominat a pler. Es
tava compost per Xiburdanidze 
-l'actual campiona del món-, 
Gaprindàshvil i -la campiona 
destronada-, Alexandria i Ak
milovskaia , El s seus promigs 
han estat esclatants perquè han 
dominat tots els taulers , l'última 
de les quals amb el cent per cent 
i tot. 

L'empat que es produi a con· 
tinuació entre tres equips i amb 
un considerable marge de dife
rència respecte l'equip guanya
dor, afavori les hongareses 
Aquestes es presentaren amb 
Petronic (abans Veroczi) , Ivan · 
ka, Makai i Kas , aquesta última 
gairebé sense jugar, 

Les alemanyes presentaren La 
akmann, Fischdick, Hund , com 
equip titul ar I actiu , i de reserva 
Weichert. 

I les iugoslaves tenien Marko
VIC (abans Jovanovlc) , Macek , 
Piha ilic i Proko~ovic , 

JORDI PUIG 



VIII OLIMPIADA FEMENINA 
SELECCiÓ DE PARTIDES DE PEPITA FERRER 

N.U 22 E 69 / b 

P. FERRER - MARKOVIC 

Defensa SICiliana 

1 e4 eS . 2 Cll e6 . 3 d4 c X d4. 4 
C X d4 Ce6. S Ce3 a6. 6 Ae3 Oe7. 7 
Ae2 bS. 8 .3 Ab7. 9 o-o C16. 10 Ad3 
Ces. 11 h3 Cc4. 12 Ac1 C x a3. 13 
Oe2 Te 8. 14 eS Cg8. 15 Rh1 Ce4. 16 
14 Ae7. 17 b3 Cb6 . 18 Ab2 Ch6. 19 15 
e x 15. 20 C x 15 C x 15. 21 T X 15 g6 . 
22 Tl4 O-O. 23 Tall CdS. 24 C x dS 
A X dS . 25 Og4 Oe6. 26 h4 Oe6. 27 Og3 
Oe6. 28 hS Ob6. 29 Ad4 Oe6 . 30 Ab2 
0b6. 31 Ad4. 

1/ 2 - 1/ 2 

N. ' 23 E 05 / e 

JACKSON - P. FERRER 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d4 dS . 3 Ce3 C16 . 4 AgS 
Ae7. 5 eS Cld7. 6 A x e7 O X e7. 7 14 
a6 . 8 CI3 eS. 9 d X eS C x eS. 10 Od2 
Ce6. 11 a3 bS. 12 Ad3 C X d3. 13 
O X d3 Ab7. 14 O-O CaS. 15 b3 Te8. 
16 Ce2 Dc5 +. 17 Cfd4 CcS. 18 Ah1 
e x d4. 19 e x d4 Ocl. 20 Dd1 De3. 
21 Tt3 Oe4. 22 Dd2 0·0. 23 Tel Dg6. 
24 15 Oh6. 25 012 Tld8. 26 16 gS. 27 
Tg3 Rh8. 28 Od2 Tg8. 29 CI3 OhS. 
JO e x g5 d4 . 31 Rgl Tel. 32 T x el 
d X e3. 33 Od7 O x gS. 34 O X b7 Od2. 
35 De4 T x g2 + . 36 O x g2 D X el +. 
37 011 O X eS. 38 013 h6. 39 Oa8 + 
Rh7. 40 O Xa6 Oe1 + . 41 Rg2 Oe2 +. 
42 Rgl O X e2 . 43 O x b5 Dg6 + . 44 
Rll 015 +. 4S O x 15 + e x 15 . 46 Re2 
14. 

1/ 2 · 1/ 2 

N.' 24 E 64/ 0 

KRUMOVA - P. FERRER 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 Cll CcS. 3 d4 e x d4. 4 
e x d4 g6. S c4 Ag7. 6 Ce2 C16. 7 Cc3 
O-O. 8 Ae2 d6 . 9 0·0 b6. 10 AgS Ab7. 
11 Od2 Te8. 12 13 Ce8. 13 Tadl Ce7. 
14 Ah6 Te8. 15 A X g7 R x g7. 16 14 
T18. 17 CdS C X dS. 18 e x dS Cb8. 19 
Cd4 Cd7. 20 b4 a6. 21 Tel C16. 22 
AI3 Od7. 23 Tlel Tle8. 24 Ob2 Rg8. 
25 Db3 Te7. 26 a4 OcS. 27 Te2 RfS. 
28 bS aS. 29 Ce6 DIS. 30 g3 Cd7. 31 
Dcl 016. 32 O x 16 e x 16. 33 Tee2 AcB. 
34 Rg2 AlS. 35 Td2 hS. 36 h3 Rg7. 
37 Te3 RfB . 38 Tde2 AeB. 39 Tel AlS . 
40 T1e2 AeB. 41 Tel AtS . 

1/ 2 - 1/ 2 

N. 25 E 86 / 0 

P. FERRER - SCHIKOVA 

Defensa sicil iana 

1 e4 eS. 2 CIl dS . 3 d4 e X d4. 4 

C x d4 C16. 5 Ce3 Ce6. 6 Ae2 e6 . 7 
Ae3 Ae7. 8 Od2 O-O. 9 14 eS. 10 Cb3 
aS . 11 .4 Cb4. 12 AI3 Ad7. 13 O-O 
Ae6. 14 Tadl Cd7. 15 012 Oe7. 16 15 
b6. 17 Td2 CeS. 18 C x cS d X eS. 19 
Og3 Rh8. 20 AhS Tad8. 21 Tdl2 A16 . 
22 Oh3 Oe 7. 23 Rhl Ah • . 24 g3 A16. 
25 Tgl Rg8. 26 Adl AgS. 27 g4 A X e 3. 
28 O X e3 Od6. 29 16 Od4. 30 O x d4 
e X d4. 31 I x g7 R x g7. 32 CdS A x dS. 
33 e X dS C x dS. 34 AI3 C14. 35 T03 
Te8. 36 Ae4 Te4. 37 b3 Te7. 38 h4 
Tle8. 39 g5 Te3. 40 Tgl3 T x 13. 41 
T X 13 116 (Jugada secreta) . 42 RI1 2 
h X g5. 43 h x gS Th8 +. 44 Rg3 Ce2 + 
45 Rg2 Ce3. 46 AlS e4. 47 Th3 T x h3. 
48 R x h3 16. 49 g6 e3. 50 Rg3 CdS. 
51 RI3 C14. 52 Ag4 C x g6. 53 Re 4 
CeS. 54 Ae2 Ce6. 55 RdS Cb4 + . 56 
R X d4 C X e2 + . 57 Rd3 Cb4 +. 58 
R x e3 R17. 59 Rd4 Re6 . 60 Re4 Rd6 . 
61 RbS Re7. 62 Ag4 CdS. 63 AI3 Rd6 . 
64 Re4 Ce7. 65 b4 a x b4. 66 R x b4 
15. 67 aS b x aS + . 68 R X aS ReS. 69 
Rb4 Rd4. 70 Rb3 Rd3 . 71 Re2 Rd2. 

1/ 2 - 1/ 2 

N.O 26 E 08/~ 

GAPRINOAS.~VILl - FERRER 

Defensa francesa 

e4 e6. 2 d4 dS . 3 Ce3 Ab4. 4 e5 eS. 
S a3 A X e3 + . 6 b X e3 Oe7. 7 CI3 Ce6 
8 Ae2 16. 9 O-O Ad7. 10 e4 I X eS. 11 
e x d5 C x d4 . 12 C X d4 e X d4. 13 
d X e6 A X e6. 14 AbS + Rd8. 15 14 Ce7. 
16 I X es O X eS. 17 Tbl CdS. 18 Tel 
016. 19 Ab2 Tl8. 20 AX d4 0g6. 21 
AeS Re8 . 22 Od4 T17. 23 DeS + Ce7. 
24 A X e7. 

1 - O 
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IV CAMPIONAT OBERT DE BARCELONA 
Temporada 1978/79 10 novembre - 29 desembre 

.J.L. FERNÀNDEZ [U.G.A.) 
LaFUENTE [Vilanova) i ROCH [Club 7 a 9) 

ROMEO [Lleidatà - Ruy López) 
.J. FERNÀNDEZ [At. Colom) i ROCA [Vilanova) 

guanyadors a les respectives categories 

Aquesta competició, que gau
deix de les mate ixes caracteris
tiques que el campionat indivi 
dual de Catalunya en quant a la 
seva consideració de prova ofi
cial per a optar a ascensos de 
categoria , està esdevenint I-al
ternativa d'aquell campionat, car 
aixi es pot dir que són dos els 
campionats que es juguen a ca
sa nostra . 

Això no deixa d'ésser interes
sant perquè dóna una major 
pràctica seriosa al jugador en 
veure 's enfrontat individualment 
i amb totes les conseqüències 
per a ell. 

El fet de jugar-se coincidint 
amb el campionat per equips 
per bé que aquest es juga el diu 
menge al mati i el campionat 
obert el divendres al vespre, per
met emprendre una forta tempo
rada que, especialment els ju
gadors principals , no estan en
cara massa disposats a adme
tre , Això ho diem per l'escassa 
participació en la categoria Pre
ferent, sobretot qualitativament 
presa, 

Enguany s'hi han introduït dues 
modificacions que poden ajudar 
a atreure més l'atenció, Una d'e
lies és retornar el començament 
de les part ides a les 21 hores 
cosa que sembla haver-se cop
sat per l'espectacular inscripció 
d'aquesta vegada, que ha batut 
totes les xifres de la prova. 

L'a ltra , que més aviat sembla 
haver passat desapercebuda, és 
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que, a més de donar el passi a 
la final del campionat de Cata , 
lunya al guanyador, els tres clas 
sificats següents van directa
ment a les semifinals , Es de creu
re que aquest alicien t serà més 
ben valorat en la propera edició , 

Categoria Preferent 

S'ha estrenat a casa nostra, 
de la mà de la U,GA, el seu nou 
club, el basc José Luis Fermin
dez Garcia, procedent del Peret 
alacanti. Fernandez és, per es
creix, el sots-campió d'Espanya 
I això ho ha fet valer, imposant 
se amb comoditat tot i havent 
perdu t una partida per incompa
reixença a la 2.0 renda . Precisa~ 
ment això el va afaVOrir perquè 
la força dels seus adversaris va 
ésser només de 1.857 punts 
quan, per exemple, Rizo es vr. 
enfrontar contra 1.926. 

Més disputades varen ser les 
places subsegüents on l'aferris
sada lluita va produir un múlti 
ple empat. Vehi quedà en segon 
lloc palesant estar en bon mo
ment. El segUiren Jiménez, Se
verri, Moyano i Tosan, però 
aquests dos últims van quedar 
despenjats per pitjor Bucholz, 

El sistema suis no fou molt 
generós amb alguns jugadors 
com Pascual i Rizo , que en la 
major part del torneig estigue 
ren en els llocs d'avantguard a 
però que en l'últ ima ronda es 
van haver de jugar la classifica -

ció amb els dos primers classl 
ficats i, en sortir perdedors , van 
quedar endarreri ts, La puntuació 
Bucholz que exhibeixen fa com
prendre que els seus adversaris 
foren dels més forts, àdhuc fins 
I tot de la majoria dels que els 
precediren , 

Per ésser amants de l'esporti
vi tat, cal fer constar que Rizo , 
amb tot el que li anava a la par
t ida accedia a avançar la seva 
partida amb Fernandez, puix que 
aquest s'haVia d'absentar, 

Les altres categories 

En les al tres ca tegories l'ali
cient màxim és aconseguir l 'as 
cens , Prova d'a ixò és que té po 
ca importància resul tar-ne gua
nyador i, en cas d'empat, com 
se 'n va produir a l .a i 3 ,a cate
gori es, no es dilucida campió 
pròpiament dit. 

El que interessa és fer el 75 
per 100 de la puntuació possi 
ble, que equiva l a 6 punts, i aixi 
es puja a la categoria immedia
ta superior, que ja es pot fer va 
ler a la següent competició com 
és el campionat individual de 
Catalunya , 

De fet , tant per la màxima ca
tegoria com per les altres, aquest 
campionat obert és una mena 
d'antesala del campionat gran, 
Com a mínim serveix de pràcti 
ca d'entrenament de partida VI 
va, i, amb una mica d'èxit. s'ob
tenen classificacions superiors. 
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E 18t b Preissman· Medina 123 E 11 / d Pineda·Ponce Navatan 53 E 13/ 8 Medina·Castro 315 

IV 



15, Campionats d'Espanya 

XXI Campionat per equips (1977) 25, 117 

XXII Campionat per equips (1978) 269 

XVIII Campionat Juvenil 242 

XLII Campionat indivIdual 290 

XIX Campionat femen i 294 

Campionat de veterans 24 

16. Competicions internacionals 

XVII Campeonalo Mundial Juveml 298 

Torneigs oberts: 

Badalona (IV) 

Benidorm (11) 

Berga (XIII) 

Calella (I) 

Can Picator! (VII) 

Can Picafort (VIII) 

Caracas 

Costa Brava (VI) 

Manresa (VI) 

Montpeller 

Rennes (V) 

Sant Sebastià (I) 

248 

170 

310 
316 

30 
320 

37 

226 

314 

122 
105 
174 

Torneigs tancats: 

Alacanl (V) 

Barcinona (I) 

Barcinona (11) 

Cosia Catalana (V) (Butlleti) 

Costa Catalana (VI) 

Cosia del $01 (XVIII) 

Las Palmas (VI) 

Maspalomas (I) 

Montpeller 

Roma (11) 

Torneigs part ides ràpides: 

Calella 

120 

22 
306 

160 

302 
106 

~30 

232 

122 
104 

318 

Index de jugadors dels quals es publiquen partides 

A 

Albert 96, 97 
Alió 236 
Alvarez Santiso 

288 
Amengual 167 
Andersson 

46, 107, 304 (2) 
Andreu 56 
Anguera 25, 

49, 285, 287 
Armengol 85, 140 
Arnal 221 
Artigas 89 
Ayza 171, 197, 201, 

206, 211 214 , 
282, 283 

B 

E, 8aixauli 225 
Ballester 246 
Batalla 81 
Bautista 87, 139, 

236, 284 
Beliavski 121 (2) 
Bellran 37 
Bellon 32, 53 (2) , 

104 (3), 107, 172 
Ber 149 
Besga 175 
81elsa 55 (2) 
Blanco 245 
Blasco 98 
Boada. Joan 86 
Boey 31 

(Els numeros corresponen a la pagina; entre parèntesis, el nombre de 
partides del jugador, si n'hi ha més d'una) 

Bofill 97 (2), 98 Catalan Escalé 56 J. L Fernandez Garriga, Josep 
Boix 147 Cebalo 304, 312 55, 175, 292, 322 22, 24, 26, 85 (2l. 
Bordell 198, 201 , (3) $ , Fernandez 288 287 

206, 207, 212, Coll, Llu ís 23, 86, Ferran 49 Gavaldà 147 
250 221 L. Ferrer 289 Gil Minguell 86 

Bordes 240 Collado 143, 145, Ferrer , Pepita Gil Reguera 319 
Borrell 138, 139 312 295, 296 Gómez 117 (2), 

175 312 Cordovil 117 lo Foroés 96, 97 , 285, 287, 298 
Bosch 245 Coret 288, 289 98 Gonzàlez, Jorge 

Bolitoll 98 Correa 284 Fraguela 29, 161 24, 85, 87 
Brosa 289 Cortina 21 (2) , 162 (2) , 163 Gonzàlez Maza 

Brusi 98 Cruañas 155 (2) , 164 (2) , 165, 88 (2), 117, 133, 
8uchler 312 Csom 233 282, 284, 285 , 283, 284 

Burnay 239 Cuadras, Jordi 286, 289 Gonzàlez Mestres 

Buxadé 143 227, 319 51 , 161 , 162 (2), 
145 (2) 163 (3), 164 (2 ) , 

165, 233 (2),281 , 
O G 284, 287 (2),307 

e (2) 
Damianovic 121 F, Gallego 29, Grau 72, 89 

Cabero 288 (2) De Francisco 37 246, 312 Grisalena 295 
Cabrera 26 De la Cruz 245 Garcia 37 Gros 80 

Calbel 50 Debarnot 35, 288 J. Garcia 289 
Calduch 89 Descarrega 312 Garcia, Leontxo 
Calvo 46 Desena 56 239, 288, 289 H 
Camps 254 C. Dominguez 283 Garcia. M.~ del Pino 
Canela, Conxita Oussol 123 296 Haik 22, 307, 308 

295 Garc ia. Nieves Hartston 171 
Cantin 225 251 , 295 Hernandez 20 
Càrceles 50 Garcia. Pablo 296 Hervàs 27 
Carnicero 286 E 

Garcia Caballero Hünerhort 321 
Casacuberta 

Eslon 251,289,319 
288, 289 

244, 245, 246 Garcia Conesa 
Castell el 52 24 , 26 (2) , 117, 
Castro 24, 25, 83, 140, 141 , 287 

117, 161 (2) , 162 F Garcia de Viedma. Ibars 221 
(2), 163, 164 56 Ibero 142. 143, 144 
(2),165 (2),250, Falcó 90 Garcia Orús 288 !lIesc8s 235 
284 ( 4) , 304 , 315 Falcon 149 Garcfa Padron 25 Isern 98 (2) 

11/ 



E 84 / b 

E 86/ 0 

A. Martín -Rodriguez 
Medi na-Nleto 
Bellon-Larsen 

Talavera 293 
32 1 

53 
A. Marlin -Vilella 121 

E 86 / b Veh i-VarellQ 105 
Nielo-Collado 145 

E 871a A. Martin-Gonzà.lez Mestres 162 
Riera -Onelo 169 

E 88 / b Miralles-Oliver 82 
E 88 / e Gonzàlez Mestres-KuraJlca 163 
E 89 / e Salvany-Paredes 205 

Medina-Sax 231 
E 92 / b R Martínez-Marin 96 
E 99 / a Andreu-Desena 56 

Moyano-Salorra 81 
E 99 t b Tard io-Paredes 229 

III) TANCADES (1 d4 d5) 

Catalana 
O 06 / 0 
O 07/0 

Larrosa-CaS8cuberl a 
Maleu-Gonzalez Maza 

Contragambit Alb i" 
O DO l c Leontxo -Teulals 

GD acceptat 
O 02 / c Gonz. Mestres-Q Rodr¡guez 

GO eslava i semieslava 
O 21 / a Prada-Nleto 

Mateu -Slsnlega 
Pinter-Fraguera O 23 / b 

O 24 / b 
O 26 / 0 

O. Rodríguez-Marov lc 
Mercadal·J . Planas 
N. Garcia-P. Ferrer 

GO ortodoxa 
O lOl a Garcia Conesa- Medina 
O 15/ d Isern -Blasco 
O 16/ a Fraguela-O. Aodriguez 
O 17 / a Ogaard-KuraJlca 

GO Ragozin 
O 12/ b López Colón-Medlna 

Fraguela-G6mez 
GO Tarrasch (Defensa) 
O 13/ c Tartakower-Rey Ardld 

Andersson-Vadasz 

GD Talgo,ln ( Defensa) 
O aa / b Pomar-Lezcano 

Peó d. dama ( PD) 

246 
88 

288 

281 

207 
3~0 

163 
163 
169 
295 

117 
98 

162 
16, 

175 
289 

75 
304 
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R 50/ a Gonzàlez Maza-Slmon 117 
A 53 / b Cuadras-A. Martin 319 
R 54 / b Slmon-J. Garriga 287 
R 56 / c Ochoa-P PUig 117 

Garcia Conesa-Armengol 140 
Garcia Conesa-Mas 141 
O. Rodríguez-Castro 284 
GarcIa Conesa-Gómez 287 
O. Rodríguez-Andersson 304 

R 56 / d D. Rodr;guez-Ogaard 162 
R 59 / c Maroto-Lafuente 313 
R 60 / a Anguera-Tejero 287 
R 65 / a V. Manin-Grau 72 

IV) SEMITANCAOES (1 d4, '" 1 ... d5) 

Benonl (Defenses) 
R 50/ c Gonz. Meslres-Romanishin 163 

A 50 / d Tejero -A. Martin 
R 74 / c Piqueres-Palau 
R 75/ 8 Poyalo-Visier 
R 7S / c Piqueres-A Mart in 
R 76 / c Prat-Forn és 
R 78 / a Piqueres-Ayza 

Bogolndia (Defensa) 
O 31 / b Fraguela-Mora 

Grünteld (Defensa) 
O 61 / a Romanishin-Beltran 

Marovlc-Ogaard 
O 62/c Plnler-Ogaard 
O 63 / a Borrell-Nykopp 
O 66 / a Piqueres-Pa lau 

Larsen-Castro 
D 68/ a Cebalo-Mayer 

Holandesa (Defensa) 
R SO/ c Mateu-Segu ra 
R 61 / b J. Planas-Roca 
R 64 / e Soria-Vilageliu 
R 65 / 8 Prada-Maiztegui 
R 65 / b Boada-Gil Minguell 
R 68 / b Alvarez Sant iso-Segura 

Indi a de dama (Defensa) 
D 321a Prada-Medrano 

Plqueres-Poyato 
Piqueres-Marín 

D 35 / b Cuadras-Vehi 
D 36/ a Ogaard-Fraguela 

A. Martin·O. Rodriguez 
D 36 / b Parés-Vehi 
O 37/ b Prat -Ro Martínez 
O 3a/ a O. Rodríguez-A. Pomar 

India de rel (Defensa) 
D 70/ a Mateu -Fornés 
O 73/ a Rubio-Veh i 
O 74 / a J. Gonzàlez-Garcia Conesa 

J. Planas-Riera 
O 76/ a Mateu-Parés 
O 77/ b Paredes-Parés 
O 77/ c Marovic-A. Martin 

Paredes-A. Martín 
O 8a/ b Lezcano-J. Garriga 

Bordell -Prada 
O 83/ a Beliavski-Martin 
O 86 / b Vis ier-Prada 
O 88 / a Fraguela-Mateu 
O 88 / e Soria-Mateu 
O 90/ b Prada-Parés 

Prada-Mateu 
D 90/ c Prada-Salvany 
D 91 / a A. Ribera-J imênez 

Maiztegui-T ravesset 
O 93 / a Vaganian -Bellon 

Romanishin-Fraguela 
D 94 / c Prat-Castellet 
O 95 / e Parés-Lladó 
O 98/ b Ogaard -A. Martin 
O 99/ d l. Drlega-A. Marl;n 

Nlmzoindla (Defensa) 
O 40/ a Cortina-Medrano 
O 41 / a J . Planas-Mas 

Navarro-Veh í 
o 42/ 8 Marovic-Romanishin 
O 43 / a Romero-Càrceles 

Hai·k-O. Ro dríguez 

VI 

27 
206 

26 
21 2 
96 

197 

29 

37 
163 
162 
312 

89 
284 
312 

117 
167 
136 

20 
86 

288 

20 
141 
221 
227 
163 
163 

32 
90 
83 

97 
283 
24 

169 
205 
199 
165 
201 

26 
212 
121 
117 
285 
135 
196 
201 
203 

24 
55 

104 
162 
52 

196 
164 
319 

21 
169 
28 

162 
50 

308 

o 44 / a Travesset-Sanz 38 
O 54 / a O. Rodriguez-Gonz. Mest,es 3:)7 

V) DE FLANC ('" 1 04, 1 d4) 

Anglesa 
R 20/ b Nieto-Palau 142 
R 21 / b Fraguela·Castro 161 
A 22 / e Vehi -Hunerhon 321 
R 25/ 8 Romanishin- KuraJica 164 
R 25 / e Ogaard-Romanishm 161 
R 27 / e Mateu-Bolill 97 
R 28/ e Romanrshm-O. Rodriguez 161 
R 29 / b Garriga-Medina 24 
R 29/ e A. Pablo-Larsen 285 
R 30 / b Garriga-Armengol 85 
R 32/ 8 Baulista -Simon 87 
R 32/ b Pomés-Larsen 25 

Buchler-Descarrega 312 
R 32/ 8 Calduch-Artlgas 89 

Ochoa-P. Garcia 296 
R 33 / c Garriga-J . Gonzalez 85 

Baulista-Gonzàlez Maza 284 
R 33 / d .Mateu-Casacubena 244 
R 34 / a Bordell ·A. Martin '98 
R 34/ c Garcia Padr6n-Mateu 25 

Juanpera -Boti foll 98 
R 36 / c Mateu-Vdagelru 136 
R 38/ b Rublo-Mora 285 
R 40/ 8 LazarQ-A. Mart in 48 
R 42/ 8 Parés-G ros BO 
R 42 / b P. Ribera-A. Martinez 98 
R 43 / a Bordefl- Ayza 201 
R 43 / b Romanish in-Montané 37 
R 43/ e Paredes- Piqueres 211 

Debarnot-Corel 288 
R 44 / b J. PUig-E. Mart ;n 84 
R 45 / a Fraguela-Marovic 164 
R 45 / c Baulista-Borrell 139 

Romanishln·Pmter 165 
R 46/ a Esfon-Nepomuceno 319 
R 48/ a Bielsa-Moyano 55 

Ram irez-Moyano 82 

Bird 
R 04 / 8 Cabem-Garcia Orus 2SS 
R 08/ a Segura-Mateu 136 

Fianquet de rei 
R 11 / b Hartston·Vehi 171 
R 16/ a Zaba la-Garcia Conesa 26 

LarNn 
R 00 Gonzàlez Maza-A. Marlín 133 

Ibero-Palau 142 
8 oseh-Vehi 245 
Cabero-Gareia Caballera 288 

ReU 
R 10/ 8 Parés- Ibera 144 
R 11 / 8 Parés-Si rvent 143 

Parés-Piqueres 204 
Brosa- Navarro 289 

R 16/ a Mateu-Aivas 244 
R 16/ b Mateu-Medina 284 

PARTIDES INCOMPLETES 

X-Y 
Mercadal -Ramero 
De la Cruz-Vehi 
Travesset-Camps 

155 
170 
245 
254 



CLASSIFICACIÓ FINAL DE PREFERENT 

c,~ HOM ... CLUII 
" 2.' " . ' $.' l ,' 7' ... fOTAl l De_pal 

.~ ..... 
I J l fl:ANANDEZ - UG A O 

2 Y[HI 205$ Vulc" O y, 6 32.S 

3 .... J 'MIH!Z liOO SEAT o y, y, • 30 

, SEVERAI 

5 MD'tANO 

• TOS"" 

1 PUCUAL 

• FlIZO 

t PALACIH 

Vuld o o • JO 

,'" 'I, o 'h 6 29.5 

• 28.5 

o o 5V2 32 

o O 5Y2 31.5 

o y, 5Vl 29 

IOè. a l7é. amb 5 punts 
BARROSO (Hortenc). CATALAN E. (Barcelona), FERRER 
(Lleidatà-Ruy López) , GIL (Barcinona), MAIZTEGUI (Sant 
Jordi), PLANELL (Igualada), VALLBONA (UGA) i XALA
BARDÉ (Barcelona) . 

18é. a 22é. amb 4 punts i mig 
BOFILL (Barcelona) , DOMINGUEZ (Jake), LEON (L'Hospi
talet), VILA SALA (Manresa) VILLAHOZ (Barcelona) . 

23é. a 31 é. amb 4 punts 
BAS (Barce lona), CATALAN H. (Barce lona), GONZALEZ 
(Cornellà), PAGÉS (Foment Martinenc), PINEDA (Iguala
da), PUEYO (Barce lona), RIFÉ (UGA), TARDIO (UGA) i 
TORRALBA (Barcelona) . 

32é. a 37é, amb 3 punts i mig 
CASELLAS (Espanyol), CORREA (Barcinona), FERNANDEZ 
DIAZ (Foment Martinenc), LECHA (Sant Jordi) , SERIOL 
(Sant Josep) i SOLSONA (Tres Peons). 

38é. a 42é. amb 3 punts 
ESCOBAR (El Prat) , LOPEZ (T orrenegra), NAVARRO (ColI
blanc), PASCAL (San t Josep) i VIVES (Tres Peons) . 

43é. a 45é. amb 2 punts i mig 
AMAT (UGA), FERRER (Mataró) i MARCOS (Barcino na). 

46é. amb 2 punts 
PRAT (Igualada) . 

47é. amb 1 punt 
ROMERO (UGA). 

UJ 
Categoria 

o en 
>-

Preferents -O Z 

O 
« Primeres Q. 

Q. C3 Segones 
CI: 
O 

¡:: Terceres 
CI: en « z Q. 

TOTALS 

75/76 76/77 77178 78/79 

38 54 47 60 
105 108 103 130 
111 133 113 123 
139 173 124 235 

393 478 387 548 

S'ha d'agrair als clubs que 
col.laboren cedint estatges i ma
teria l a més de personal perquè , 
altrament, sense ells no seria 
poss ible organitzar aquestes 
competicions. 

N.O 27 

JOAN TORQUET 
i JORDI PUIG 

E 5710 

J. L. FERNANOEZ · VALLBONA 

Defensa sic iliana 

1 .4 e5, 2 CI3 06. 3 d4 e X d4. 4 
C X d4 a6. 5 Ad3 Oe7. 6 0· 0 Ad6?1 7 
Rhl Cenl (Millor 7 ... Ce6! 8 Ae3 C16. 
9 Ce3 h5 . No 7 ... A x h2? 8 14 Ag3. 
9 Og4 + - . ) 8141 e5. 9 I X e5 A x eS. 
10 CI3 A14? ( M, llo r d6 o Ce6. ) 11 
Ce3 ± 0·0. (Si 11. AX el. 12 l x el 
Cbe6. 13 Cd5 + -.) 12 eSI A Xel, 
(Si 12 ... AX e5. 13 A X h7 + R X h7. 
14 Cg5 + Rg6. 15 Dd3+ 15. 16 
Dh3 + - ; si 16 ... 14. 17 Dh7+ R X g5. 
18 Ce4+ Rg4. 19 h3+ +; i si 16 
C7e6, 17 Dh7+ R16 . 18 Cd5 + +. ) 13 
l x el Cbe6. 14 A X h7+ R X h7, 15 
CgS + Rg6. 16 Dd3 + R X g5, 17 Ce4 + 
Rh6 . 18 Oh3 + Rg6. 19 Og4 + Rh6 . 
20 OgS+ . 

1 • O J . L. FERNANOEZ 

N.O 28 D 13 / a 

PASCUAL · J.L. FERNANOEZ 

G.O. Tarrasch 

1 d4 dS. 2 e4 06. 3 Ce3 eS . 4 CI3 Ce6. 
5 e3 C16. 6 Ad3 (6 03') a6. 7 O-O?! 
(7 e x d5!) d Xe4, 8 AX e4 bS. 9 Ad3 
Ab7 :ç . (Ens trobem en una variant 
del gambit de dama acceptat però amb 
un temps més per al negre per haver 
jugat dues vegades l'AR blanc en det
xar-se prendre el peó "c4".) 10 b3 
Oe71 11 d x eS? ( 11 Ab2!) ld8. 12 
Oe2 Cg4!f 13 Ab2 ... (Si 13 e4 Cd4- +; 
si 13 Ae4 b4. 14 Ca4 f5. 15 A X c6 
A xc6 16 g3 h5 o Ab5- +: I SI 13 
Ce4 15. 14 Cg3 h5+ . ) 13 ... Cd4! 14 
e X d4 A x f3 . 

0 ·1 J . L. FERNÀNOEZ 

N·u 29 E ll/d 

RIZO - VILA SALA 

Gambit de rei 

1 e4 eS. 2 f4 ... (Amb aquesta jugada. 
que intenta guanyar posicions en el 
centre i obtenir un bon desenvolupa· 
ment a canvi d ' un peó, es planteja el 
gambit de rei , que es juga poc en els 
darrers temps. Normalment aquest plan-
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le ig porta a partides agudes amb com· 
plicacions tàctiques, que és el que 
precisament cerca el blanc ... , i també 
el negre .) 2 .. . e X t4 . 3 Ct3 Ct6. (Aques· 
ta Jugada de desenvolupament intenta 
atacar Immediatament el centre blanc 
No sembla. però, massa sat isfac tòria 
per al negre.) 4 eS ChS . 5 Ae2 ... (Tal 
vegada siguI més elàstica 5 d4, però 
la del text tracta d'evi tar la jugada d6 
que donaria un JOc acceptable al ne· 
gre. Si ara 5. d6 6 O-O d x eS. 7 
C X e5 Ae5 + . 8 Rhl C16. 9 e3 Cbd7 
10 e x d7 amb avantatge blanc) 5 ... 
dS. 6 d4 h6? ( Aquesta jugada és un 
error. Si es vol preparar l'avanc g5 el 
més correcte és 6 Tg8 Aleshores 
pot seguir 7 0·0 g5 . 8 Od3 Tg6 9 Ch4 
Th6. 10 A x h5 T x hS 11 Cts ¡ el blanc 
està millor A 6 g5 segueix també 
7 C x g5 -o encara millor 0·0-
O xg5. 8 A Xh5 O Xg2 -8 Oh4 + 
9 Rll Ae6 10 Al3 Ce6 11 Ce3 dóna 
avantatge al blanc- 9 013 amb mi
llors perspectives per al blanc SI 6 
Ag4 7 0 ·0 Ce6 8 e3 g6 9 Cel A x e2 
10 O x e2 Oe7. 11 Ob5 0·0·0 12 Cd3 
amb bon JOc per al blanc) 7 O-O Cc6 
B Cel g6. 9 A x hS ... (Acceptant el peó 
malgrat que la columna "g2" resti ober. 
ta , car de Iota manera el negre tindrà 
atac SI s'enroca llarg El peó de més 
assegura un 'Inal avantatjós en aques
la posició malgrat la parella d'alfil s 
que. de moment, no ofereixen cap pe· 
rdl) 9 ... g x hS. 10 O x hS DgS, 11 Od1 
Tg8. 12 A x l4 Og6. 13 CcJ Ae6. 14 a J 
0-0-0 15 b4 Ae7. 16 Ca4 ... (Aquesta 
Jugada sembla premalura. car el ca 
vall , al capdavall , serà necessari per 
a la defensa Millor sembla 16 Dd2 I 
deixar la textual per més endavant, SI 
és que el blanc vol adoptar un pla de 
JOc actiu. ) 16 .. _ Tg7. 17 Od2 h5. 18 bS 
CbB. 19 OaS1! ... (El blanc està per· 
fectament disposat per a la defensa 
i no ha de témer res si conserva la 
dama prop del flanc de rel. Mentres· 
tant pod ria anar preparant un fort con · 
tracop en el flanc contrari No obstant 
subestimant l'atac neg re es decidell' 
per aquesta Jugada, que podfla quah 
ficar-se de temeritat AI capdavall . pe 
rò. com es veurà. la Jugada no és tan 
làci l de refutar. ) 19 ... Tdg8. 20 Tf2 
Oe4 . 21 O Xa7 ... (Seguint amb la seva 
Idea i alhora defensant el peó "d" 
El negre hagués pogut lugar 20 a6 
però també vol Jugar·se el tal per tot 
Ara a 21 be segUiria 22 Td1.) 21 ... 
Tg4, 22 Cc 3 Og6. 23 Ce2 ... (Aquesta 
és la Idea del blanc Considera que 
amb dos cavalls prop del rel aquest 
estara prou proleglt El negre aprofi
ta per desenvolupar el seu atac sense 
d ificultats ) 23 ... Ah4 . 24 g3 Ae7. 25 
Tb1 ? ... (Era mitlor 25 Td1 per a se· 
gUl r amb Td3. eVllant l'acció sobre el 
punt c2 I defensant dl i d4 .) 25.. h4. 
26 Tb3 h X g3. 27 h x g31 .. . (E l blanc 
es torna a equivocar. Amb 27 A x g3 
hagués ting ut menys problemes.) 
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27.. , ThB1 (Ara és el negre qUI s·equi· 
vaca Però no és fàcll trobar el millor 
pla El problema del negre és conser
var el seu AR per a defensar la ca 
se lla c7. D'alt ra banda ha de mante
nir l'AD en el seu lloc per no perme· 
tre e6, que en algunes variants resul· 
ta decisiu. Per tant ha de colloca r les 
seves torres i dama adient ment per a 
l'alac de forma que els alfils només 
hagin de donar el cop de gracia In· 
dubtablement era miliar 27 Th4 . Ja 
que guanya un temps I no permet 28 
Th2. Aleshores podr ia segUi r 28 Tc3 
I després d'això es presenten les se
güents varianlS 
a) 28 Oe4. 29 Cg2 -SI 29 CIJ 
T x '4- Th5. 30 OaS Ada -SI 30 c6 
Jl b xe6 bxc6 32 Oa8 o 3 1 C X e6 
32 T xe6 + b X e6. J3 Oa8 +- J I Rll 
i no es veu com prospera l'a tac ne· 
gre. 
b) 28 Oh5 29 Tg2 -SI 29 Oa5 Thl + 
30 Ag2 Ad8 amb la Idea de Dh2 + I 
Tf1! si 29 Rll Th l + JO Cg l AhJ +
Th1 + 30 Af2 i no es veu com es pot 
continuar; si 30 .. Th2 31 Db6 Ad8 
J2 a4 T x g2 + (32 Tgh8 JJ a5 ) 33 
CXg2 Oh2. 34 a5 Ah3 J5 06" O X g2+ 
36 Rel c6 (SI 36 Cc6 37 T x c6 
b Xe6 J8 Oa6 + Rb8. 39 b6) JJ Oa7 
i no es pot Jugar 37 Ac7 per 38 
b x e6 C x e6. J9 T x e6 A JO 015 
podria seguir 31 Cd3 Tgh8. 32 CcS r 

el blanc no té res a témer 
e) 28 Tgh8 29 Tg2 Thl +. JO RI2 
T8h2. 31 Cgl i la pOSició s'aguanta 
Una alt ra Idea de defensa s 29 Afl 
segui t de Cgl , però ta pOSICiÓ del re i 
és més segura a 12 
AIxò només és una mostra de les múl · 
tiples variants que es poden presen· 
lar El blanc sempre pot adoptar una 
defensa passiva però sembla que és 
més recomanable manlentr les seves 
amenaces perquè els alllls negres es· 
tan IIlgals. De Iotes maneres sembla 
que sempre hi ha una defensa sa ti sfac· 
lòria Amb la Jugada del tex t el blanc 
pOdria segUi r el mateix pta de defen· 
sa, perÒ prefereiX canvia r una torre 
per a descongestionar la seva posició) 
28 Th2 T X h2 . 29 R x h2 OhS + . 30 RgI 
Tg8. 31 CI3 Th8. 32 RI2 DIS. (A J2 .. 

Dhl es jugana 33 Tc3 Ag4. 34 T X c7+! 
però no 34 OaS per 34 Th2 + 
Sembla que el negre Ja no té un bon 
pla, però el temps ara va al seu fa· 
va r.) 33 OaS b6. 34 Od2 ... (El blanc 
decideix defensar-se però no encerta 
a trobar la millor que és 34 Dc3. ) 
J4 .. . Cd7. 35 Od3 Og4. 36 Tbl 167! 
(Un in tent desesperat de fo rçar la si· 
tuació , però no sembla massa encerta· 
da aquesta jugada car dóna JOc a 
l'allil blanc. ) J7 Tll Rb7. 38 Rel Ta8 . 
39 e X f6 C )( f6 . ( L::s de creure que el 
neg re confiava amb 39 T x a3 però 
40 f x e7!! el deixaria sense Jugada 
acceptable. El blanc té destrets de 
temps. però la parllda la està deCldl
da. ) 40 Oe3 Ce8. 41 Oc 6 +. 

1 -O 

Una aferri ssada lluita on queda en 
entredit allò que la millor defensa és 
un bon atac 

J OSEP RIZO 

N." 30 E 711a 

CORREA · VE HI 

Defensa siCIliana 

1 e4 eS. 2 Cf3 Cc6 . 3 d4 cX d4. 4 
C X d4 C16. S Ce3 d6. 6 A.l!? .. · 

Interessant Jugada que no deflnei) 
el JOc del blanc. Si 6 e6 eJ blanc 
pal triar entre 7 Ac4 (Atac Ve!tmlro· 
VIC) o bé 7 f4 seguit de Df3 i 0·0·0 
planteigs molt agressius, que obliguen 
el negre a Jugar moll prec is I a ca· 
nèlxer molta teoria . El punt questlc 
nable de la Jugada esta en la conlt · 
nuació 6 Cg4 7 AbS C x e3. 8 f Xe3 
Ad7, 9 A xc6 b x c6. 10 O-O. que esta 
poc analitzada i en la qual el blanc 
lé fo rt atac a canvi d 'una dolenta es· 
tructura de peons. SI la vanant és 
bona o dolenta per al neg re depèr: 
de si té o no su fiCient defensa 

6 ... eS, 

Aquesta és la continuació més pc 
sicional ¡ eVita les discussions teÒri · 
ques. 

7 CdbSI 

Millor que 7 Cb3 que entraria en le~ 

variants normals denvades de 6 Ae'; 
e5. 7 CbJ 

7 ... a611 

Va ig creure que ent l aria en unt 
posiCió semblant a la defensa Schves· 
Il.kov favorable al negre, però no é~ 
al xi. Es recomana 7 Ae7. 8 Cd~ 

CXd5.9 e x d4 Cb8. tQ Dd2! a6. ' " 



Ca3 bS. 12 c4 amb avantatge de 
blanc. 

8 Ca 3 bS . 9 CdS C X dS. 10 e x dS Ce7 
11 c41 

Forta jugada que destrossa matE' 
nalment el flanc de dama negre. Nc 
val 11 b4 per 12 Da4 i 13 O x b~ 
Per altra part. 11 b X c4. 12 C X c" 
amenaça Cb6 .1 si 12 Tb8 seguej "( 
13 Da4 i 14 C x d6. L'unica solució 
és intentar complicar la partida tàcti
cament. 

11 .. . Ct5! 12 c X b5?! 

Entra en les complicacions que bus· 
cava el neg re. Era moll millor la ju
gada posicional 12 Ad2. Ara SI 12 .. 
b X c4 13 ex c4 , l'amenaça AaS i Cb6 
obligava a 13 aS i després de 14 
Ad3 Ae7 15 0·0 0·0. 16 De l el blanc 
estaria clarament millor. Polser el ne
gre haUria mtentat 12 Ae7. 13 cX bS 
Ch4. seguit de O-O i 15, encara que 
segurament no hi haUria suficient com
pensació pel peó sacrificat. 

12 ... C x e3. 13 I X e3 0h4 +. 14 g3 Oe4. 
15 Oc2 O x e3 +. 16 Ae2 Ad7! 

Aquesta és la Jugada que es va es· 
capar en els càlculs del blanc. Ara 
es perd un peó. però després de Ae7. 
O-O i fs hi haurà una miciativa dura
dors. No valia 16.. Ag4 per 17 Oc6 
Re7. 18 Db7! RI6 19 TI1 . ele. 

17 b x a6 Ae7. 18 Ob3 Oe4. 19 RI20·0. 

La ruptura 15-14 dóna un fort atsc 
al negre. 

20 Od3 Ob4. 21 Tlel 15. 22 Te4 Ob6 + 
23 Oe3 Od81 

La dama torna a casa després de t'ex· 
cursló .EI pròxim deSlí és g6, via e8. 

24 Rg2 T X a6. 

Restablerta la igualtat material. el 
negre està Ja clarament miliar. 

25 Tb4 Ta8. 26 Ob6?! 

El blanc segueix amb la idea de 
canviar les dames. i amb això només 
aconsegueix allunyar les peces de la 
defensa del rel Més prudt:nt seria 26 
Cc2 seguit de a3. Tll . Ce 1 I Cd3. 

26 ... Oe8. 27 Tll 017. 28 Ob7 Tad8. 
29 CbS hSI 

la Idea és canviar els peons " h" 
per debilitar g3 I segUi r després amb 14 

30 Ce3 Og6. 31 AbS A x bS . 32 O X bS 
A16 . 33 Rh1? 

Amb 9 minuts per arnbar a la jU 
gada 50. el blanc comet un greu error 

Ja que el rei haurà de tornar a g2 
Era necessar i 33 Ce2. 

33 ... h4 . 34 Od3 e4. 35 Oe3 Te81 36 
a4 h x g3. 37 h x g3 AeS. 36 Rg2 . 

Sl 38 Ce2 decidia 38.. Tc2. 

36 ... 14. 39 012 A x e3. 40 b x e3 T X e3. 
41 Tb2 T X g3 +. 

0-1 

N.O 31 

VEHI - RIZO 

VICTOR VEHI 

R 30/. 

Obertu ra anglesa 

1 e4 eS. 2 g3 g6. 3 Ag2 Ag7. 4 Ce3 
d6 . 5 e3 15. 6 Cge2 C16. 7 d4 O-O. 8 
O-O e4. 9 f3 Te8. 10 Oc2 e x f3 . 11 
A x 13 e6. 12 CI4 Cbd7. 13 Ad2 Te7. 
14 T.el gS. 15 Ce2 C18. 16 e4 I X e4. 
17 C x e4 C X e4. 18 A x e4 Oe8. 19 
Ad3 Ah3. 20 A x 95 A XII . 21 A X e7 
Ah3. 22 CI4 A X d4 + . 23 Rhl Ag4. 24 
Od2 AI3+ . 25 Cg2 eS . 26 Ae4 A x e4. 
27 T X e4 Cg6. 28 Oe2 Oe6. 29 Og4 Oe8. 
30 Te6 Rh8. 31 A X d6 Og8. 32 Oe2 
017. 33 CI4 C X 14. 34 A X 14 T18. 35 b3 
b6. 36 Oe4 OhS. 37 Rg2 OdI . 38 Oe2 
Ogl + . 39 Rh3 ObI . 40 Aes A X eS. 41 
O x eS+ Rg8. 42 OdS T17. 43 T16. 

1 - O 

N." 32 R 00 

BOFILL - MOYANO 

Obertura larsen 

1 b3 eS . 2 Ab2 Cc6. 3 e4 d6 . 4 e3 C16. 
5 Cf3 Ag4. (Amb la intenCió de res· 
pondre a 6 Ae2 amb 6 e4 . 7 Cd4 
A x e2 8 C x e2 - 8 O X e2? CeS - 8. 
d5! tJ. Cb4. d3. ) 6 h3 AhS. 7 g4 Ag6. 
8 Ce3 Ae7. 9 d4 (S'ha arribat a una 
posició que. aparentment. sembla se
gura per al blanc. En aquest moment 
vaig creure necessari Jugar 9 hS. 
aprofitant el prematur avanc dels peons 
blancs.) 9 .. h5! (la Idea de ta Juga
da és guanyar un temps per fer Ce4 i 
Cb4. ) 10 g5 . (Segurament no és la 
millor. Considero que 10 Tgl és més 
forta .) 10 Ce4! (EVidentment. ara 
amenaço el peó blanc de "gS -- I gua
nyo un temps.) 11 h4 Cb4! (S 'ha asso
ht l'objectiu previst La Immediata ame· 
naça és 12 C x c3 seguit de Cc2 + ) 
12 CdS (Fo rçada. ) 12 C X dS . 13 
e X d5 c6! (Imprescindible per a man
tenir la iniciativa Ara la meva dama 
té el carni Ihure) 14 Ad3? (La po
SICIÓ del blanc és dehcada I era ne· 
cessàrla una gran alenCIÓ per a JU
gar 14 a3! amb la intenCIÓ de res-
oondre a 14 Oa5 + amb 15 b4.1 14 
Oa5 +_ 15 Re2 O x d5. 16 d X e5 (SI 
16 Ac4 seguiria 16 
pos teriormenl.l 16 
ara entra en JOc ) 17 

Das enrocant-se 
O-O·O! (La torre 

Oc2 ( 17 ex d6 

TX d6. 18 Axe4? DbS + i guanya el 
negre.) 17 .. . d x e5. 18 C x e51 ... 
(Error greu, car perd Immediatament 
Malgrat això, les amenaces Cg3 ¡ 
CXf2 eren contundents. ) 18 . .. Cg3+ . 
( I les blanques abandonen. Si 19 
f x g3 0 92 +! i a continuació O X hl +_ 
I s i 19 Rd2 Ab4 + 20 Ae3 A X e3. 21 
D xe3 Ce4+.) 

0 - 1 ESTEVE MOYANO 

Ny 33 E 55/ b 

MOYANO - SEVERRI 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 eS. 3 d4 e X d4. 4 C x d4 
Cf6. 5 Ce3 Ab4. (La variant escollida 
pel negre no és massa satisfactòria. 
Només es justifica perquè no està de 
moda i pot agafar de sorpresa.) 6 eS .. 
(No hi ha sorpresa! Jo coneixia la va
riant i recordava que eS seguit de Og4 
donava millor JOC al blanc.) 6 ... CdS. 
7 Og4 g6? (Segons l'Enciclopèdia era 
necessari Rf8. Si 7 . C X c3? 8 O x g7 
i el blanc guanya.) 8 Ad2 ... (Això no 
justifica l'anterior interrogant. Segura
ment era millor Cdb5 amb avantatge.) 
8 .. a6 . 9 CI3 Ce6. 10 Ae4 C x e3. 11 
b x e3 Ae7. 12 0·0 d51 (Un greu error 
de concepte. El negre no ha valorat 
correctament la pOSICiÓ. Necessària i 
forta era d6, Ja que després de 13 
exd6 A x d6 s'amenaçaria 14 .. eS.) 
13 Ad3 Oe7. 14 Tlel A18 . 15 Og3 Ag7. 
16 Tabl CaS. 17 Oh4 h6 . 18 Ae3!. 
(Necessària per a mantenir la inicia 
tiva. Si 18 ... O x c3?! seguiria '9 Ab6! 
Ad7 - 19 ... Ce6. 20 Tb3+- - 20 A xaS 
D xa5 D X a5. 21 T x b7+ . ) 18 . bS. 
19 a4 Ce4 . (S, 19 .. D x e3. 20 Ad2 
Oc7. 21 a X bs a X bs. 22 Tal! t gua· 
nya el blanc. ) 20 A X e4 O x c4. 21 
O X e4 b X e4. 22 AeS! aS I 23 Cd4 Ad7. 
24 CbS A X b5. (No n'hi ha d'altra. ) 25 
T X bS A18. 26 AbS Ae7. 27 A X aS O-O! 
(Sorprenent! El negre s'ha enrocat a 
la jugada n. 27 .) 28 Ab4?! (AIXÒ 
és una precipitació. ConSidero que era 
necessari apretar més els cargols mit 
Jançan t Tlbl . ' 28 A x b4. 29 T X b4 
gS. 30 13 Rg7. 31 Tal TaS. 32 RI2 hS. 
33 Re3 Rg6 . 34 Rd4 Tla8. 35 g3 RIS . 
36 h3 T8a7. 37 h4 !? (Per mtentar 
guanyar. ) 37 g X h4. (SI 37 g4 se
gueix 38 I Xg4 - 38 14 = - Rg4. 39 
Re3! tJ. TI1 : 39 Rg3. 40 Tgl 1 R x h4 
41 R14! + - .) 38 g X h4 R14 . 39 Tgl 
T X a41 (Se'ns va escapar IG! Malgrat 
això amb 40 Te l el blanc està miliar 
Per exemple: 40 I X eS . 41 T X eS 
T X a4 . 42 T xa4 T xa4. 43 T xh5!+ .) 
40 T4bl Ta2. 41 Tbcl Tb2. 42 Tg7 Te7? 
(No serveix per a res . ) 43 Tg5 Ta2? 
44 T x hS R X I3. 45 TgS Tb7. 46 hS 
T7b2. 47 h6! T xc2. 48 T x c2 T x c2. 
49 Th5! (El negre està perdul.) 
49 Td2 + . 50 RcS I el negre aban
donà unes Jugades després 

1 - O ESTEVE MOYANO 
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IV CAMPIONAT OBERT DE BARCELONA 
ALTRES CLASSIFICACIONS FINALS 

PRIMERA CATEGORIA 

1 er. i 20n. ex-aequo amb 7 punts 
Lleonard LAFUENTE (Vilanova) 
ROCH (Club 7 a 9). 

3er. a 15è. amb 6 punts 

Ricard 

ARMENGOU (Congrés), BARAHONA (Sant 
Feliu LI .), BERNABÈ (ONCE), CALVO (L' Hos
pitalet), T. CANELA (Congrés) , JEREZ (Coll
blanc), LÓPEZ (Vulca) , MIQUEL (Barcelona) , 
NAVARRO (Vulca), NUÑEZ (Barcelona) , 
PRADES (Barcelona) , ROMEU (Santboia) i 
SAYROL (Barcelona) . 

16è. amb 5 punts i mig 
ORDOBAS (- La Colmena -). 

17è. a 23è. amb 5 punts 
C. CANELA (Congrés), DELGA DO (Corne
llà), GARCIA (La Lira) , MORELL (Congrés), 
OLlVÈ (Sant Josep), ROSICH (UGA) i VIVAS 
(Barcelona) . 

24è. i 25è. amb 4 punts i mig 
MAROTO (Sitges) i SATORRAS (Foment 
Mart inenc). 

SEGONA CATEGORIA 

Campió: Carles ROMEO (Lle idata-Ruy López) . 
amb 6 punts i mig. 

20n. a 17è. amb 6 punts 
J. ARAHUETE (Granollers), M. ARAHUETE 
(Granollers), ARNAL (Vilanova) , CASCALES 
(El Prat) , FERRON (Aurora), GRAU (Grano
llers) , GRAU (Cerdanyola), GUAL (UGA), GU
TIÈRREZ (Foment Mart inenc), ILLESCAS 
(Comtal), MARTINEZ (La Salle/Horta), NA
VAS (Caixa Pensions), SAYROL (Barcelona) . 
SERRA (La Lira) , SIERRA (Tres Peons) i TRE
PAT (Juyol) . 

18è. amb 5 punts i mig 
SIMON (Sant Andreu) . 

19è. a 27è. amb 5 punts 
BASART (Guixolenc), ESTREMERA (Barcelo 
na), GALCERAN (Tres Peons) , MARTINELL 
(Lleidata-Ruy López) , MORER (Ciutat Badia), 
PEREDA (Hortenc) , SERVITJA (Comtal) , VILA 
(Tres Peons) i VILLANUEVA (Barcelona) . 

28è. i 29è. amb 4 punts i mig 
MOYANO (Vulca) i VIDIELLA (Tiana) . 
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TERCERA CATEGORIA 

ler. i 20n ex-aequo amb 7 punts 
Josep FERNANDEZ (Colom) i Miquel Ange l 
ROCA (Vilanova). 

3er. amb 6 punts i mig 
FERNANDEZ (Tres Peons) 

4rt. a 32è. amb 6 punts 
ALFONSO (Barcelonès), ANIES (La Salle/ 
Comtal) , A YZA (Vulca) , BARRERO (Cerda
nyola), BA Y ARRI (Tiana), CASAMOR (Caixa 
PenSions), CASTELL TORT (El Prat) , CHER
TA (Torrenegra) , DOMiNGUEZ (Torrenegra), 
DRECHSLER (Torre negra), FERNANDEZ (Cer
danyola), FUSTER (Congrés) , GANDULLO 
(Cerdanyola) , GARMENDIA (Gava), GÓMEZ 
(Congrés), JAIME (Caixa Pensions) , LLU
NELL (Sant Cugat) , MINGUELL (Comtal), MO
RANCHO (UGA), PADILLA (Cerdanyola) . 
PLANA (Torrenegra) , A. PONS (Torrenegra) , 
PU IGORIOL (Sant Cugat), RISCO (Catala), 
ROSELL (Lle idatà-Ruy López), SOLÈ (Cata
lunya), VERA (Catala) , VIDAL (Tres Peons) 
i VILARRASA (Torelló) 

33è i 34è. amb 5 punts i mig 
CARRERAS (UGA) i MARINÈ (Tres Peons). 

35è. a 44è. amb 5 punts 
ALVAREZ (Catalunya) , BARBERO (Club 7 a 
9), COLOM (UGA), GUIXÈ (Sant Josep), JUAN 
(Vulca). LARENA (Districte Cinquè) , MONTA
GUD (UGA), PUCHE (Club 7 a 9) , SOLSO
NA (Catalunya) i VIÑAS (La Salle/Comtal) . 

45è. i 46è. amb 4 punts i mig 
CIURANA (Congrés) i MIRET (UGA). 

47è. a 53è. amb 4 punts 
ARBOLl (UGA), COMPTE (Congrés) , FORÈS 
(UGA), GUILLOT (UGA), MAS (Caixa Pen
sions), PIGAM (Congrés) i VILA (UGA). 

54è amb 3 punts 
GARCIA (UGA). 

55è. amb 2 punts i mig 
MUÑOZ (Casino Terrassa) . 

56è. amb 2 punts 
FUENTES (Sant Andreu) . 

En aquestes tres categories, tots els juga
dors que han obtingut 6 punts pugen automàti
cament a la categoria immediata superior i, per 
tant, en el proper campionat individual de Ca
talunya ja es poden inscriure a la nova catego
ria. 



CATALANS ARREU 
I TORNEIi INTERNACIONAL" CIUDAD DE LINARES" 
Linares (Jaen), 30 novembre a 8 desembre 1978 

ESLON i DEBARNOT, GUANYADORS 
Només Ochoa s'atansà a la norma de MI 

Per iniciativa del club d'escacs 
local . Linares. que està sofrint 
la transformació de passar d'es
ser -un poble andalus i minaire
a esser -una ciuta t Industrial i 
escaquista -. segons expressió 
del president de la Federació de 
Jaen. Sr. BenJami Espuny. ha or
ganitzat amb gran entusiasme el 
que ha d'ésser el primer d'una 
sèrie de torneigs internacionals. 

Aquest. aparentment modest. 
ha tingut la virtut de proposar la 
promoció de quatre destacats 
jugadors espanyols com són 
Ochoa, Martin, Palacios y Vi 
sler. Peró malauradament no te
nen encara la força suficient per 
aprofitar aquestes avinenteses. 
I si no són capaços d'imposar 
la seva norma en un torneig de 
5.0 categoria es fa dificil saber 
com s'ho han de fer per arribar 
algun dia a mestres internacio
nals. 

El que mes s'hi atansà fou 
Ochoa, peró els seus resultats 
foren molt poc convincents, cal 
nomes guanyà dues partides en
cara que no en perdes cap. Aixi 
quedà a mig punt de la norma . 

Martin, en una actuació sem
blant, encara perde una partida . 
precisament amb el roqu isser V, 
sier, que duia les negres, ja a la 
2.0 ronda . Aixó li trague gairebe 
totes les possibilitats . 

Els altres pretendents encara 
ho feren pitjor car Palacios dei
xà mig punt amb el cuer, i Visier 
al tern à èxits i fracassos . 

Els guanyadors no feren una 
puntuació excessiva " en gene
ral , hi hagué massa taules per 
poder sobresortir. 

Negativament cal assenyalar 
les actuacions de O. Rodriguez 
I Castro. generalment mes en
certats, el primer estrenant el ti 
to l de GM que per fi li ha estat 

~CI", NOM TTII~~' . 
1 ESLON t MI 2365 

2 OE8"R~NO MI 2~25 ArgentIn. 

~ 'OC"OA - "., t-,_,,_,"_,,_,_e_"'_I8n.' 
.. MARTIN _ 2390 Espanya IC.taJan.) 

hPAL.AC,OS 2335 

, VISIER 2360 

t--------I-

Espanya (Sev.II.) 

Espanya (Catalana) 

1 MEDINA MI 2350 

• O. ROORIGUEZ GM 2485 Perú 

, CASTRO MI 2425 

~PACHECO_-,-_-,-_-,-'_'_P'_O'_'_(_'''_'_I) O O 

atorgat. Com a Jugadors lluita
dors no sempre les coses van 
de cara i aquesta vegada se 
n'han ressentit. 

Les partides es jugaren en el 
Casino de linares. L'experiència 
ha estat interessant i esperem 
que es repeteixi per veure si po 
dem empènyer nous titol s a for
ça d'insistir-hi . 

N,O 34 E 58/e 

A. MART IN - VISIER 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 Ct3 e6 . 3 Ccl a6. 4 d4 
e X d4. 5 C X d4 Oe7. 6 f4 bS. 7 Ad3 
Ab7. 8 Ae3 b4. 9 Ca4 Cf6. 10 Of3 d6 . 
11 O-O Cbd7. 12 el CcS 13 C X c5 
d x c5. 14 Ce2 TacS. 15 g4 Ae7. 16 
g5 Cd7. 17 Oh3 O-O. 18 f5 e X f5. 19 
e X 15 c4. 20 Ac2 AeS. 21 Cd4 Tle8. 
22 Tae1 b X c3. 23 b X c3 CtS, 24 '6 
g X f6 . 25 g Xf6 Cg6. 26 A X g6 h x g6 
27 CfS T X e 3. 28 C X e3 Oe6. 29 Tf4 
Te8. 30 Rf2 Od6. 31 Oh6 A x e3 + . 32 
T Xe3 Od2 +. 33 Rf1 Oe1 + . 

0 - 1 

N.O 3S R 05/ b 

CASTRO · MEDI NA 

Obertura Bird 

1 f4 dS . 2 Cf3 g6 . 3 e 4 e6. 4 Oa4 Cd7 
5 eX d5 e x dS . 6 Ce3 Cgf6 . 7 d 3 Ag7 
8 e4 O-O. 9 e S Cb6. 10 Ob3 Cg4. 11 
h3 Ch6. 12 Ae3 Cf5 . 13 A x b6 a x b6 
14 O X d5 Cg3. 15 Tg1 Ah6. 16 Cg5 
Ae6. IMillor 16 . A xg5 . 17 f x g5 
TaS!) 17 O X d8 Tf x d8 . 18 Ae2 A x g5 
19 f X gS TaS. 20 Af3 T x eS+ . 21 Rf2 
Cf5. 22 Tge1 TaS. 23 Ta d1 Cd4 . 24 h4 
Td7. 25 Td2 Rg7. 26 b3 b5. 27 TeS 
b6. 28 b4 C x f3. 29 gX f3 Ta3 . 30 
e X bS Ta x d3. 31 T x d 3 T X d 3. 32 
Re 2 Ae4. 33 Rf2 Td2 + . 34 Rg3 T x a 2 
35 Ce 7 Rf8. 36 Te4 Tc2 . 37 Td 4 e5 
38 Td8 + Re7. 39 Tb8 Rd7. 40 Ce8 
Af1 . 

1/2 - 1/ 2 

N." 36 E 90/ a 

MEDINA - PACHECO 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 Ct3 d6. 3 d4 e x d4. 4 C x d4 
Cf6. 5 Ce3 a6 . 6 f4 Ce6. 7 Ae2 Ad7. 8 
O-O 0b6. 9 Ae3 Cg4?7 10 A x g4 
A x g4. 11 O X g4 C X d4. 12 CdS. 

1 · O 
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VIII COPA HILTON 
Estocolmo (Suecia), 27 diciembre 1978 a 4 enero 1979 

Venció el MI Schüssler, de Suecia 
SENSACIONAL ACTUACION DEL CATALAN 

MIRAllES, DE 16 AÑOS, TERCER ClASIFICADO 
Y NORMA DE MI 

Este año participaron 80 juga
dores, de los cua les casi la mi
tad poseian un Elo internacional 
minimo de 2300 puntos lo que 
hace de este torneo abierto uno 
de los mas fuertes que se cele
bran en el mundo, superado tan 
só lo por el de Lone Pine, y tal 
vez por el de Biel. 

Personalmente creo que es el 
torneo abierto mas fuerte que 
he jugado y t iene la particulari
dad de que, a diferencia de lo 
que ocurre con los torneos 
abiertos que suelen celebrarse 
en España, no hay jugadores 
ve rdaderamente flojos y las par
tidas dificiles empiezan ya a la 
primera ronda . 

Entre los jugadores destaca
dos de este año esta ban el GM 
checoslovaco Plachetka y los MI 
Bednarski (Polonia), Ornste in. 
Schneider, Kaitzauri, Wedberg . 
Eslon, Schüssler, Niklasson to
dos ellos MI suecos. También 
una jugadora búlgara la MIF Bo
r¡sova . 

El torneo prometia ser intere
sante y tanto Miralles como yo 
decidimos llevar a cabo lo que 
puede califlcarse de aventura : Ir 

a Suecia en coche (y en vista 
de la clase de coche la aventura 
era doble). El tercer aventurero 
que se atrevió con la gesta fue 
el valenciano Eslon, que entre 
otras características como buen 
jugador. tiene la de ser sueco. 
lo que es muy conveniente en 
un vi8Je asi . 

Quedaron atras, sin du da fal 
tos del valor para afrontar la 
aventura, Ochoa y Debarnot , 
quienes en principio deseaban 
Ir pero luego desistieron por te
mor al frio y a la poca resisten -
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cia del coche (supongo yo). 
Queden ahi públicamente sus 
nombres para que luego no se 
diga que de los cobardes nunca 
se ha escrito . (Espero que me 
perdonen.) 

Si hubiera que hablar del via
je, del frio y de Suecia, sin duda 
podria lIenar varias paginas; 
pero como no se trata de eso, 
me ceñiré al desarrollo del tor
neo, dejando las aventuras en 
la memori a de los protagonis
tas. 

La clasificac ión final, una vez 
aplicado el Bucholz , fue : 

1.° SCHÜSSLER (MI) (Sue
cia) , 7 puntos y media de 9 po
sibles; 2.° BEDNARSKI (MI) (Po_ 
lonia), 7; 3.° a 8.° MIRALLES 
(Espanya), ESLON (MI) (Sue
cia), ANGANTYSSON (Islandia) , 
SCHNEIDER (MI) (Suecia) y 
WEDBERG (MI) (Suecia) , 6 pun
tos y media. 

Con 6 puntos se clasificaron 
siete jugadores, entre los que 
estaban KARLSSON (Suecia) 
-vencedor compartido con Sch
neider el año anterior- PLA
CHETKA (GM) (Checoslova
quia), KAISZANI (MI) (Suecia) , 
y el autor de esta s lineas. 

El exito de Miralles 

La victona de Schüssler fue 
mereclda : en las ocho primera s 
rondas ganó siete partidas per 
dienda solo con Miralles , y ase
gurando su triunfo con las ta
blas fren te a Bednarski en la úl 
tima ronda . 

De lo que hay que hablar es 
de la sensacional actuación de 

Miralles, quien logró un tercer 
puesto muy merecido e incluso 
no es exagerada decir que pudo 
ganar el torneo , pues hasta la 
penúltima ronda estuvo en el Ii 
derato, perdiendo entonces con 
Bednarski por arriesgar excesl
va mente en una posición apro 
ximadamente equilibrada donde 
el polaca ofreció tablas, que Mi 
ralles rechazó . De todas mane
ras tan buena actuaclón fue pre
miada por una clasificación muy 
buena al superar a bastantes 
maestros internacionales. 

Con este resultada Miralles 
ha lo grada una norma de MI . ya 
que sus adversarios eran po
seedores de un Ela internacio
nal bastante elevada y cuatro de 
elias del titulo de MI. Es de de
sear que este re sultada sirva 
para que se le dé la oportunidad 
de demostrar en España lo que 
ya ha demostrada en Suecla. AI 
fin y al cabo en España no tene
mos tantos jugadores que a los 
16 años sean capaces de lograr 
una norma de Maestro Interna
cional. Por ello creo que la Fe
deración, y quien corresponda , 
debe tener esta en cuen ta y dar
le pronto la oportunidad de JU
gar alguna de los muchos tor
neos cerrados que en España se 
organizan . 

Como puede verse por las 
partidas que siguen. su clasifl 
cación no fue debida a la suerte , 
sino a una bien demostrada 
fuerza aJedrecistica. Miralles em
pezó ganando a LLOTSMA para 
luego dar la primera sorpresa al 
vencer a ORNSTEIN (MI 2425) 
del brillante modo que luego se 
vera. y a la tercera ronda a 
SCHÜSSLER (MI 2365), que lue-



N." 37 E 02 / b 

MIRALLES - ORNSTEIN 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 Cd2 C16. 4 eS Cld7. 
5 f4 eS. 6 e3 e X d4!? (El negre pren 
ara i evita 6 . CcG. 7 Cdf3 eX d4. 8 
C x d4) 7 e X d4 Ce6. 8 Cdl3 Cb6 . 9 
Ad3 Ad7. 10 Ce2 g6 . (10 .. Cb4? 11 
Abl AbS. 12 a3 Ce6. 13 Cc3+ . ) 11 
h31? (Un altre pla possible era 11 
g4 hS . 12 g x h5 T X h5. 13 Cg3 Th8. 
14 h4 1- . ) 11 ... hS . 12 g3 Cb4. 13 Abl 
aS. 14 RI21 (El rei està molt ben si
lual a '2 I facIlita l'atac. ) 14 a4 . 15 
a3 CaS? (Cc6 donava més JOc. ) 16 
Ad3! Ce7. 17 Ce3 Ae6. 18 g4 Od7. 19 
IS! e X t5 . 20 9 X IS 9 x 15. 21 De2! 
(No 2 1 e6? Cxe6. 22 Ce5 De7 + . ) 
21 0 ·0 ·0 . 22 A X IS Ce6 . 23 AgS! Ae7. 
24 b4! (Molt forta Jugada que obli. 
ga a canviar i obre el joc a les co
lumnes ) 24 . a x b3. 25 O x b3 Cc4. 
26 A x e7 O x e7. 27 Ob4 1 Dc7. 28 a4 
Rbe. 29 aS Tht8. (Ara els dos reis 85 
troben en perill de deixar de regnar 
Oui ambl abans guanyarà. Cal donar-se 
pressa!) 30 a6 b6. 31 a7 + Ra8. (E l 
rei negre sembla que hagi trobat un 
còmode refugi , però no és realment 
així : aquesta casella serà la seva tom· 
ba.) 32 The1 !! (Evita la forta juga· 
da f6 , car seguin a 33 A X e6 I x eS, 34 
CbS A X b5. 35 D X b5 guanyant.) 32 ... 
Tg8. 33 CbS A X bS. 34 O X b5 CI41 35 
Ch411 (Aquesta Jugada foragita l'a
Iac neg re i, a més, amenaça 36 T Xc4' ; 
d'altra banda si 35 Cel TgS!) 35 . . 
TeS, (Les negres sacrifiquen la qua· 
Ilta t a un preu massa car El temps 
era el meu prmclpal problema: cinc JU
gades, doS minulS, però ... ) 
36 A13!! (Això és fantàstic el negrE: 
perd ara mateix . ) 36 . Oe7. 37 T x e4! 
T X e4. 38 O x c4! d X e4. 39 Ae4 + I 

1 - O 

J . A. MIRALLES 

go sena el vencedor del torneo; 
en la 4." entabló con KRIST)AN
SS EN (Dinamarca, 2395) y lue
go venció a ANGANTYSSON 
()slandia , 2350), tablas con ES
LON (MI 2365) Y otras tab)as 
con AKESSON ; luego vlene su 
derrota ante BEDNARSK) (MI 
2365) Y en la última ronda ven
ce a WOCKENFUSS (2400), que 
habia jugada en Bad Lauter
berg , 1977. Esta victoria valia el 
tercer lugar y )a norma. 

El sueca - valenciano Eslon 
quedó cuarto con una buena ac
tuación . El y Bednarski fueron 
los únicos imbatidos, y tambien 

N.U 38 R 89 / a 

MIRALLES - SCHÜSSLER 

Defensa Pirc 

1 e4 g6 . 2 d4 Ag7. 3 Ce3 d6. 4 14 C16. 
5 CI3 O-O. 6 Ae3 b6?1 7 Ad3... (Més 
endavant Kedberg va jugar contra 
Schüssler 7 eS Cg4. a Agl Ab7 . 9 e6 
Ch6. 10 eX17+ C XI7. 11 Dd2 e5 amb 
posició complicada) 7.. Ab7. (7 ... 
eS!? amb idea de a d5 e6. ) S o-o eS. 
9 dS e6? (Jugada mecànica que pro
voca un fort atac det blanc. ) 10 d x e6 
I X e6. 11 CgSI Od7. (Si 11 ... Te8 se
guiria igualment 12 e5+ .) 12 eS CdS . 
13 C XdS e XdS. (Si 13 . AX dS. 14 
c4 Ab7. 15 Dg4 +.) 14 C X h711 R x h7. 
15 OhS + Rg8. 16 O x g6 Te8. 

17 T13!! . (Malgrat la peça d'avantat· 
ge les negres no es poden moure. ) 
17 ... d4. 18 Th3 Af8 , (S 'amenaçava 
19 Th8 + ! R X h8. 30 Dh7 + + . ) 19 IS! 
017. (Una variant bonica seria 19 
d x e3 20 16 T X eS. 21 I X g7 + D xg7 
22 Tri Aga. 23 Th8 + R x ha 24 Tra +" 
O X I8. 25 Dh7 ++ . ) 20 O X d6+ Oe7. 
(Si 20 Rg8. 21 16 Ax I6 - 21 Te6. 
22 Ah7 + - 22 e X I6 T X e3. 23 Ah7 + 
Ah8. 24 De8 + guanyant.) 21 16 

estuvo luchando por los prime
ros puestos. 

De mi actuación no estoy con
tenta. Aunque realice 6 puntos, 
medio menos que Miralles. de 
mis adversarios a los suyos hay 
gran diferencia . Perdi en la 3.° 
ronda con BJANARSSON ()slan_ 
dia) y nunca mas me acerqué a 
los primeros lugares. 

He jugada bastante mal y ml 
clasificación es inclusa buen8 
para los meritos realizados . Con
fio en mejorarla en los próximos 
torneos . 

ANGEL MARTIN 

(També guanyava 21 Th8 + A X h8 . 22 
Ah6 + Ag7. 23 AX g7 + R x g7 . 24 
16 + ele. ) 21 ... O X d6. 22 I x g7 + 
R X g7. (O bé 22 ... R17. 23 Tll + com 
es veurà a la partida. ) 23 e X d6 T x e3 
24 Th7 + Rg8 . 25 T X b7 Ce6. 26 Tc7 
i el negre acandona perquè segueix 
27 dl, que guanya tot seguit. 

1 - O 

J . A. MIRALLES 

El MI suec Schüssler. 
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VIII CAMPEONATO JUVENIL DE EUROPA 
Groninga (Holanda), 21 diciembre 1976 a 5 enero 1979 

El holandés Van der Wiel se proclamó campeón 
EL CAMPEON ESPAÑOL, EL EGARENSE 
XAVIER MATEU. EN UNDECIMO LUGAR 

La hlst6rica Ciudad del norte 
de Holanda ha vl'elto a ser el 
escenario de est~ prueba cuyo 
origen se remonta a las Navlda
des de los años Clncuenta . 

El profesor de matemàticas 
Johan Zwanepol se ¡)ropuso en
tances unos modestos torneos 
Juveniles y los fue tratando con 
carlño . Año tras año con mas 
medios. 

Hasta que obtuvo el decidida 
apoyo de la firma Niemeyer y 
el posterior reconocimiento de 
la FIDE. 

La Neder landse Gasunie por 
cuarta vez consecutiva es aho
ra la pa trocinadora de esta 
prueba, para la que no regatea 
medios. 

Asi, y siempre baja la batuta 
de l profeso r Zwanepol, se ha 
celebrada ésta en las ya clasi-
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cas instalaciones Martinihal. 
El Dr. Euwe presidi6 la cere

mania de apertura y su pinto
resca sorteo . La participaci6n 
prevista era de 30 jugadores. 
pera no presentandose ni Negu
lescu (Rumania) ni Augoustinos 
(Chipre) . la tabla Inicial fue co
mo sigue : 

Natsis (Grecla), Hawelko (Po
lonia). Levacic (Francia), Swo
boda (Austria) . Karolyi (Hungria) , 
Hessenbruch (Luxemburgo) . Mac 
Carthy (Irlanda) . MUIr (Escocla). 
Arnald (Alemanla) . De Boer (Ho
landa). /\'Ikolic (Yugoslavia) . Plas
kett (Inglaterra) . Neunschwan
der (Suiza) . Petursson (Is lan
dia). Van der W,el (Holanda). 
Dolmatov (URSS). C,amling (Sue
cia). Valkesalmi (f' lI1 landia) . Ra
tti (Italia). Tliler (Noruega) . Zlm
mermann (Bèlgica). Heaven (Ga
Ies). Pereira dos Santos (Portu 
gal). Mateu (España) . Gazik 
(ChecoslovaqUla) . G'lnberg (15 -
,ael). Pedersen (Dinamarca) y 
Yurtseven (Turquia) . 

Sistema suiza , a trece ron· 
das, como està establecldo por 
la FIDE en estos torneos juve
niles El programa utillzado dia 
muchas repetlciones de colo
res . Por ejemplo Mateu tuvo ' 
NBBNBNBBNNNBB. 

Tres descansos. uno cada 4 
partidas. El horario de juego fue 
el usual en Holanda : de 13 a 18. 
de 20 a 22. En caso de necesi 
tar tercera seslón , a partir de 
las 9 de la mañana. 

Discutida , pera a ml JUICIO 

completamente racional. 
El torneo se presentia duro y 

asi fue . Como en toda sUlla. la 
mayoria de los punteros se hun
den despuès. 

Xavier Mateu empez6 pegan-

do fuerte Cinca sobre slete e 
Imbatido. significa ban el lideraz
go a la mltad de la prueba 

Pera. al Igual que el noruega 
Tdler. encaJo tres derrotas se
guidas y las ilusiones se fueron 
abajo. 

El mas regular fue Dolmatov. 
Metodico, clasico y Sln fianche
tos . Siempre los mismos plan 
tea s y a menuda los mismos re
mates. Es campeon mundial ju
venil y asi camina de la mano 
de Mark Dvoretsky. Era el favo
rita . 

Habia jugada en primera ron 
da con Van der Wiel y entabla 
do una batalla te6rica. pera Ma
teu . Tliler. Valkesalml y Petur
sson le arrancaran tamblén sen
dos medios puntos. Demasia 
dos. 

Van der Wiel, emulando a los 
grandes ciclistas de su tierra. 
luego de un vacilante comienzo 
(3 de 5) empalmo una impreslo
nante recta final de ocho victo 
rias consecutivas y se adjudicO 
el titulo , que por vez primera se 
queda en Holanda . 

Plaskett repitio aqui el resul 
tada obtenido en el campeona 
to britanico. Tercera . Es un hom
bre que a todas horas Iee y Iee 
libros y revistas de aJedrez. No 
es imaginativa pera constante . 
y esta suele ser rentable . 

Petursson y Nlkolic tuvleron 
ambos un mal comienzo pera 
fueron combativos. Solo dos ta 
blas cada uno (Van der Wlel y 
Dolmatov; Plaskett y Pedersen) . 
entraran cuarto y quinto al tér
mino de una flera partida gana
da por el yugoslavo. 

Este era casi el cuadro pre 
vis ta en la penúltima ronda y 
aspi rabamos al puesto slgulen-



te . Xavier habia llevada una es
plèndida primera mitad de tor
neo, pera quizas el exceso de 
tensión, quizas una mala racha . 

De acuerdo que obtener seis 
y media y entrar undècimo no 
es una mala actuación. Noso
tros y la prensa holandesa de 
los primeros dias esperabamos 
mucho mas. Quizàs infundada
mente. según el protagonista. 

Asi se nos colaran Valkesal 
mi y Gazic, y Pedersen (puntera 
el año anterior) y Pereira Dos 
Santos, que sacó tres y media 
de las cua tro últimas. 

Ocurre que en AJedrez , como 
en tantas casas, hay que empe
za r todos los dias. Una buen" 
lección de este Campeonato de 
Europa, Jugada en un ambiente 
formidable , S ln un Incidente y 
con mucho pública a pesar de l 
ambiente glacial de la calle . 

JAUME MORA 

IN MEMORIAM 

CLASIFICACION FINAL DEL 
VIII CAMPEONATO DE EUROPA JUVENIL 

Campeón: van der WIEL (Holanda), 11 puntos de 13 posibles. 

Subcampeón: DOLMATOV (URSS), 10 Y medio. 

3.° PLASKETI (Ing laterra) , 9. 

4.° Y 5.° con 8 puntos 
PETURSSON (Islandia) (94,5) y NIKOLlC (Yugoslavia) (91). 

6.° Y 7.° con 7 y medio 
VALKESALMI (Finlandia) (90,5) y GAZIK (Checoslova
qu ia) (89,5). 

8.° Y 9.° con 7 puntos 
PEDERSEN (Dinamarca) (92,5) y DOS SANTOS (Portu
gal) (77 ,5) . 

10.° a 13.0 con 6 y medio 
KAROLYI (Hungria) (95,5), MATEU (España) (92), MUIR 
Eseocia) (89,5) y GRINBERG (Israel) (87,5). 

14.0 a 18.0 con 6 puntos 
TILLER (Noruega) (91 ,5), HAWELKO (Polonia) (90) , MC 
CARTHY (Irlanda) (83,5) , SWOBODA (Austria) (81) y 
CRAMLlNG (Suecia) (71 ,5). 

Hasta 28 clasificados. 

AGUSTf MAS SÓ I CASTELLS 
(Calella del Maresme, 1909 - Terrassa, 1978) 

Com un jovencell . a principis d 'es
tiu ens comentava cada dia les noves 
que rebla de Calella. El torneig es di 
buixava ja I l'esperava amb 1I.lu516. 

HI participA plenament sense poder
nos Imaginar que era la darrera prova 
que podria cloure. 

El Club d'Escacs Terralli5a, nascul 
el 1933. I l'A gusti Mass6, han eslal 
dues realitats Inseparables. Vingut de 
jove a la ciutat valleuoa, ben 8vlal 
es senli Integrat, pui. el seu tarannà 
obert i franc no 11 permetia tenir ene· 
mlcs de cap grau. 

Tant els fundadors com les diverses 
generacions d 'escaquistes terrassencs 
n'han pogut aprendre, jo diria que 
moll , tant d 'escacs com de convivèn
cia . 

A mesura que les setmanes han 
anat pasant, del 19 de novembre ençll , 
més I més anècdotes I records d 'ell 
surten arreu. 

Ai xò és testimoni de vida plena en 
tot moment. 

Anècdotes de Capa blanca. Alekhi
ne, Flohr Kollanowskl. .. viscudes fa 
anys li er~n tan actuals com altres d'en
guany. Misha Tahl n 'es testimoni. (Ve
geu fotografia. ) 

La Federació Catalana li atorgà pocs 
dies abans del seu trasplls el Titol de 
Mestre. merescut cent vegades. 

Voldriem que la seva trajectòria neta 
i definida, constant j quieta, servis 
d' exemple permanent a les nostres ge
neracions joves. 

Jugà una setmana abans del seu 
traspàs ta darrera partida, I el Club 
Royal de Figueres n 'és testimoni. 

Oue el record de la seva vida ens 
encoratgI. 

El Club d 'Escacs Terrassa 

FEBRER 19791BUTLLETI O'ESCACS 45 



f 

r 

BUTLLETÍ DEL VI TORNEIG INTERNACIONAL 

Nom 

ANDERSSON , Ulf 

CASTRO, Oscar 

CEBA LO, Miso 

DEBARNOT, Roberto 

FRAGUELA, José Miguel 

GARRIGA, Josep 

GONZALEZ-MESTRES, 

RODRIGUEZ, Oresles 

TCESHKOVSKI, Vitali 

VADASZ, Laszlo 

, 
CI .. NOM , .. , " ... ,.~ , AH DEASSOH 21 OM ,." 
, TCESKDVSKI " OM "" , O. AOOAIOUEZ " (OM ) .... 

---I 

• CE.ALO " ( Mi l .. 50 

' i"'"'' '" OM , ... 
8 CASTRO ili'''' , l'RAGUEU. 2. MI 2305 

• DESARNOT 31 U I 2425 

eonA CMALAIIA 
ZONA DEL MARESME 

Malgrat de Mar - Calella, 20 a 29 setembre 1978 

RELACiÓ DE PARTICIPANTS 

Federació 

Suècia 

Colòmbia 

lugoslavia 

Argentina 

Espanya (Canària) 

Espanya (Catalana) 

Lluis Espanya (Catalana) 

Perú 

U,RS.s 

Hongria 

CLASSIFICACiÓ FINAL 

FEDE RACIò 

Suk,. 

URSS 

,~ 

hJD<lSIIl",. 

HOng". O 

Colòmbl. O 

Data naixement 

27 Juny 1951 

8 Abril 1953 

6 Febrer 1945 

5 Agost 1947 

7 Desembre 1953 

14 Juliol 1946 

14 Març 1948 

4 Juliol 1943 

25 Setembre 1944 

27 Gener 1948 

'~SlII 
, ~ 128.50 

7 28,25 

" l'i 5 1950 

" 
, 5 18,75 

17,50 

'7,25 

15,75 

14,75 

Edat 

27 

25 

33 

31 

24 

32 

30 

35 

34 

30 

Any concessió 
titol Puntuació 

MI GM Elo 

1970 1972 2545 

1975 2425 

(1978) 2450 

1977 2425 

1978 2305 

2400 

2400 

1972 1978 2485 

1973 1975 2550 

1975 1976 2505 

Categoria del torneig segons el 
barem de la FtDE : 
8," (2449 punl. Elo) , 

Resultats qualificadors que cor
responen a aquesta categoria: 
67 % per al títol de GM , que 

equival a 6 V2 punts. 
53 % per al titol de MI. que 

equival a 5 punts. 

I • 1
0
""0' 

10 OONl.. MESTRES JO - 2400 Espanya (Calllanl) O O VI O 'li O 

9,75 j 
9,50 
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1." ronda 

CEBA lO - GONZAlEZ MESTRES 

2 DEBARNOT - O. RODRIGUEZ 

3 CASTRO· FRAGUELA 

" TCESHKOVSKI · ANDERSSON 

5 VADASZ - GARRIGA 

N. 40/ 1 

CEBALO - GONZAlEZ MESTRES 

Qberlur a anglesa 

A 4 1/ C 

1 CI3 CIS. 2 c4 b6. 3 g3 Ab7. 4 Ag2 eS. 5 b3 
g6. 6 Ab2 Ag7. 7 h4 hs. 8 d3 CIt6. 9 a3 0-0. 10 
Cbd2 eS. 11 Tbl dS. 12 AeS d4. 13M Cg4. 
14 A X g7 R X g7. 15 0·0 Dd7 . 16 Cb3 Tab8. 
n Od2 eS . 18 b x eS b X eS . 19 OaS Tlc8. 20 
Tb2 Od6 21 TIb1 84. 22 Cel C x 12. 23 R x 12 
e3 + . 24 Rg1 DX g3. 25 CI3 g5. 2S Oel Dg4 . 
27 Cb x d4 Cb4. 28 Rh2 g x h4 29 O X h4 
e X d4 . 30 T X b4 A x 13. 31 O X g4 + h x g4 . 
32 T x b8 T x b8. 33 T x b8 A x e2. 34 Ae4 
AdI . 35 Rg3 e2. 36 RI2 15 . 37 AdS f4 . 38 
Rel 13. 39 eS Ae2. 40 Tg8 + Rf6 . 41 T x g4 
ReS . 42 A x 13. 

1 · O 

N." 41 /2 o 21/b 

OEBARNOT - O. ROORIGUEZ 

G O. Defensa e slava 

1 Ct3 CIS. 2 e4 c6. 3 d4 dS. 4 e x dS e X ds. 
5 Ce3 CeS. 6 At4 Ats . 7 e3 86. S Ad3 A x d3. 
9 D X d3 AdS. 10 A x dS O x d6 . 11 0·0 0·0. 
12 Ttcl TicS. 13 Ca4 Tc7. I. CeS TacS. 15 
a3 Ce7. 16 OdI b6. 17 Cd3 T x c1. 18 T X el 
T x e1. 19 D X el Cd7. 20 De3 DeS. 21 D X eS 
C X cS. 22 Atl IS. 23 Cie I R17. 24 Cc2 Re7. 
25 Re2 RdS. 26 t3 eS. 27 Cdb4 C x b4. 28 
C x b4 e x d4 . 29 e x d4 CIS . 30 Re3 CeS. 

1/ 2 · 112 

N. 42/ 3 E OO / a 

CASTRO - FRAGUElA 

De fensa francesa 

1 e4 es. 2 C'3 dS . 3 eS eS. 4 b4 c4. S a3 b5. 
G g3 aS. 7 b x aS T X a5. 8 Ab2 Ce6. 9 Cc3 

AeS. 10 d4 Ae7. 11 At'l3 h5. 12 Ce2 Ch6. 13 
Ag2 Cls . 14 h4 Db6 . 15 0 ·0 Da7. IS Del Ad7. 

2." fonde 

• GONlALEZ MESTRES - GAARIGA 

7 ANDERSSON - VADASl 

8 FRAGUElA • TCESHKOVSKI 

• O . ROORIGUEZ · CASTAO 

10 CEBAlO • DEBARNOT 

20 setembre 1978 

Obertura anglesa 1 O 42 
G.D. De lensa esla va ,/2 · 1/2 31 
De le nsa francesa 1/2 - 1/2 41 
Defensa siciliana 1/2 - 112 22 
De fensa Indla de rei 1 O 57 

17 Ah3 g6 . 18 Tdl Oa8. 19 Cel Rd8. 20 A x iS 
g X IS. 21 De3 Rc7 . 22 Cf4 Dg8. 23 CI3 018 . 
24 Tdbl Ca7 . 2S Cel Ce8. 2S 013 Dg8 . 27 
Ceg2 Dg4. 28 Oe3 Cb6. 29 Del Ta4. 30 Ce3 
013. 31 De3 Ae6 . 32 Cd! D X c3. 33 C x c3 
TeS. 34 Ael Tha8. 35 Ab2 Th8. 38 RIl Cd7. 
37 Re2 CI8. 38 Re3 Cg6 . 39 Cee2 Rd7. 40 
Acl Ta4. 

1/ 2 - 1/ 2 

N. ' 43/ 4 E S3/ c 

TCESHKOVSKI - ANOERSSON 

Defensa siCiliana 

1 e4 eS. 2 CI3 86 . 3 e3 dS . 4 e x dS O x dS. 
5 d4 C16. 6 Ae2 86 . 7 O-O CeS. 8 Tel Ae7. 9 
CeS C x eS. 10 d X es DX dl . 11 T x el Cd7. 
12 AI4 b6. 13 Cd2 Ab7. 14 a4 AdS . 15 cn 
Ac6. 16 Ce3 Te7. 17 Td2 O-O. 18 Ag3 Tla8. 
19 Cc4 Rt8. 20 "" g6. 21 Cd6 t'IS . 22 e4. 

1/ 2 - 1/ 2 

N.O 44/ 5 o 73/d 

VAoASZ - GARRIGA 

Defensa indla de rel 

1 CI3 CIS . 2 e4 g6 . 3 g3 Ag7. 4 Ag2 O-O. 5 
0·0 d6. 6 d4 Ce6 . 7 Ce3 a6 . 8 ds CeS . 9 Cd2 
e5. 10 oe2 Tb8 . 11 b3 bS. 12 Ab2 eS. 13 
d x e6 A X e6. 14 e x b5 a x bs . 15 Tadl oe7 . 
16 Cde4 AlS. 17 C X f6 + O x 16. 18 Od2 Od4. 
19 OCI DeS. 20 Td2 0e6. 21 CdS CCS. 22 
Tldl Ttd8 . 23 A x g7 R x g7. 24 CI4 Oe8. 25 
Ob2+ 16 . 26 T X d6 Cd4 . 27 T X d8 T X d8. 28 
e3 AgA . 29 Tll CI3 +. 30 A x l3 A x 13. 31 h4 
h6. 32 oe3 05 . 33 Ch3 g X h4 . 34 O X eS Od7. 
35 Ah2 Te8 . 36 od4 h x g3+ . 37 R X g3 o x d4. 
38 e X d4 Ae2 . 39 Tel AhS. 40 CI4 Af7. 41 
ds Te2. 42 Tdl T x a2(s) . 43 d6 Ta8. 44 b4 
Ae4 . 45 Cg2 R17. 46 Rf4 Re6. 47 Ce3 hS. 48 
CIS Rd7. 49 Tel AeS. 50 Cg7 Ag4. 51 13 Tg8 . 
52 I X g4 T x g7 . 53 g X h5 R x d6 . 54 Tel Tb7. 
55 Rt5 Re7. 56 Rg6 Td7. 

1 · O 

21 .. tembre 1978 

De le nsa ind ia de rei 1/ 2 - 112 14 
G.O. Defensa Ta rrasc h 1 O 31 
De fensa Ind la de rdi 1/2 - 1/2 34 

De fensa Grun leld O 35 
De fensa Gf'mleld 1 O 47 

H." 45 / 6 D 96/ a 

GONZAlEZ MESTAES · GAARIGA 

Defensa Indla de rel 

1 d4 Cf6. 2 c4 gS. 3 Ce3 Ag7. 4 ... dS. 5 CIl 
O-O. 6 Ae2 eS. 7 O O Cbd7. 8 d5 CeS. 9 Oe2 
as . 10 AgS h6 . II Ah4 gS. 12 Ag3 Chs . 13 
Cd2 C14. 

1/ 2 · 1/ 2 

N." 46/7 D 13/ c 

ANDERSSON - VADASl 

G D. De lensa Tarrasch 

1 e4 C16 . 2 Cel e6. 3 CI3 dS . 4 d4 eS . 5 
e )( ds C x d5. 6 g3 e X d4. 7 C x dS D x d5. 8 
o x d4 Ce6 . 9 O X dS e x dS. 10 Ag2 Ae7. 11 
AgS AeS. 12 O-O AeS . 13 T/dI 0-0. 14 Tael 
Ab6. 15 AI. Tad8. 16 CeS C )( eS. 17 AX e5 
d4 . 18 Ae7 Td7. 19 A x b6 a x b6. 20 b3 Ta8 
21 Td2 Af8 . 22 14 Re7. 23 A12 h6. 24 h4 At6. 
25 At3 g5. 26 h x gS+ h X g5 . 27 Thl g x l4 
28 g x 14 TeS. 29 Th6 + Rfs . 30 ThS + A x 14. 
31 T X d4 + . 

1 • O 

N." 47 / 8 D 67 /a 

FRAGUELA . TCESHKOVSKI 

Defensa Indla de rel 

, c4 g6. 2 e4 Ag7. 3 Ce3 d6 . 4 e4 Cd7. 5 
Ae3 eS . 6 dS Cg16. 7 13 O-O. 8 Od2 ChS . 9 
Cge2 15. 10 0·0·0 a6. 11 Rbl Rh8. 12 Cel 
Cd16. 13 Cd3 Ad7. 14 Ae2 bS . 15 e X bS 
e X bS. 16 Cb4 C14. 17 A X I4 e )( 14 . 18 e x t5 
A )( 15 +. 19 Ral Cd7. 20 C )( bS CeS. 21 Cd4 
016. 22 Ae 4 Tlb8. 23 Cbc6 Tb6. 24 Thel Ad7. 
25 De2 hS . 26 a3 A X e6. 27 d X e6 T84. 28 
Ra2 dS . 29 b3 C x b3. 30 A x b3 T x d4 31 
T x d4 O x d4 . 32 Tel TbS . 33 Tbl Des : 34 
D X g6 . 

1 / 2 - 1/ 2 

N." 48/ 9 o 63/b 

O. RODRIGUEZ - O. CASTRO 

De fensa Grun reld 

1 d4 Ct6. 2 e4 06. 3 Cc3 dS. 4 AI4 Ag7. 5 e3 
0-0. 6 ob3 d x e4. 7 A X e4 .6. 8 CI3 Cd. 9 
CeS C X e5. 10 d X eS b5. 11 Ae2 Cd7. 12 
Tdl eS. 13 .6 e4. 14 Db4 ' x es. 15 a4 Ob6. 
16 a x bS axbs. 17 O-O Axe3. 18 bxc3 
OcS. 19 ObI h3. 20 Ah6 Te8. 21 e4 T X e3. 
22 ob2 DeS. 23 t4 OCS + . 24 Ahl b4. 25 Tl3 
C16. 26 T x e3 b )( e3. 27 0 )( e3 AMI . 28 Tel 
Td8. 29 h3 Td4 . 30 Tal Ab7. 31 Tbl Ae6. 32 
Tb8 + Ce8. 33 Te8 eS. 34 I x eS O x eS. 35 
Df3" 

1 · O 

FEBRER 1979/BUTLLETI D"ESCAC S 47 



N." 49/ 10 D 68 / c 

CES ALO • OESARNOT 

De fens a Grunleld 

1 Cf3 C16. 2 e4 g6. 3 Ce3 Ag7. 4 d4 dS. 5 
Db3 d x e4 . 6 D X e4 0· 0. 7 ... e6 . B Ob3 Ob6. 
9 Ae4 O X b3. 10 A x b3 b6 . 11 O-O e6. 12 AI4 
Ab7. 13 Tlel Ca6. 14 Tadl Tle8. 15 h3 Tad8. 
16 CeS Te7. 17 04 h6 . 18 a3 Cd7 . 19 Ce4 

3.' ronda 

11 OEBARNOT - GONZALEZ MESTRES 

12 CASTRO - CEBALO 

13 TCE$HKOV$KI - O. ROORIGUEZ 

14 VAOASZ - FRAGUELA 

" GARRIGA - ANOER$SO N 

N 50/ 11 D 43ic 

DEBARNOT - GONZALEZ MESTRES 

Defensa Nlmzoindla 

1 d4 C16. 2 e4 eS . 3 Ce3 Ab4 . 4 Oc2 eS. 5 
d x es O-O 6 Cf3 Ca6. 7 a3 A X e3+ . 8 OX e3 
C x c5 . 9 b4 Cce4 . 10 Od4 aS. 11 Ab2 d6. 
12 Cd2 eS. 13 Oe3 C X d2 . 14 O X d2 a x b4. 
15 a x b4 Ce4. 16 De3 T X al + . 17 A X al 
Als . 18 Ab2 Da8 . 19 13 C16. 20 Oe3 Tc8. 21 
e4 AeS. 22 Ae2 Oa7 . 23 eS Cd7. 24 Da3 D X a3. 
25 AX a3 TaS. 26 Ael d X eS. 27 b x e5 C Xe5. 
28 RI2 Ta2 . 29 Tdl 16. 30 Td2 T X d2 . 31 
A X d2 R17. 32 Re3 Re7 33 Ab4 Rd6. 34 AbS 
b6 35 03 Ad7. 36 Ae4 AeS. 37 AbS Ad7. 38 
Ae 4 AeS. 

1/ 2 - 1/ 2 

.... 51 / 12 E 551a 
CASTRO - CEBALO 

De fensa SICIliana 

1 e4 eS . 2 CI3 e6 . 3 e3 Ceò. 4 d4 e X d4. 5 
e x d4 dS. 6 .5 Coe7 . 7 Ad3 Cb4. 8 Ae2 C15 . 
9 Ce3 Ad7. 10 a3 Ce6. 11 b4 Te8. 12 Ab2 a6 
13 Ca4 Ca7 . 14 0· 0 AbS. 15 CeS A x e5 , 16 
b x eS O-O. 17 a4 A x e2. 18 D X e2 Ce6 , 19 
TIbI Ch4. 20 Ta3 C X I3 + . 21 T X '3 b6. 22 
Tg3 b XeS. 23 d X e5 OaS , 24 013 g6 , 25 Tll 
Tb8. 26 Ael Tbt. 27 016 O X a4 . 2B h4 Oal . 
29 Ta3 O x e5. 30 D x eS C x e5. 31 T X aS 
Te8 . 32 Ae3 Tb4. 33 TI., Rg7. 34 Tb6 T X h4. 
35 Tal d4. 36 AOS T04. 

0 · 1 

N." 52/ 13 E 23/a 

TCESHKOVSKI - O. ROORIGUEZ 

Obertura Auy López 

1 e4 eS . 2 CI3 Ce6 , 3 Abs IS. 4 Ce3 Cd4 , S 
Aa4 CtiI 6 O-O AeS, 7 C X d4 A x d4 . 8 e x lS 
0·0. 9 Ce2 dS. 10 e3 Ab6 , 11 Ae2 Ce4. 12 

48 BUTLLETI D'ESCACS/FEBRER 1979 

C18. 20 Ad6 Ted7. 21 eS Ce7. 22 Ce4 Ce8 . 23 
h4 1.86. 24 Tel A x c4. 25 T Xe4 C x d6. 26 
C X d6 T X d6. 27 e Xd6 T X d6. 28 Teel A x d4. 
29 T x e6 T X e6 . 30 T X e6 AX b2. 31 a4 A16. 
32 hS O x h5. 33 O x h5 AeS. 34 Tc8 R07. 35 
Ta8 aS. 36 Tl7 R16. 37 Tb7 Ad4. 38 Rg2 AeS. 
39 f4 Ad4. 40 RI3 AeS. 41 Ae4 Ad4 . 42 AbS 
eS. 43 Ae8 Rg7. 44 T X f7 + R08. 45 Re4 Cd. 
46 I X eS AeS. 47 Tt6 . 

1 • O 

22 se1embre 1978 

Defensa Nlmzoind ia 112·1/2 3. 
Defensa SIClhana O 1 37 
Obertura Ruy l ópez 1 O 23 
Defensa Indla de ,., 1/ 2-112 43 
Obertura ang lesa O . 1 43 

d 3 Cd6. 13 d4 &4. 14 CI4 e 6. 15 g4 g6. 16 
Rnt g x lS. 17 gS Tl7. 18 T91 Tg7. 19 Ohs 
Rh8. 20 g6 Dg8 21 Ae3 Ad7. 22 g X h7 D x h7. 
23 T X 07. 

1 . O 

N: 53 / 14 D 73 / d 

VAOASZ · FRAGUELA 

Defensa Ind la de tel 

1 CI3 C16 , 2 e4 g6 , 3 g3 Ag7. 4 Ag2 0·0. S 
0 ·0 d6 , 6 d4 Ce6 . 7 Ce3 aS. 8 dS CaS. 9 
Cd2 eS. 10 Oe2 Tb8. 11 b3 bS . 12 Ab2 eS . 13 
d x e6 I x e6 . 14 Ce-e4 b x e 4. 15 AX l6 A x t6. 
16 C x I6 O x 16. 17 C X e 4 C X e4. 18 O x e4 
Tb4 . 19 Oe2 Ab1 . 20 A x b7 T x b7. 21 Tadl 
Tb6. 22 Td3 Te6. 23 e4 Td8. 24 Dd2 Tb6 , 
25 h4 DeS. 26 Tel O x e4 27 Te4 DeS. 28 
Te3 DdS. 29 De2 eS. 30 14 De6 31 I X eS dS . 
32 Tl4 Dd1 , 33 Tel3 Te6. 34 Olt Te8. 3S 
T18 + T X I8. 36 T X I8 + Rg7. 37 Tb8 Oe7 . 
38 Ta8 Tri . 39 014 T X eS. 40 Ta7 Tel +. 41 
RI2 O X a1 . 42 R x el Oe1 +. 

112 - 1/ 2 

N. 54/ 15 R 48 /<"1 

GARRIGA _ ANDERSSOH 

Obenula ang lesa 

1 e4 eS 2 Ce3 06. 3 g3 Ag7. 4 Ag2 Ce6. 5 
CI3 e6. 6 O-O Coe7 7 d3 O-O. 8 Ad2 b6. 9 .l 
Ab7. 10 Tbl dS 11 e X dS C x dS. 12 OM .5. 
II Ttdl Te8. 14 e3 Ca1. 15 C x ds A x dS . 16 
Ae3 eS. 17 Ce l A x g2 _ 18 C X g2 De7. 19 
Tbcl Db7. 20 Oe4 Dd7. 21 b4 e X b4. 22 
• x b4 .4. 23 A., Ta-e8. 24 Cel CbS . 25 OIl 
T Xe1. 26 T X el e4 . 27 d Xe4 A x al . 28 
T X al Ce3. 29 016 C X e4 . 30 Ob2 bS 31 CI3 
DdS . 32 Od4 Ob7. 33 Tel h5. 34 h4 C x g3. 
35 l x g3 013 36 Rh2 a3. 37 Te3 012 + 
38 Rh3 .2. 39 Ta3 OIS + . 40 Rh2 012 + 41 
Rh3 Te8. 42 Oal OtS +. 

0 · 1 

N." SS / 16 

4.' ronda 

16 GOHZALEZ MESTRES - AHOERSSON 

17 FRAGUElA - GARRIGA 

18 O. ROORIGUEZ · VAOASZ 

19 CEBALO - TCESHKOVSKI 

20 DEBARNOT · CASTRO 

E 67 ;l 

GOHZALEZ MESTRE$ · AHDERSSON 

Detansa SICiliana 

I e4 cs . 2 Ct3 e6 . 3 d4 e X d4 . 4 C x d4 36 . 
5 Ce3 Ce6 . 6 Ae2 Cge1 . 7 Cb3 bS. 8 Ae3 CaS. 
9 t.: x a5 D X aS 10 a3 Ab7. 11 O-O Cg6. 12 
14 Ue7. 13 Rhl AeS . 14 A X eS O X eS. 15 Od3 
Te 8. \ 6 Og3 O-O. 17 Tadl Te7 , 18 Td3 16 . 19 
Tld l Tld8. 20 Ag4 CtB. 21 Td6 b4. 22 a X b4 
D x b4 23 A X e6 + C x e6. 24 T x e6 Tt8. 25 
15 Tle8. 26 Ted6 Ae6 27 eS I X eS , 28 16 g6. 
29 O x eS Dg4. 30 Tld2 OfS. 31 Del T18. 32 
TI2 DgS. 33 0.1 OhS. 34 ROl ne8. 35 Td4 
TI7 36 Del TeUI. 37 Td6 DgS . 38 h3 DeS. 39 
T6d2 T X 16. 40 RIl Te6 . 41 Te2 Tle8. 42 Dd 2 
T x e2. 43 T X e2 Tb8. 44 TI2 Des. 45 Cd 1 
Te8. 46 Rgl aS. 47 Tl4 .4. 48 Td4 003. 

O · 1 

N 56 / 17 o 7S /c 

FRAGUELA - GARRIGA 

Defensa indla de rel 

1 CI3 C16 . 2 g3 g6. 3 A02 Ag7. 4 e4 d6. S 
d4 0·0. 6 O-O eS 7 Ce3 Ce6 8 dS CaS. 9 
Cd2 eS . 10 Oe2 ceS 11 Cdl 15. 12 t4 e4. 
13 e3 a6. 14 a4 Ad1 . 15 Ta2. 

1/ 2 - 1/ 2 

H n 57 / 18 R Bal b 

O, ROORIGUEZ • VAOASZ 

De fansa Pire 

1 e4 d6. 2 d4 C16. 3 Ce3 08. 4 CI3 A07. 5 
Ae2 O-o. 6 o-O Ag4 , 7 Ae3 Ce6 , 8 Od2 eS . 
9 d X es d X eS , 10 Tadl OCS. 11 Del Td8 . 
12 T x d8 D X d8. 

1/ 2 - 1/ 2 

N. ' 58/ 19 R 48 / a 

CEBAlO - TCESHKOVSKI 

Obertura anglesa 

1 e4 g6 , 2 Ce3 A07. 3 CI3 eS. 4 g3 Ce6. 5 
Ag2 eS. 6 O-O Cge7. 7 d3 O-o. 8 a3 b6. 9 Tbl 
dS 10 Ad2 d X e4 11 d X e4 eS . 12 b4 e x b4 . 
13 a x b4 AeS . 14 eS b X e5. 15 b X eS Te8. 
16 Da4 DaS. 17 O X aS C x aS . 18 CgS Ae 4. 
t9 Cge4 Cb3. 20 Tldl CtS. 21 Ah3 Te 7. 22 
Cd6 Cld4. 23 C x e 4 T X eS. 24 e3 T X e4 . 25 
e x d4 C X d2. 26 T x d2 T x c3. 27 d X eS 



24 setembre 1918 

Defensa sIcIlIana O 1 49 
Defensa indta de fel 1/ 2 · 1/ 2 15 

Defensa Plre 1/2·1/2 13 

Obertura anglesa O 4. 
OberturR anglesa O 1 41 

A X eS. 28 Tb7 Te7 . 29 T X e7 A x e1. 30 Te2 
Ab6 . 31 Te8 aS. 32 T X fS + R X I8. 33 Ad7 
Re7 34 AR4 Ad6 35 Ab3 16. 36 All ReS. 37 
Ag8 1'16 . 38 Re2 Rb4 . 39 r4 a4 40 Ad3 Agt . 
41 1'13 Ah2. 42 g4 A X t4 . 43 At7 a3. 44 Ac 2 
AeS. 45 Rd3 IS. 46 0 )( IS SI X IS 47 Ae6 Ag3 

0 · 1 

S.A ronda 

21 CASTRO - GONZALEZ MESTRES 

22 TCESHKDVSKI · oE8ARNOT 

23 VAOASZ · CE8AlO 

24 GARRIGA · O. ROoRIGUEZ 

25 ANOERSSON - FRAGUELA 

N 60 / 21 E 55!a 

CASTRO · GONZALEZ ME STRES 

Defensa SICIliana 

1 e4 eS 2 CI3 e6 3 d3 Cc6 . 4 g3 dS. 5 Cbd2 
C16. 6 Ag2 Ae7. 7 0·0 b6. 8 Te' Ab7. 9 eS 
Cd7 10 Cf1 Oc7. 11 .1.14 1'16 . 12 1'14 0-0-0. 1:' 

c 3 Tdg8 14 d4 g5, 15 l'I x 95 l'I X 05. 16 Ae3 
To6 . 11 C3h2 Tgh6 . 18 a3 c4 . 19 Cg4 T6h7. 
20 Cd2 Ab8. 21 Cf3 De8. 22 Dd 2 Th5. 23 Af1 
Og8. 24 Oe2 Ad8 . 25 Tadl 007. 26 Obi 15 
27 e x fti C x f6 . 28 C X t6 AX t6. 29 Ad2 g4 . 
30 Ch4 .1. )( 1'14 . 31 g x h4 T x h4 . 32 T X e6 
CdS. 33 .1.14 + Aa8. 34 Te3 017 . 35 Ag3 T4h5 
36 oe2 ceS 37 oe2 CgS. 38 Te1 DIS 39 
Te8 + Ae8. 40 T )( h8 T X h8. 41 DeS o x e5. 
42 A )( e5. 

1 O 

6 ." ronda 

26 GONZAlEZ MESTRES · FRAGUEL.A 

27 O. ROoAIGUEZ · ANoERSSON 

28 CEBALO - GARRIGA 

29 OEBARNOT · YAOASZ 

30 CASTRO · TCESHKOVSKI 

N." 65 / 26 E 64/ b 

GONZALEZ MESTRES · FRAGUELA 

Defensa slelhana 

1 e4 e5 . 2 CI3 Ce6 . 3 Ce3 CI6. 4 d4 e x d4. 
5 C X d4 06. 6 e4 dS. 7 Ae2 Ag7. 8 1..3 0·0. 
90-0 C X d4. 10 A x d4 Ad7. 11 Od2 Ae6. 12 
13 Cd7. 13 A x g7 R x g7 . 14 Rhl a5, 15 b3 
CeS, 

1/2 - 1/ 2 

N. 59 / 20 R 22/c 

DEBARNOT • CASTRO 

Obertura anglesa 

1 CI3 Cf6 . 2 c4 g6 . 3 03 A07. 4 1.02 Q..O. 5 
0·0 d5. 6 e x d5 C X dS. 7 Cc3 Cc6. li C x d5 
o x d5 . 9 d3 obS . 10 Tbl aS . 11 b3 ac. 12 Ab2 
A x b2. 13 T X b2 Ae6 . 14 Del a x b3 . 15 
a x b3 Ta3. 16 b4 Ta2. 17 T X 82 A x a2. 18 
ob2 AdS. 19 Tbl Ta8. 20 Cd4 C x d4. 21 
O Xd4 AX g2. 22 R X 02 Oc6 + . 23 e4 oe2 
24 Tal T X.l . 25 O X .l o x d3. 26 0a8 + 
Rg7. 21 o X b7 Oe4 . 28 bS gS. 29 1'13 e6 . 30 
eS Rg6. 31 Of3 odS. 32 O X d5 e X dS 33 g4 
IS 34 e x fti R x t6. 35 RI3 ReS. 36 Re3 d4+ . 
37 Re2 Rd5 . 38 Rd3 ReS. 39 13 RdS. 40 Rd2 
Rc4. 

0 · 1 

25 setembre 1978 

De fensa SICIliana O 42 
Defensa Irancesa O 22 
De fensa SIcIlIana O 45 
Obertura anglesa 1/ 2 · 1/ 2 15 
De fensa Ind ia de da ma 1/ 2 · 1/2 37 

N. 62/ 23 E 64/b 

YAOASZ - CE8ALO 

Defensa SICiliana 

1 CI3 C16 . 2 e4 eS. 3 Ce3 06 . 4 d4 e x d4 . 5 
C X d4 Cc6. 6 ec d6. 7 Ae2 Ag7 . 8 Ae3 Ad7. 
9 O-O 0-0. 10 Ad2 C X d4. 11 A x d4 Ae6. 12 
13 .5. 13 Tabl ed7. 14 Ae3 Te8. 15 b3 b6 
16 a3 Ab7. 17 Tlel 1'15. 18 AgS At6 . 19 Ae3 
1.07. 20 CdS Te8. 21 Ag5 Cf6. 22 C x Hi + 
A x 16. 23 A x t6 e X f6 . 24 Tdl TeS. 25 All 
De7. 26 b4 . x b4 . 27 a X b4 Ta8. 28 Tal 
T X.l . 29 T X al R07. 30 od4 1'14 . 31 1'13 05 . 
32 Ad3 Te8. 33 Tdl Ta8. 34 All Ta4 . 35 bS 
DeS. 36 O X eS d x eS . 37 Td8 Tal . 38 RI2 
Ta2 + . 39 Ae2 Rg6. 40 Re3 Ta3 +. 41 Ad3 
R07. 42 Td6 Ae8. 43 T x b6 AeG. 44 TaS Tb3. 
45 Rd2. 

1 • O 

26 setembre 1978 

De fensa SICI li ana 112·1/2 I. 
Obe rtura PO O 1 2. 

Obertura PO 1/2- 1/2 43 
Defensa P lrc O 30 
Defensa Pirc 1 O 40 

N. 66127 R 56/e 

O. ROoRIGUEZ - A.NoERSSON 

Obe rtura PD 

1 d4 CI6. 2 Ce3 dS. 3 Ag5 Cbd7. 4 od3 1'18. 
5 1.1'14 e6 . 6 CI3 g6. 7 1'13 Ag7. 8 g4 DaS. 9 
Ag2 Ce4 . lO O-O g5. 11 Ag3 C X g3. 12 f x g3 
eS. 13 e4 e Xd4. 14 C x d4 ob6. 15 Tadl CeS. 
16 od2 0·0. 17 b3 d X e4 . 18 C )( e4 15. 19 
g x 15 A x 15, 20 oe3 Ag6 . 21 e3 Tad8 . 22 g4 
T x ll +. 23 T x ll C X g4 . 24 h X g4 T x d4. 
25 CI6 A x t6. 26 TXf6 Tdl +. 27 Rf2 O X e3+ . 

O· 1 

N 61 / 22 E 01/d 

TCESHKOVSKI - DEBARNOT 

De fensa francesa 

1 e4 eS. 2 d4 d5 3 Cd2 CeS 4 Cgf3 CHi, 5 
eS Cd7. S Ae2 16 7 e x l6 O X I6. 8 Cll AdS. 
9 Ce3 0414. 10 0·0 1'15 . 11 e 4 Ce7. 12 g3 .1.1'16 
131'1406. 14 Cg2 A X el . 15 T X el e6. 16 CI4 
CIS. 17 Ad3 C18. 18 Tel Rd8 19 A x iS O x 15. 
20 eX dS e x dS 21 CgS Ad7. 22 ob3. 

1 · O 

N ' 63/ 24 R 47 /b 

GARRIGA · O. ROORIGUEZ 

Obertura anglE"sa 

1 e4 e5. 2 Cc3 Ce6. 3 03 g6. 4 Ag2 Ag7. 5 
a3 eS . 6 e3 Coe7 7 Cge2 Cf5. 8 Tbl a5 .. 9 
b3 d6. 10 Ab2 1'15. 11 CbS A x b2. 12 T X b2 
1'14. 13 d4 h x g3 . 14 h X g3 T x h1. 15 AX hl . 

1/ 2 - 1/2 

N. 64 / 25 o 33 A 

ANDER SSON · FRAGUELA 

Defensa ¡ndla de dama 

1 e4 C16 . 2 Ce3 e6. 3 CI3 cS. 4 e3 Ae7. S 
Ae2 O-O 6 0 ·0 Ce6 . 7 d4 e X d4 . 8 C x d4 b6 . 
g b3 Ab7. 10 a4 ob8. 11 Aa3 A x a3. 12 T x a3 
Td8. 13 Del dS. 14 C X e6 A X e6. 15 c x dS 
C X d5 , 16 C X dS A x d5. 17 ob2 aS . 18 Tdl 
ob7 19 13 Ae 6. 20 T x d8 + T x d8. 21 b4 
a x b4 . 22 O x b4 1'16 .23 RI2 Oa1. 24 Te3 Ae8. 
25 Te4 Ta8. 26 AdI oa5 . 21 O x aS T x aS . 
28 e4 R18. 29 Re3 Re7. 30 14 Ta6. 31 Tb4 e5 . 
3203 e X I4 +. 33 g X I4 TaS. 34 Te4 Ta7. 35 
Tb4 TaS. 36 Te4 Ta7. 

1/ 2 · 1/ 2 

N," 67/ 28 R 53/b 

CE8ALO . GARRIGA 

Obe rtu ra PD 

1 d4 CI6 . 2 CI3 g6. 3 1.14 Ag7. 4 el e5 5 e3 
b6 . 6 Cbd2 0-0. 7 a4 Ce6. 8 1'13 Ab7. 9 Ae2 
d5 . 10 0·0 Cd7. 11 AbS 16 . 12 e4 eS. 13 
e x d5 C X d4. 14 e X d4 e x l4. 15 d x eS 
A x dS. 16 e6 CeS. 17 Tel oe7. 18 Tel Tad8. 
19 Oe2 Rh8 . 20 C X eS I x eS. 21 Ce4 13. 22 
g3 AeS. 23 1'14 Ae8. 24 Tedi Td4. 25 T x d4 
e X d4. 26 Ad3 AeS. 27 Tel .1.15. 28 oe4 1'16. 
29 b4 TeB . 30 b5 A x g3. 31 IXg3 T x e4. 
32 RI2 T x el . 33 R x el Oe5+ . 34 Rdl f2 . 
3S e7 0.1+ . 36 Re2 Oe2 + . 37 Rb3 odl+ . 
38 Rb2 11 = 0 . 39 c8=0+ A Xe8. 40 O xc8+ 
Rg7. 41 A X I1 D X f1 . 42 od7+ H18. 

1 / 2-1 / 2 
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N. 68/29 A 87 / a 

OEBAANOT · YAOASZ 

Delensa Plrc 

1 e4 d6. 2 d4 Cf6. 3 Cc3 06. 4 AgS h6 . 5 
A x 16 e X I6 6 14 fS . 7 eS Ag7 . 8 h4 0·0 . 9 
Ct3 eS . 10 CbS e X d4 . II C x d6 Ce6. 12 AbS 
C X eS. 13 I x eS A x eS . 14 C xeS O x d6. 
15 Oe2 0b4 + . 16 Rll d3 . 17 O X d3 AeS. 18 
Ae4 O x b2 . 19 Tel ", x e4. 20 O X c4 Tae8. 
21 OdS R07. 22 hS T X c2. 23 h X g6 ObS . 24 
Cd3 Od8. 25 DeS + 016. 26 O x 17 O x e5 . 27 
C x eS T x .2 2a Th3 Td2. 29 T03 + Rh7. 30 
T13. 

1 - O 

7.- ronda 

31 TCESHKOYSKI - GONZALEZ MESTRES 

32 Y"'O"'SZ - CASTRO 

33 GARRIGA · OEBARNOT 

3. ANOERSSON - CEB ... LO 

3. FRAGUEl.A - O. ROORIGUEZ 

N_ 70 131 E 571a 

TCESHKOYSKI · GONZALEZ MESTRES 

Defensa siciliana 

1 e4 eS . 2 Ct3 e6 . 3 d4 e X d4 . 4 C X d4 a6 
4 Ad3 Ce7. 6 14 Ce-e6 . 7 Cb3 d6 . 8 O-O Ae7 . 
9 Ae3 Cd7. 10 a4 b6. 11 Cbd2 Oe7. 12 e3 O-O 
13 013 Td8. 14 Cd4 Ab7. 15 Oh3 C18 . 16 Og3 
""6. 17 Tael Taba . 18 Ce4 Cg6 . 19 15 e x lS 
20 C X I5 "'a8 21 Ch6 + R18. 22 T X f6 Ox f6 . 
23 Cg4 Cc". 24 CeeS d x eS . 25 A x a6 Oe6. 
26 ... bS O x e4 27 C X I6 015. 28 C x h7 + R07 
29 Ttl Oe2. 30 Cf6 Tdl . 31 Cd7 Td8 . 32 
C X eS T x l1+ . 33 "' X Ol Tdl . 34 C x g6 
T X ll+ . 35 R X I1 Odl+. 36 RI2 Oe2 + . 37 
Rel Obi +. 38 Re2 Oe2 +. 39 "'d2 0e4 + . 40 
RI2 f X g6. 41 Oe7 + R08 . 42 Od8 + Rh7. 43 
005 "'d5. 44 b4 Ae6 . 45 .5 b X aS. 46 b X aS 
"'a8. 47 h3 Ae6. 48 ROl "'aB. 49 Rh2 "'b7. 50 
"'e3 Rg8. 51 ... d4 Rh7 . 52 a6 Ae6. 53 a7 A.8. 
54 AeS . 

1 - O 

8.- ronda 

36 GQNZALEZ MESTRES · O. ROOAIGUEZ 

37 CEBALO · FRAGUELA 

38 DES ARNOT . ANOEASSOH 

39 CASTRO - GARRIGA 

40 TCESHKOYSKI - YAOASZ 

N." 75/ 36 E 66 / 8 

GONZALEZ MESTAES · O. RODAIGUEZ 

Defensa Siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 d4 e X d4 . 4 C x d4 
Cf6 . 5 Ce3 dS. 6 Ae2 e6 . 7 0-0 A.7. 8 .... 3 
0 ·0. 9 14 .5. 10 Cb3 aS. 11 .. Cb4 . 12 Rhl 
De7. 13 Cd2 dS . 14 I X eS C x e4 . 

1/ 2 . 112 
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N. 69/ 30 R 89/ c 

C"'STRO · TCESHKOYSKI 

Defensa PI re 

1 e4 g6. 2 d4 Ag7 . 3 Ce3 d6 . 4 14 Ct6. 5 CI3 
0·0 . 6 Ad3 Ce6 . 7 0· 0 "'04. 8 "'bS a6 9 "'84 
Cd7 . 10 Ce2 eS. 11 el e x d4 . 12 c X d4 b5 
13 Ab3 CaS 14 "'c2 eS. 15 Rhl e x d4 . 16 
Ca x e4 Te8 . 17 h3 A X I3. 18 C x l3 Ct6 19 
114 Ce4. 20 a x bs a x bS. 21 Ta2 ChS. 22 Rh2 
Db6. 23 Oe2 dS . 24 eS Ah6 . 25 Ce' Od4 . 26 
Cd3 De4 . 27 012 d4 . 28 Cb4 Ob7. 29 O X d4 
Tld8. 30 012 Oe7. 31 Del C x eS . 32 b3 Td4 
33 Cd3 Ce6. 34 O X e7 C x e7 . 35 g4 T X e2 + 
36 T X e2 T X d3 . 37 g X hS CIS. 38 Ab2 ... f8 
39 Te8 T X b3. 

1 - O 

27 .etembre 1978 

Delensa siciliana O S. 
Obenu ra anglesa O 33 
Obertura anglesa 112 · 1/ 2 19 
Defensa indla de dama 1/ 2 - 112 31 
Oberl ura anglesa O 1 21 

N." 71{32 R 22/ ... 

YAOASZ - CASTRO 

Obertura anglesa 

, CI3 C16. 2 e4 06. 3 g3 A07. 4 "'g2 O-O. 
5 0 ·0 dS . 6 e x dS C X dS . 7 d4 eS . 8 e4 Ce7 
9 dS Cd7 . 10 Ce3 b5. 11 AOS Mi. 12 .... 3 Tb8. 
13 Dd2 Ah7. 14 Tael Ce8. 15.5 C x eS. 16 
C x eS A X eS . 17 A x h6 C07. 18 TedI AcW 
19 Ce4 e4. 20 C x d6 e X d6 . 21 Te4 Th8. 22 
Ac3 Rg8. 23 A x a7 Ta8. 24 Ad4 AlS. 25 Te3 
Ad3 . 26 Tdal Th7. 27 A X 07 R x 07. 28 Te7 
T X a2. 29 Oe3 + Rh6. 30 h4 T07. 31 Te8 OaS. 
32 Oel + Rh7. 33 Th8 + . 

1 - O 

28 •• t.mbre 1978 

Defensa siciliana 1/ 2 - 1/ 2 15 
Delensa Indi a de ,., 1 O 60 
Oe lensa Nlmzolndi a 1/ 2 · 112 " 
Defensa Owen 1 O 31 
Defensa PI re 1 O 26 

N. 76/ 37 D 71 /c 

CEBALO . FRAGUELA 

De fensa fndla de rel 

, CI3 g6 . 2 d4 Ct6 . 3 e4 A07 . 4 Ce3 d6. 5 h3 
0·0. 61.14 Cld7 . 7 e3 .5. 8 d X eS e x eS. 9 
"e2 Cbe6. 10Tel "'e6. 11 b3 aS 120·0 Cd7 . 
13 Cd4 CeS. 14 Dd2 Dd7 . 15 Tldl Tld8. 16 
CdS Cb4 . 17 C X b4 a X b4. 18 AI3 AtS . 19 
C x 15 O X 15 . 20 04 016 . 21 Ag2 Oe7. 22 Te2 

N. 72/ 33 R 26 / b 

GARRIGA · OEBARNOT 

Obertura anglesa 

1 e4 cl6 2 Ce 3 eS . 3 eS CS. 4 eS Cos 5 d4 
e x d4. 6 O x d4 Cc6. 7 Oe4 15. 8 Oe2 d6 . 9 
14 d X e5 10 f x eS ChS. 11 CI3 Cf7 12 Ad2 
a6. 13 0-0·0 Oe7 . 14 Abl .... 7 . 15 h3 0·0. 16 
T., Od8. 17 Tdl Oe7. 18 Te' Oda. 19 Tdl 

1/ 2 · 112 

N 73134 o 36 / a 

ANOERSSON · CESALO 

Defensa indi a de dama 

1 e 4 86 . 2 Ct3 eS. 3 03 b6. 4 "'02 Ab7. 5 O (I 
Ct6. 6 Cel 86 . 7 b3 Ae7. 8 d4 e Xd4. 9 OX d4 
0-0. 10 Tldl dS. 11 Aa3 CeB. 12 .4 Oe7. 13 
0.3 Cd7. 14 Td2 CeS . 15 Tadl CI6 . 16 eS 
d X eS. 17 O X eS Tae8. 18 Ab2 Tlea 19 O x e7 
T x e7. 20 CeS A X 02 . 21 R X 02 TecS. 22 
Td4 Ce8. 23 Cd7 C X d7. 24 T Xd7 AI8. 25 
T )( e7 ra x e7. 26 Td3 Cd6. 27 RI3 f6 . 28 Re2 
Ae8. 29 Ael Cb7 30 "'e3 Te6 

112 - 112 

N.' 74 / 35 R 47 h 

FRAGUELA . O. AOOAIGUEZ 

Obertura anglesa 

1 03 eS 2 e4 Ce6 3 Ce3 06. 4 a3 A07. 5 
Tbl aS. 6 A02 d6. 7 CI3 .5. a O-o C~7 9 
C., AeS . 10 d3 0·0. 11 Ce2 dS. 12 C x dS 
C X dS . 13 e x dS AX dS . 14 "' x dS O x dS 
15 b4 e X b4 . 16 a x b4 84 . 17 b5 Cd4 . 18 
CX d4 e x d4 . 19 ... b2 Tte8. 20 Ael h6 . 21 
Ad2 

o - I 

Ae3. 23 Oe2 T.8. 24 TdS Ta3. 25 "'h6 CeS. 26 
013 Tea8 27 Tdl CeS . 28 Oe2 T.a 29 All 
TeeB. 30 AI4 Te8 31 AdS Tea8. 32 R02 Rg7. 
33 Ag3 At6 . 34 "'1\2 Ae3. 35 ""4 At6 . 36 Ag3 
Rg8 . 37 Thl "'h4 . 38 A X h4 O x h4. 39 Tdl 
Ots . 40 Td4 Oe7. 41 TI4 Ce6. 42 A X e6 f x e6 .. 
43 Td4 eS. 44 Td3 T3a6. 45 Ted2 Te6 46 
013 Taa6 . 47 Oe4 A17 . 48 R03 016 . 49 h4 Oa1. 
50 Tdl 016 . 51 T3d2 Re7. 52 t'IS 0.5. 53 
O X eS d x .S. 54 Td7 + RI6 SS T x h1 OX h5 
56 O x hS T x a2. 57 Tdd7 e4. 58 Th07 TeS 59 
AI4 T X '2 +. 60 R x e4. 

1 - O 

N 77/ 38 O 43 b 

DEBARNOT · ANOERS SOH 

Detensa Nlmzolndl8 

1 d4 Ct6. 2 e4 el. 3 Ce3 "'b4 . 4 Oe2 eS 5 
d X eS 0-0. 6 a3 A XeS 7 CI3 b6. a Ag5 Ae7. 
9 e4 Ab7. 10 Tdl h6 . 11 ... h4 a6 12 .... 2 CeS . 
13 O-O Tea. 14 eS . 

1/ 2 · 1/ 2 



N. 78/ 39 R 80 e 

O. CASTRO · GARRIGA 

DeIen sa Owen 

1 e4 bs. 2 d4 Ab7. 3 Ad3 e6 . 4 et3 eS . 5 e3 
CI6 6 eS CdS . 7 0·0 e x d4. 8 e X d4 Cb4. 9 
Ae2 Ae4 10 Cc3 Ac2. 11 Od2 AlS. 12 dS Cc2 
13 Cd4 C X d4. U O x d4 AeS. 15 OI ... S. 16 
Og3 0·0. 17 AI3 e X dS . 18 Ag5 0c8 . 19 C x d5 
Cc6 20 T.cl TeIS. 21 Ae3 Ag6. 22 A X eS 
b x e5. 23 CbS Ob7. 24 C X.S T x a8. 25 
T x e5 O x b2. 26 A x el d X el. 27 a3 "' ... . 28 
Oc3 Obs. 29 Tel .... 30 De4 Td8. 31 O x .... 

, - O 

9.a ronda 

., YAOASZ · GONZALEZ MESTRES 

'2 GARRIGA· TCESHKOVSKI 

43 ANOERSSON · CASTRO .. FRAGUELA · OE8ARNOT 

'5 O. ROORIGUEZ · CE8ALO 

N:' 82/ 43 R 21 / b 

ANOERSSON . O. CASTRO 

Obertura anglesa 

1 e4 CHi . 2 Cd dS. 3 e )( dS C X dS. 4 CI3 06. 
5 e4 C x c3. 6 d X c3 O x dl . 7 R X dl 16. 8 
Ae3 .5. 9 Cd2 AMI . 10 Ac" A x e4. 11 C x e" 
Cd7. 12 b .. CbS. 13 CaS 0·0·0 + . 14 Rc2 Ae7. 
15 a3 RbS. 18 e4 Cd7. 17 Thdl 15. IS eS C16. 
19 e x lS OX IS. 20 T x d8 T x d8. 21 Ce4 t .. . 
22 Ad2 Tg8. 23 g3 Cg4. 24 O X 14 e x 14 . 25 
A x 14 C x 12. 26 Tel Ah .. . 27 TeS Re8. 28 Ce3 
T18. 29 Cg2 Ch3. 30 Te" Ag5. 31 A03 h6. 32 
Cel C12. 33 Te2 Cg.- . 3 .. Rd3 AI ... 35 Re4 
A x g3 :M h X g3 TI1 . 37 Cc2 h5. 38 Ce3 C16. 
39 ReS T13. 40 eis Cg4 +. 41 Re6 Td3 . .. 2 
... aS. 43 b x aS Te3. 44 aS b x 116 . 45 RdS 
Rb7. 46 Tb2 Ra8 . 47 Cd4 Ce3 + . 48 Re6 Cll . 
49 Te2 TXg3. 50 R x e7 Tg7 + . 

, - O 

N.O 79/ 40 A 89/ a 

TCESHKOYSKI · YADASZ 

Defensa PI fe 

1 e4 d6. 2 d4 Cf6. 3 Ce3 g6. 4 14 Ag7. 5 Cf3 
0-0. 6 Ae3 Ca6. 7 eS Cg4. 8 Agl eS. 9 h3 
c x d4 .10 O X d4 Ch6. 11 0·0-0 OaS. 12 g" 
Ad7. 13 CdS O xa2. , .. C X e7+ Rh8 . 15 
D x d6 Oa1 + . 16 Rd2 Oa5 + . 17 Re3 A x g4 . 
18 h X g" TadS. 19 TdS Oa4. 20 D x d8 
C x g4 +. 21 Rd3 Cb4 +. 22 Re2 Ce6. 23 COS 
h5. 2 .. C X f7 + Rh7 . 25 CgS + Rh6 . 26 Co8 + . 

'-0 

29 setembre 1978 

Defensa Indla de dama 1/ 2 - 1/ 2 43 
Obertura anglesa O - , 29 

Obertura anglesa , O 5 ' 
Defensa Nlmzorndla 1/ 2 · 1/2 '5 
Obertura anglesa , O 59 

N.O 84/ 45 A 43/ e 

O. ROOAIGUEZ · CEBAlO 

Obertu ra anglesa 

1 d4 CtS. 2 CI3 eS. 3 c4 e X d4 . 4 C X d4 86. 
5 Cc3 e6. 8 e3 Ae7. 7 Ae2 Oc7. a 0·0 0·0. 9 
e4 be . 10 Ae3 Ab7. 11 13 d6. 12 Tel Cbd7 
13 Od2 Tac8. 14 Ttdl Tle8. 15 All Ob8. 16 
Rhl h6. 17 012 Aa8. 18 Te2 CeS. , 9 b3 A18 . 
20 Tdel Ced7. 21 Og3 06. 22 Tdl Rh7. 23 
Ot2 Tc7. 24 Od2 Tec8. 25 Tdel Td8. 26 012 
Tee8. 27 Tdl Ag7. 28 Tecl hS. 29 Od2 Ce 8. 
30 Ca4 Ce5. 31 Ce3 Rg8 . 32 012 Te7. 33 b4 
Cd7. 34 Ca4 Tde8. 35 eb3 Te6. 36 eS b XeS. 
37 b x eS C X e5 . 38 Ca XeS d X e5. 39 T X cS 
AtS . 40 T X c6 T X e6. el 14 Ad6 . 42 .5 Ae7 . 
.. 3 CaS Te3. 44 Cc4 AdS . 45 Cb6 Ce7. 46 IS 
g X 15. 47 Cd7 0b4. 48 Ad4 Ta3. 49 et6 + 
A x l6. 50 e x l6 CeS. 51 Of4 Ah7. 52 0g5 
AH. 53 O x hS + Rg8. 54 Og5 + Rh7. 55 Oh5 + 
Rg8. 56 DgS + Rh7. 57 At2 Th3. 58 Td7 018. 
59 Td8. 

, - O 

PARTICIPE EN LOS 
CAMPEONATOS DE ESPANA 
DE AJEDREZ POST AL 

Inscripciones pennanentes en todas las 
categorlas. 

N." 80{41 D 37/b 

VAOASZ · GONZALEZ MESTRES 

Defensa Indla de dama 

1 CI3 C16. 2 c4 be . 3 g3 Ab7. 4 Ag2 16. 5 0-0 
Ae7 . 6 d4 0·0 . 7 Cc3 CH. S Ad2 '5. 9 dS Ca6. 
10 Cd4 Ats. 11 Ae' CacS . 12 C x ... C X e4. 
13 d X e6 A X d4 . 14 O X d4 d x e6. 15 DeS 
0d6 . 16 O x d6 C x d6. 17 A X b7 C x b7. 18 
Tdl TfdS. 19 Ac3 cS. 20 R02 T x d1 . 21 T x dl 
T d8 22 T x d8 e x d8. 23 Rt3 CcS. 24 R'C 
R17. 2S h4 hS. 26 e3 g6. 27 a3 Re8. 28 13 
RI7. 29 b3 AeS. 30 g.4 h X g4 . 31 l x 04 l x g4. 
32 R x g4 R". 33 RI4 ReS. 34 RgS R17. 35 
a4 Ce7. :M .5 C15. 37 RI4 b x aS . 38 A x a5 
C x h4. 39 e4 gS+ . 40 Rg4 Re7. 41 Ae7 a6. 
C2 Ag3 Rd7. 

1/ 2 . 1/ 2 

N:' 81 / 42 R 37/ b 

GARRIGA · TCESHKOYSKI 

Obertura anglesa 

1 c4 eS. 2 Cc3 ecS. 3 CI3 15 . .. d4 e4. 5 Cg5 
Ae7. 6 h4 CI6. 7 a3 0·0. 8 be d6 . 9 e3 Cb8. 
10 cS dS . 11 Ce2 Te8. 12 Ct4 At8 . 13 Ae2 
e6. 14 a4 Cg4. 15 Ta3 h6 . 16 Ch3 O x h4 . 17 
Cg6 Od8. 18 ehl4 C16. 19 bs 86 . 20 Tb3 
a x bS. 21 axb5 Cbd7. 22 Aa3 Cg4 . 23 De l 
Cgt6 . 24 Ab4 Ch7. 25 Ta3 T X a3. 26 O x a3 
COS. 27 AhS et7. 28 ChS C x h8. 

o· , 

N.' 83/ 44 D 51/a 

FRAGUELA · DE8ARNOT 

Detensa Nimzolndia 

1 d4 C18. 2 Cr3 et . 3 C4 bl. 4 Cc3 Ab4. 5 
e3 0-0. 6 Ad3 eS. 7 0·0 Ab7. 8 Ca4 e x dC. 
9 a3 Ae7. 10 e X d4 d6 . 11 Tel Cbd7. 12 b4 
TI.S. 13 h3 aS. 14 Ad2 a X b4. 15 a x b4. 

1/ 2 . 1/ 2 

~ 

m 
Solieite información a la mate postal 
VQCALlA POSTA L DE LA F.E.D.A. 

c/ Santa Eulalia, 28 
$ usç, lb.M _I Bol.lin 

bimensual cM lo. Po.tabUl. 
SA NTA CO LO MA DE GRAMENET ( Barcelona) Cuol. anual: 200 pta. 
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Chess and 
Computers 

David levy 

. CHESS AND COMPUTERS 
Dav id Levy 
B.T. Batsford Ltd , Londres 1976. 
145 pàgines 

III TORNEIG (ACMI 
(Ass, allon tor Computing Machlnery) 

80ston, 1972 

N. "85 E 22 / b 

CHESS 3.6 - TECH 

Obertura Ruy López 

Comcidint amb aquest torneig un 
tet sense importància tenia lloc a Is
làndia entre Fischer i Spasski. Possi · 
blement degUI a la public itat en reia 
tió amb algunes ci rcumstàncies d'a· 
quest matx, algunes de les " màqUI
nes" es van queixar durant et seu lor
neig de determinats espectadors del 
primer rengle que mastegaven xiclet i 
també d'allres que parlaven massa all. 

1 e4 eS, 2 CI3 Ce6. 3 AbS C16. 4 O-O 

52 BUTLLETI D'ESCACS/FEBRER 1979 

" UNA MAQUINA, FUTURA 
CAMPIONA DEL MÓN? 

1, L'aposta 

En 1968 John McCarthy, pro
fessor d'· lntel.ligència Artif ici al 
de la Univers itat de Stanford , 
expressava la seva opinió que 
era només qüestió de temps que 
els programes per a computado
res elestròniques poguessin ju
gar als escacs com un Gran Mes
tre . Un escaquista que assistia 
a la reunió, David Levy, que ha
via treballat durant quatre anys 
en el Departament de Computa
dores de la Universitat de Glas
gow, apostà a Mc Carthy 250 li: 
que cap programa no seria ca
paç de guanyar-li un matx en 
el termini de deu anys. L'aposta , 
que donaria la volta al món, s'in
crementà amb els anys a 1.250 
lliures. Els programes, mentres
tant van anar millorant i Levy 
aconseguí el t itol de Mestre In
ternacional , 

En agost de 1978 Levy va gua
nyar l 'aposta : només una compu
tadora , la . Chess 4,6- de l'em
presa nordamericana Control 

AeS. 5 Ce3 d6. 6 A x e6 + ... (A CHES S 
3 6 11 agrada doblar els peons del con
trar i.) 6 ... b X c6. 7 d4 e x d4. 8 C X d4 
O-O. 9 AgS ... (Evidenlmenl CHESS 36 
no va veure clar 9 C x c6 Oe8. 10 CdS 
D x e4 11 C X I6 + g X I6.) 9 ... Ag4 
10 Dd3.,. (Sis segons i mig va tardar 
CHESS 3,6 per decidir-se a fer aques· 
ta Jugada. 10 A X f6 O x f6 . 11 O X g4 
A x d4 no dóna res al blanc.) ( " En les 
dales d'aquesta partida CHESS ja le
nia un programa moll so fisticat que 
considerava motls aspectes posicionals 
del joc. Sense con èixer les caracter rs
!Iques actuals -la CHESS 4.6 cam
piona a Toronto. 1978 -cal dir que la 
versió CHESS 4.4 utilitzava ja una fun 
ció avaluadora amb 53 elements ¡ una 
profunditat de oàlcul d e 250 000 po
sicions a cada lugada. En canvi la 
TECH només considerava l'element 
material però amb una profunditat de 
500.000 posicions termlOals a cada ju
gada. t:s sorprenent l ''' habi litat'' de 

per Francesc Ballbé 

Data habia aconseguit guanyar
lo, peró aixó no hav ia esdevin
gut en un matx, sinó en una ex 
hibició de simultàn ies del mes
tre britànic a Edimburg (1977) 

·Chess and Computers-, el l" 
bre de David Levy editat per 
Batsford (1976), és la història 
sense final d'aquesta aposta, , 
dels treball s dels enginyers , 
escaquistes ameri cans, russos , 
anglesos, etc ., per aconseguir un 
programa que un dia pugu i fer el 
que, en frase de Tarrasch, era 
impossible per a l'home : • Molts 
han pogut ser mestres en es 
cacs , però cap no ha estat el 
Mestre dels escacs - . 

2. Un campió electrònic 

En el número de febrer de 
1968 la revista soviètica • Xakh
mati- publ icà un article d'Arla 
zarov i Bitman arran d'un matx 
URSS-EUA de computadors . • El 
nombre de pos icions que pot do
nar-se en una partida d'escacs 
- de ia l'article- és limitat i, 

CHESS 3.6 per portar el JOC per sen 
deres posicionals, lerreny en el que, 
evidentmenl. era superior al seu con
trari" (B ) . ) 10 ... A X d4. 11 D X d4 Tb8, 
12 A X I6 ... ( Ma j perd una oportunitat 
de doblar els peons a l'adversari .) 
12". D x 16. 13 D x lli g X f6 . 14 b3 Tb4 
1 S h3 Ae6. 16 g41.. . (Excel.lenl. Fixa 
el peó "16" negre ) 16 ... Td4 (16". d5 
sembla més lògica. però després de 
17 13 d X e4. 18 C X e4 15. 19 C16 " 
Rg7. 20 ChS + el blanc conserva l'a
vanta tge.) 17 Tad1 T X d1 . 18 C x d1. .. 
(El cavall està millor situa t a " e3" que 
a "c3.) 18 ... Rg7. 19 Ce3 Rg6. 20 l' 
Rg7 21 Rg2 Tb8. 22 RI3 TbS. 23 e4 TaS. 
24 lS Ad7. 25 Tl2 TeS . 26 Td2 .6, (El 
negre no té res de millor. ) 27 h4 ... 
27 ... eS?1 (Un error posIcional Impor 
lant , car crea un forat per al cavall 
blanc Reshevskl va comentar aquest? 
partida al "The New York Times" 10 

dlcant que, després de 27 .. h6 la 



en conseqüència, en qualsevol 
posició, inclosa la inicial, el re
sultat està determinat. Hem de 
manifestar que això no és sim
plement una qüestió escaquisti . 
ca o un credo filosòfic, sinó un 
fet que pot ésser provat mate
màticament -. Però més enda
vant l'a rticle deia ; - Malaurada
ment (o sortosament) no existeix 
una m.aquina aixi; més encara : 
no existirà mai -o La rotunda afir
mació final d'Arlazarov i Bitman 
es basava, entre altres, en una 
dada al.lucinant; fins i tot consi
derant que les partides duressin 
només 40 jugades, i assumint un 
promiç¡ de 30 jugades possibles 
en cada posició de les esmenta 
des partides, el nombre de par
tides possibles seria més gran 
que el nombre d'àtoms a l'uni 
vers . Aquesta realitat matemàti 
ca portava a la conclusió que SI 
cada àtom de l'univers fos una 
computadora, i totes aquestes 
computadores treballessin jun
tes , tardarien milions d'anys a 
fer la .primera jugada perfecta- o 
Ço vol dir que això tampoc es
devindria perquè les computado
res s'haurien mort molt abans 
per vellesa. 

3. Els finals 

L'article de .Xakhmati. acaba
va ; -Aquest fet, no obstant. no 
exclou la possibilitat de crear 
una computadora que sigui ca 
paç de derrotar a qualsevol per
sona -. La perfecció quedava ex-

pOSICiÓ podrta considerar -se Igualada 
r J. Good tractà dE' refutar aquesta 
asseveració amb la continuacIó 28 Cg2 
amenaçant 29 Cf4 , 30 ChS + i 31 
ex 16, però Reshevski I Robert Byrne 
van fer veure que 29 Cf4 podna ésser 
refutada mitjançant 29 " RfS, I a 30 
ehS es defensana el peó "16" amb 
30... Re7. Van manifestar també que 

closa, segons els autors, fins i 
tot per a les màquines, i s'havia 
d'acontentar amb superar l'ho
me. 

Ja en 1956 Kuroxkin havia es
crit un programa per a resoldre 
els problemes d'escacs. El seu 
programa podia resoldre, amb 
ajut d'una computadora -Strela- , 
els mats en dues jugades en 2/4 
minuts i els de tres i quatre ju
gades en 10/1 2 minuts. El que 
se 'n diu la part artistica dels es
cacs quedava - vençuda - per una 
màquina. Però, en puritat, els 
problemes no són una part inte 
grant d'una partida d'escacs. 

A començaments de 1976 Da
vid Levy rebé un telegrama de 
Moscou que deia ; - CAISSA ha 
estat examinada amb èxit per 
Averbach el 27 de desembre- o 
Levy perdia l'aposta (12 ampo
lles de whiski escocès) feta el 
desembre de 1974 a la capital 
soviètica al Dr. Arlazarov que 
cap programa no aconseguiria 
jugar a la perfecció els finals de 
rei, torre i peó contra rei i torre 
abans de finalitzar 1975. 

Però el més important era que 
CAISSA havia aconseguit de ju
gar perfectament el f inal de rei , 
dama i peó de cavall contra rel 
I dama, un final polèmic en la li
teratura escaquista durant dèca
des, i sobre el qual, fins i tot au
toritats com Botvinnik, van dub
tar respecte les posicions gua
nyadores I les de taules . El pro
grama -s'adornava- amb frases 
com - Jo guanyaré en 34 juga-

28 Cg2 es podria contestar amb 28 .. 
h5 29 g5 f X g5. 30 h X g5 dS. Igualant. 
L'única cosa que proven aquestes 
anàlisis és que després de 27 ... h6 el 
blanc no pot obtenir res amb 28 Cg2 
No obstant. la posició del blanc ha 
d'ésser, segurament, superior. Pot con· 
tinuar amb 28 Rf4 per a evitar la ma· 
niobra alliberadora 28 . 15. 29 gS 
h X g5. 30 h X g5 dS, car ara es per: 
dria la torre I aleshores Jugar b4 pre· 
parant un eventual cS, ) 28 CdS Ae6 
29 e Xc7 A X e4+ . 30 Rf4 h5. 31 
g X hS aS . 32 T x d6 A x IS. 33 h6+!.. . 
(Un cop de geni! , segons Reshevskl.) 
33 ... Rg6 , 34 h5 +!... ( El blanc guanya 
una peca. "La resta és només qüestió 
de tècnIca: el negre va perdre per 
temps a Ja Jugada S l :~" (8) . ) 

1 - O 

Comentaris de DAVID lEVY 
excepció feIa quan s'esmenta (S) . 

des- i, si el contrari cometia un 
error, escrivia : .. Això és un error: 
ara guanyaré en 17 jugades- o 

El programa de finals de rei 
dama-peó cavall contra rei-dama 
fou el primer conegut en ajudar 
un Gran Mestre a guanyar una 
partida d'escacs. Després del 
segon ajornament contra Tces
kovski en el Zonal de la URSS, 
Vilna, agost de 1975, Bronstein 
va telefonar als programadors de 
CAISSA. -Em van donar un pla 
tan bonic que mai no l'hagués 
trobat per mi mateix- declarà 
Bronstein un cop va haver gua
nyat la partida. 

¿Quants finals de partides 
ajornades o per correspondèn
cia s'hauran guanyat des d'ales
hores amb l 'ajut d'una màquina? 

4. Les obertures 

Levy comenta que fins els 
anys 60 la major part de juga
dors tenien un sol llibre d'ober
tures que ho duia quasi tot, men
tre que avuI la tendència s'incli
na cap una llibreria de llibres 
d'obertures . El que hi ha de cert 
és que si l'actual -Enciclopèdia 
volgués recollir les linies d'ober
tura jugades o analitzades per 
mestres o especialistes possi
blement es necessitarien 50 vo
lums. 

Facilitar a una computadora 
tot el que es coneix seria un2 
qüestió de temps, i a continua
ció la màqUina ens proporciona
ria les linies que necessitèssim 
en qüestió de segons. Però amb 
això només tindriem que el cer
vell electrònic ens servis de ma
gatzem de dades (que no seria 
poc) , però mai no podria decidir 
amb garantia total entre les dife_ 
rents alternatives emmagatzema
des. 

Els programes actuals tenen 
pocs coneixements -de llibre- i 
juguen les obertures simplement 
per -principis- o estructura de 
peons, mobilitat de les peces 
control del centre , etc., diferen
ciant-se del mig joc només en la 
importància o prioritat d'aquests 
principis . I, malgrat això, moltes 
vegades les màquines juguen 
- de llibre - fins ben avançada la 
partida, i en altres ocasions ele· 
geixen l'alternativa dels genis 
Fiveu-vos en aquest exemple de ' 
programa TECH , escrit per G,-
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lIahy, de la Universitat Carnegie · 
Mel low: 1 e4 c5. 2 Cf3 Cc6. 3 
d4 cXd4. 4 C X d4 Cf6. 5 Cc3 
d6. 6 Ac4 ; la màquina, sense 
·saber- teoria, escull la jugada 
favorita de Fischer. 

5. El mig joc 

La TECH , que acabem d'es
mentar, és l'intent més pur de 
crear un programa basat com
pletament en tecnolog ia: analitza 
500.000 posicions finals (.termi 
nals-) abans de prendre una de
cisió basada exclusivament en el 
material. 

La quantitat de posicions la 
superen altres màquines, que va
loren més aspectes de la posi · 
ció; per exemple, en el comenta 
ri a una jugada de CAISSA 
(URSS) s'esmenta : . ... després 
d'examinar 2.877.000 posicions 

Peró el psicòleg holandès De 
Groot, després d'analitzar els 
processos mentals d'un bon 
nombre de Grans Mestres i Mes
tres , afirma : . ... no és la profun
ditat del seu càlcul el que distin 
geix un Gran Mestre d'un Mes
tre .. . El nombre de posicions que 
un jugador fort considera en el 
transcurs de la seva anà lisi no 
passa normalment de 50.. Dub-

to que existeixi un programa ma
gistral encara que la velocitat de 
les actuals computadores aug· 
menti 10.000 vegades -. 

I és que, afegiriem nosaltres. 
els escacs són essencialment, no 
un problema de tàctica (amb el 
que, evidentment, tindria un li
mit de possibilitats), sinó d'es
tratègia (amb la qual cosa els 
limits es ·dilueixen-). I Levy, en 
un sentit semblant, diu en el seu 
llibre : · Un programa realment 
fo rt d'escacs haurà de conten" 
un mecanisme sofisticat d'ava 
luació-. 

6. Per a quan ? 

A l'Liltim capitol de ·Chess 
and Computers- David Levy fa 
referència a la màquina MA
CHIC, construida en 1973 pel La 
boratori d'lntel.ligència Artifici al 
de l'Institut de Tecnologia de 
Massachussets (EUA) per R,
cha rd Pinkleaf amb la col.labo
ració de l'ex-campió mundial En 
ginyer Mikha il Botvinnik. A dife
rència de la major part de pro 
grames , MACHIC és una màqUl ' 
na Que aprèn i es beneficia dels 
seus errors, . recordant - totes 
les seves partides i, conseqüent
ment, millorant constantment el 

LA JOGUINA DELS 
PASSATS REIS 

La novetat mundial en JOCS de 
l'any 1978 fou . indubtablement 
el .Chess Challenger 10 - , una 
computadora que Juga als es 
cacs, I que en els passats Na 
dals s'ha venut a Espanya a 
preu de 36.000 pessetes 

Pensada inicialment per a per 
sones que vulguin aprendre a 
Jugar sense sortl' de casa I te
nir contrincant de diferent força. 
la • màquina. dIsposa de dlfe· 
rent s nivells de joc a l'objecte 
que quan el prinCIpiant la supen 
en el primer nlveH passI al se
gon amb la qual cosa el seu 
· contnncant· millora el seu JOc 
I una cosa molt Important la 
.màqulna . vana d'obertures I en 
POSICions Iguals no sempre juga 
el mateix. 
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per Francesc BaI/bé 

La . Chess Challenger 10· 
compleix totes les regles del 
joc : no es posa en xec , enroca 
menja al pas " en coronar ur> 
peó, pot substItuIr-se per qual
sevol peça del seu color O spo
sa tambe d'un programa per a 
mats en dues jugades I un altre 
per fi part Ides de compet IcIó (és 
a dir que, utilItzant rellotge , - ad
mInIstra . el seu temps) 

Malauradament no hem pogul 
dIsposar del · Chess ChalJenger 
10· més que durant un cap de 
setmana. del qual 57 hores. mil 
Ja foren perquè el nIvell SUperlOf 
ens contestes a 1 e4 eS. 2 Cf? 
Cc6. 3 Cc3 El tercer dIa conles 
la la correcta 3 ... ef6 (en els al 
tres nivells haVIa jugal Invana
blement la Infenor 3.. AeS) . 

seu joc. A començaments de 
1974 MACHIC va estar jugant 
contra si mateixa durant set me
sos sense parar, completant 
cada partida amb 1,5 segons de 
promig. Per a les conclusions a 
què va arribar MACHIC després 
de milions de partides contra si 
mateixa, remeto els lectors al lli
bre de Levy, una obra imprescin
dible en la biblioteca de tot bon 
aficionat. 

Per a quan la màquina perfec
ta o, com a minim, invencible? 
La cursa dels programes esca
quistics per a computadores 
electròniques segueix a marxes 
forçades . 

I si en l'últim campionat mun
dial de computadores van gua
nyar els soviètics amb el seu 
CAISSA. en el de Toronto 1978 
van guanyar els nord americans 
amb el seu CHESS 4.6. La poli
tica , l'heRemonia , no està lluny 
d'aquesta cursa com potser no 
va estar absent del tot de Ba
guio. 

En el proper campionat mun
dial de computadores de 1980 
es creu que participarà el · cer
vell- en què ha vingut trebal lant 
durant anys un equip dirigit per 
Botvinnik , i s'espera que t indrà 
la torça d'un mestre. 

iQuina meravella i quina pena! 



FUTUR DELS ESCACS 
Època 1979/1985 

La rapida evolució tecnológica del món 
actual provoca sensibles canvis que ens afec
ten de faisó personal , social i professional. 

Els països fortament industrialitzats desen
volupen profunds estudis per investigar el fu
tur , Grans organitzacions s'esmercen a ela
borar cientificament la solució tècnica del de
mà, a curt i a mitjà termini. 

Avançar-se al futur és la gran preocupa
ció que des de fa pocs anys se li ha presen
tat a la humanitat. Convé conèixer amb sufi
cient antelació els nivells : demogr8lics, ma
tèries primeres, poUució, aliments, habitatges, 
etcètera, que s'utilitzaran a 10 anys vista. 

Per intentar solucionar tal problemàtica 
l'home, adonant-se de la considerable dimen
sió de càlcul que comporta aquesta laboriosa 
operació, gegantina per la immensa quantitat 
de dades a comptabilitzar, ha hagut de recòr
rer a emprar el suport de les màquines intel
ligents : les computadores . 

En una recent edició de -Time -, el Sr. Ro
bert Jastrow, director de /'In stitut d'Estudis de 
l'Espai de la NASA , predeia que per a la mei
tat de la dècada dels anys 90, la inteUigència 
situada en les computadores rivalitzarà amb 
la inteUigència humana. 

Referint-nos als escacs dels propers anys . 
no és di!icil vaticinar l'important paper que 
jugaran les computadores practicant els es
cacs. La computadora , no obstant, sempre 
necessitarà la coUaboració i la direcció de 
l'home. L'avantatge de la computadora rau en 
el fet que és més rapida en els seus càlculs 

i oue la seva capacitat de memòria creix cada 
any, exponencialment. 

En els E.U.A. , els escacs escolars, a partir 
dels 8 anys , s'han convertit en esport nacio
nal. En els E.U.A. , també , els torneigs d'es
cacs jugats amb computadora en col·labo
ració amb grans mestres internacionals estan 
obtenint una total acceptació. 

INTERFACE, S. A. , empresa espanyola de 
microcomputadores , saluda tots els afeccio
nats als escacs amb la presentació del JAC , 
Jugador d'Escacs Computadoritzat El JAC és 
un producte dirigit al jugador principiant en 
escacs . 

Contemplant la situació actual dels nostres 
escacs a començaments de 1979 convé fer 
una crida als responsables de Centres Do
cents, perquè , progressivament , deixin entrar 
els escacs a les seves aules i llocs d'esbar
giment. Anticipem-nos al futur! 

Des d'aquestes linies suggerim la conve
niència d'establir un Centre de Programes 
d'Escacs amb Computadora. Es tractaria de 
reunir mestres d'escacs i treballar conjunta
ment amb especialistes en computadores. t:s 
possible que, formant un bon equip i avançant 
continuadament en l'estudi , en un periode de 
dos anys s'obtindrien resultats acceptables. 

Preparem el futur dels nostres escacs. 
Els escacs del futur sòn els escacs de 

computadores. 

INTERFACE, S. A . 

é LIB RERIA CATALAN 
-

DEMOSTRACION Y VENTA DEL JUGADOR DE AJEDREZ COMPUTADORIZADO 
. CHESS CHALLENGER 10-

Facilitamos a todos los aflClonados la demostraclón practi ca de su funciona miento 
medlante realizaclón de partl das y ana llSIS de pOSICiones 

La mayor EXPOSICION-VENTA de libros y material de ajedrez 

SOLlCITE CATALOGO GRATUITO 

Conde Borrell, 100 - Tel (93) 254 99 40 - BARCELONA- IS 
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NOTICIARIO DE LA F.E.D.A. 
A TODAS LAS FEDERACIONES 

Circular n.· 19/78 

Esta F.E.DA ha venido otorgando hasta la 
fecha determin adas subvenciones para la cele
braclón de Torneos no oficiales de canicter In
ternacional los cua les, aun cuando han resultado 
positivos para el progreso de nuestro deporte y 
califlcaci ón de los jugadores españoles que les 
ha permltldo la obtención de normas para su ti 
tul aclón por la F.I.D.E., no han alcanzado, sin 
embargo , la eficacia deseada ni la equidad que 
debiera Imperar en la concesión de dlchas ayu· 
das económicas. 

A remediar tales deficiencias, estableciendo, 
por otra parte, la normativa sobre la celebración 
de los distintos Campeonatos, tiende la presen
te Circular que, en definitiva, representa la ex
presión de los deseos de los Presidentes de las 
distintas Federaciones, manifestados en la re
ciente Asamblea celebrada. 

En su v¡rtud, se fijan como Bases para la pro
puesta de organización de Campeonatos y Tor
neos, las que a continuación se detallan : 

1. Campeonatos Nacionales 

1.1. La F.E.DA facilitara la subvención corres
pondiente para cada una de estas pruebas 
(Individuales masculino, femenino y juve
nil, y por eqUlpos). 

1.2. Se concedera como plazo, hasta el 15 de 
febrero, para la presentación de candida
turas de organización de cada uno de es
tos Campeonatos. 

1.3. En la propuesta formulada, cada Federa 
ción Provincial o Regional debera enviar 
las condiciones que se compromete a ofre
cer a los participantes: 

a) Premios (para el individual masculino 
y para el femenino) . 

b) Categoria del hospedaje para los ju 
gadores. 

c) Fecha idónea para los organizadores 
si, por exigencias de los patrocinado
res, tuviera que tener una lógica liml 
tación y atenerse a un obligado ca · 
lendario. 

1.4. La F.E.D.A. escogerà la propuesta mas 
conveniente y se comunicara la decisión 
antes del 1.0 de marzo. 
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1.5. Se procurara, por todos los medios, evitar 
que las competiclones cOlncidan con los 
Torneos Internacionales tradlcionales, con 
fechas establecidas. 

1.6. Ante algunos lamentables Incumpllmlentos 
y fallos de las organlzaciones antenores 
la F.E.D.A. se reservarà , hasta cuat ro dias 
antes de la terminación del torneo o cam
peonato, un 25 % de su subvenclon, en 
previsión de poslbles deflclencias. 

2. Torneos Intern acionales y Naciona les 
(no Oficia les) 

La F.E.D.A. entiende que el presupuesto de 
ayudas o subvenciones para torneos Internaclo
naies o nacionales no de be ser un privilegio ex
clusivo de unas poca s Federaciones o provin 
cias, que ya lIevan años en esta elogiable labor 
y recibiendo subvenciones de la F.E.D.A. 

Esta ayuda debe continuar, por el momento , 
pero sin cerrar el paso a otras poslbles organl 
zaciones. Asi, en el reciente Pleno de Federa 
ciones, se aumentó el capitulo para este año 
en previsión de nuevas pruebas. 

2a. Torneos Internacionales Cerrados 

Se determina que en los Torneos Interna CIO
naies que reciban ayuda de la F.E.D.A .. los or· 
ganizadores tendràn que cumplir, obligatoria
mente, con las siguientes condiciones : 

1.0 Solici tar la subvención antes del 31 de ene
ro de cada año. Se indicaràn fechas, cate
gorias del Torneo proyectado y el maximo 
de detalles. Recibiran contestación antes del 
20 de febrero. 

2.0 Los organizadores deben tener bien presen
te que los torneos patrocinados por la 
F.E.D.A. han de tener un claro signo : el de 
promoción de nuestro ajedrez y ajedrecis
tas . Por ello , se ha establecido que en todo 
tipa de certamen intervenga. como minimo, 
el 50 % de jugadores españoles. 

3.0 Sobre el porcentaje señalado anteriormen· 
te, que no podra ser quebrantado en modo 
alguno, se establece que, de la participa· 
ción española, a su vez, el 40 % de la mis-



ma deberà ser cubierto por jugadores de 
nuestra élite internacional; otro 40 %, con 
jugadores de élite nacional y el 20 % res
tante, con promesas, o jugadores locales 
cuando la organización no haya incluido re
presentantes de la misma en los dos capitu
los anteriores (él ites internacional o nacio
nal). 

4.° Tendràn preferencia en los apartados de 
élites, los jugadores de tales categoria s de 
la provincia donde se organice la prueba 
Hay que tener bien presente el criterio de 
la F.E.D.A. de que su subvención se desti
na a la provincia y no en beneficio exclusi
vo de un club o bien de personas organiza 
doras del torneo. 

5 ° C"ando sea imposible el porcent,, ]e de ju
gadores españoles de categoria élite inter
nacional, se cubrirà dicho porcentaje au
mentando el de jugadores de élite nacional , 
o viceversa . 

6.° Se exigirà el informe favorable de las Fe
deraciones provinciales donde se organicen 
las competiciones patroc inadas por la Fe
deración Española de Ajedrez . 

2b. Torneos Nacionales (no oficiales) 

Se suglere la organizac ión de Torneos Na
clonales con destacadas figuras. El éxito del 
celebrado en Sevilla el año 1978 viene a con
firmar el interés de este tipo de pruebas, que, 
ademàs, tiene un costo muy inferior al de los 
torneos internacionales y que, de cara a la ex
pectación y captación de aficionados, tiene, pràc
ticamente, el mismo valor que los internaciona
les. 

También se concederàn subvenciones para 
este tipo de certàmenes, siempre que se soli
citen antes del 31 de enero. 

2c. Torneos Femeninos 

El progreso de nuestras jugadoras exige que 
se organice alguna prueba para su promoción, 
aparte de que, al referirnos al porcentaje de 
promesas en los Torneos Internacionales cerra
dos, se piensa en jugadores de élite nacional 
para poder ocupar estas plazas en alguna com
petición apropiada por su nivel. 

Un torneo o dos, de caràcter internacional , 
para categoria femenina, podran organizarse en 
1979 y se convoca la propuesta, señalando como 
plazo hasta el 31 de enero. 

2d. Torneos Fin de Semana 

La F.E.D.A. ha decidido apoyar con su sub
vención a los· Torneos Fin de Semana- (siste
ma suizo y partidas de 1 hora de duración). Se 
ha fijado en 10.000 Ptas. la subvención otorga
da para cada Torneo de este tipo, reservandose , 
en principio, uno para cada Federac ión provin
cial. 

Estas deberan indicar su propósito de or
ganizarlo antes del 31 de enero. 

Conviene advertir que dichos Torneos son 
excelentes para la promoción del ajedrez entre 
los aficionados que, por sus ocupaciones pro
fesionales , disponen de poco t iempo para inter
venir en las competiciones oficiales. 

Tanto la F.E.D.A., como la Asamblea de Fe
deraciones estiman que, con este tipo de prue
bas propuestas, se abre un amplio abanico de 
posibilidades para que se organicen competi · 
ciones en todo el territorio español y se lleve 
adelante una importante campaña de promoción 
que complemente la bàsica, de formación, que se 
pretende continuar para la captación de nuevos 
aficionados. 

Dada la importancia de la presente Circular. 
esperamos la mayor difusión y exacto cumpli 
miento de las normas establec ldas. 

Madrid , 21 de diciembre de 1978 

ESCAQUISTA 

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

¡ 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, vidua de Josep Paluzie i Lucena 

-patriarca dels nostres escacs- i els seus fills , augmentada 
posteriorment pels fons editorials j altres .deixes particulars . 

Per la teva cultura escaquista: NO DEIXIS D'UTILITZAR-LA! 
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NOTICIARI 

GENSUNASUMUS ~NTE~NA(~ONAl de la F. I. D. E. 

CONGRÉS DE BUENOS AIRES, 7 a 11 novembre de 1978 

PRESIDÈNCIA 

Després de vui t anys d'exercir el càrrec, el 
Or, Max Euwe va decidir de no presentar-se a 
les noves eleccions, que s'efectuen cada qua
tre anys. 

Els candidats a la presidència eren els se
nyors Svetozar Gligoric (Iugoslàvia), Fridrik 
Olafsson (Islàndia) i Narcisa Rabell Méndez 
(Puerto Rico). 

En les eleccions del dia 8 el Sr, Fridrik Olaf
son fou elegit President de la F.LO.E. 

En reconeixement de la seva tasca per als 
escacs i la F.LO,E" el Dr. Euwe fou nomenat 
President Honorari vitalici. 

VICE-PRESIDENTS 

Per ocupar aquest lloc en la propera leg is
latura varen ésser elegits els senyors Belkadi 
(Tunisia), Campomanes (Filipines), Jungwirth 
(Àustria) i Prentice (Canadà). 

SECRETARIAT 

Seguirà exercit per la Sra. Ineke Bakker com 
a Secretària General de la F.LD.E., amb seu a 
Amsterdam com fins ara . 

CAMPIONAT DEL MÓN INDIVIDUAL 

L'Assemblea General tractà la protesta de la 
Federació Suissa, a la qual està acolli t el dissi
dent soviètic Victor Korxnoi, i la decisió fou : 

a) El matx acabà amb el resultat de 6 punts 
a 5 a favor del GM Kàrpov i, per tant , se'l de
clara guanyador del matx; b) el GM Korxnoi pot 
cobrar incondiciona lment el premi , com ho ha 
estat des del començament; c) el Buró de la 
F,LO,E. un cop hagi rebut l'informe de l'àrbitre 
principal l'examinarà acuradament . 

En aquesta investigació totes les parts im
plicades donen el seu consentiment per respon
dre les preguntes pertinents. La delegació suis
sa es donà per satisfeta amb aquest procedi 
ment. 

La reunió del Buró de la F,I.D,E, es tindrà a 
Graz (Àustria) el mes de febrer de 1979. 

L'Assemblea General es declarà unànime
ment favorab le a celebrar una sessió cada any. 

El Congrés de 1979 serà organitzat per la 
Federació de Puerto Rico a San Juan de Puerto 
Rico. 
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El Gran Mestre 
islandès, senyor 
Frldrik 01af550n, 

nou President de 
la FIDE. 

Les Olimpiades i Congrés de 1980 es cele
braran a Malta, probablement en els mesos d'oc
tub re/novembre. 

Torneigs Interzonals de 1979, La Federac ió 
de la U.R.S.S. té una opció per a celebrar un 
dels torneigs masculins. L'al tre i el femeni es 
jugaran al Brasil, probablement en el mes de 
setembre. 

S'ha jugat el Zonal 1 a Amsterdam entre 
novembre i desembre que ha donat aquesta 
classificació: 

1 er. i 20n. Timman (GM) (2585) (Holanda) i 
Miles (GM) (2565) (Anglaterra), 11 punls i mig ; 
3er. Stean (GM) (2510) (Anglaterra), 11 ; 4rt. So
sonko (GM) (2575) (Holanda) , 10 i mig ; 5è. Spe
elman (MI) (2410) (Anglaterra), 9; 6è. Langeweg 
(MI) (2450) (Holanda), 7 i mig ; 7è. F. J. SANZ 
(MI) (2330) (Espanya) , 7; 8è. i 9è. BELLON (GM) 
(2350) (Espanya) i ligterink (MI) (2440) (Holan
da), 6 i mig ; 10è. RIVAS (2200) (Espanya), 5; 
l1è. a 13è. Meulders (2200) (Bèlgica), Roos 
(2200) (França) I Mornson (2200) , 4 I mig ; 14è. 
Keogh (2200) , 4; I 15è. Feller (2225) (MI) (Lu· 
xemburg), 1 punt i mig. 

Suissa ha renunciat a organitzar el Zonal 2 
i no hi ha organitzador. 

Zonal femenins , No hi ha organitzador per al 
Zonal 1; el Zonal 2 serà organitzat per Israel , o 
en defecte seu per Finlàndia; el Zonal 3 es JU
garà el mes d'abril a Zalaerszeg (Hongria) . 

El Campionat Mundial d'Estudiants per Equips 



de 1979 es jugarà probablement a Bulgària el 
mes d'agost. 

El Campionat Mundial Juvenil de 1979 es ju
garà a Skien (Noruega) en els mesos de juliol/ 
agost. 

El Campionat del Món per a menors de 17 
anys serà jugat a Belfort (França) del 7 al 20 de 
jul iol. El campió rebrà el nou titol de Mestre de 
la F.1.0.E. 

Varen ésser aprovades noves regulacions 
per a Titols Internacionals, La més important 
innovació fou la creació del titol de Mestre de 
la F.I.D.E, amb normes un xic inferiors a les que 
regeixen per al titol de Mestre Internacional. 

Canvi a la norma de les 50 jugades, En els 
finals de rei i dos cavalls contra rei i peó la nor
ma de les 50 Jugades s'estendrà fins a les 100 
jU9ades si es donen les condicions que s'es· 
menten: 

a) el peó està ben bloquejat per un cavall; 
b) el peó no està més avançat que : 

per les negres : a4, b6, c5, d4, e4, f5, g6 o 
h4 : 
per les blanques: a5, b3, c4, d5, e5, f4, 
g3 o h5. 

Nous membres de la F,LO.E. Han estat ad
meses les Federacions de Gàmbia, Mali, Mauri
tània, Seychelles, Sri Lanka i Uganda. Això fa 
un total de 106 federacions afiliades. 

Ha estat creada la Zona 12, Zona Afric3na, 
amb integració de les següents federacions : AI 
géria, Gàmbia, Libia, Mali , Mauritania, Mauritius, 
Marroc, Nigéria, Seychelles, Tunisia, Uganda, 
Zaire i Zàmbia. 

L'anterior Zona M editerrània o Zona 11 que
da composta per les federacions de : Albània , 
Xipre, Itàlia , Malta, Portugal, Turquia i Iugoslàvia. 

NOUS TITULATS 

L'Assemblea General va concedir i el Pre
sident va registrar els següents nomenam.ents: 

Grans Mestres Internacionals (GMI) : Vladi
mir Bagirov (URSS), Juan Manuel Bellón (Espa
nya), Peter Biyiasas (Canadà), Victor Ciocaltea 
(Romania), losif Oorfman (URSS), Nona Gaprin
dàshvili (URSS), Roman Hernàndez (Cuba), Bo
zidar Ivanovic (Iugoslàvia), Slavoljub Mariano
vic (Iugoslàvia), Adrian Mihailsixin (URSS), Ivan 

Nemet (Iugoslàvia), Stanimir Nikolic (Iugoslàvia) , 
John Nunn (Anglaterra), Semen Palatn ik (URSS), 
Jan Plachetka (Txecoslovàquia) , Orestes Rodri
guez (Perú), Kenneth Rogolf (EUA), Oragutin Sa
hovic (Iugoslàvia), Mihai Suba (Romania) i Her
man Suradirad ia (Indonèsia) . 

Grans Mestres Internacionals Femenins (GM 
IF): Maria Ivanka i Susa Veroczy (ambdues 
d'Hongria). 

Mestres Internacionals (MI) : Arovah Bach
tia r (Indonèsia), Robert C, Bellin (Anglaterra), 
Miguel Ignacio Bernat (Argentina), Milina Biela
Iac (Iugoslàvia) , Nathan Birnboim (Israel), Sar
kis Bohosian (Bulgària), George Botterill (Pais 
de Gal.les), Luis Bronstein (Argentina) , Miso Ce
baio (Iugoslàvia), Momcilo Despotivic (Iugoslà
via), Henryk Dobosz (Polònia), Sergei Dolmatov 
(URSS), Stefan Duric (Iugoslàvia), Jaime Emma 
(Argentina) , Antonio Fernàndez (Veneçuela), Jo
sé Garcia Padrón (Espanya), M ,hai Ghinda (Ro
m.ania), Yehuda Grünfeld (Israel) , Jean Hébert 
(Canadà), José de Jesús Hernàndez (Cuba), Seng 
Hoo Lim (Singapur), Tamas Horvath (Hongria) , 
Nedelko Kelecevic (Iugoslàvia), Stanko Kosans
ki (Iugoslàvia) , Alois Lanc (Txecoslovàquia), 
Constantin Lerner (URSS), Valentin Lukov (Bul
gària), Rico Mascarinas (Filipines), Eduard Me
duna (Txecoslovàquia), Eduard Mnatsakanian 
(URSS), Christer Niklasson (Suécia), Helgi Olaf
sson (Islàndia), Julio Ostos (Veneçuela) , Anto
nio Palacios (Veneçuela), Arxak Pet rosian (UR 
SS), Margeir Petursson (Islàndia) , Jerzy Poko
iowczyk (Polònia) , Nikolai Popov (URSS), Petar 
Popovic (Iugoslàvia), Tomislav Rakic (Iugoslà
via), V. Ravikumar (lndia), Adelquis Remón (Cu
ba), Herman van Riemsdijk (Brasil), Rubén Ro
driguez (Filipines), Francisco Javier Sanz (Espa
nya), Harry Schuschler (Suècia), Kamran Shi
razi (Iran), Rados lav Simic (Iugoslàvia), Marcel 
Sisniega (MéxiC), Ryszard Skrobek (Polònia), Jo
nathan S. Speelman (Anglaterra), Shaun Taulbut 
(Anglaterra), Francisco Trois (Brasil), Elizbar Ubi
lava (URSS), Emi l Ungureanu (Romania), Tom 
Wedberg (Suècia), C. A. van W ijgerden (Holan
da), Gennadi Zaixik (URSS), Vital i Zaltsman 
(EUA), Alonso Zap ata (Colòmbia), i Mark Zeit
lin (URSS). 

Mestre de la F.1.0.E.: Jon L. Arnason (Islàn
dia). 

Mestres Internacionals Femenins (MIF): Ase
la de Armas (Cuba), Berna Carrasco (Xile), Ana 
Lu isa Carvajal (Cuba), Rachel Crouo (EUA), 
Nieves Garcia (Espanya), Lidia Mulenko (URSS), 
Oaniela Nutu (Romania), Nava Shterenberg (Ca
nadà) Edith Soppe (Argentina) i Grazina Szma
cinska (Polònia). 

"GENS UNA SUM US" - SOM UNA FAMILIA 

Lema preconitzat per la F,LO.E, i que cada escaquista 
ha d'assumir per si mateix i de cara els altres com a companys 
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AVALUACIÓ INTERNACIONAL DELS 
JUGADORS ESPANYOLS 

Vàlida per a 1979 

En negreta els que pertanyen a la Federació 
Catalana. 

Entre parèntesis l'avaluació anterior. 

Homes 

2485 Diez del Corral (GM) (2490) 
2 2450 + Pablo (2450) 
3 2445 Toràn (MI) (2445) 
4 2435 Pomar (GM) (2420) 
5 2425 Calvo (MI) (2455) 

6_7 2400 Garcia Padrón (MI) (2415), 
Garriga (2400 + ) 

8 2395 Bellón (GM) (2350) 
9 2390 Sanz (MI) (2330) 

10 2370 Martín (2390) 
11 2365 Rivas (-) 
12 2360 Visier (2360) 
13 2355 Medina (MI) (2350) 

14-15 2350 Betancort (2350), Ochoa (2345) 
16 2345 Garcia Conesa (2345) 

17-18 2340 J, L. Fernàndez (-), 
Gonzàlez Maza (2340) 

19 2335 Palacios (2335) 
20-21 2330 

22 2315 
23 2310 
24 2305 
25 2300 
26 2265 
27 2260 

28-29 2275 
30 2270 
31 2265 
32 2260 
33 2250 
34 2235 

35-36 2210 
37 2200 

Gonzàlez Mestres (2400), 
Hernando (2340) 
Menvielle (2315) 
A. Fernàndez (2310) 
Fraguela (MI) (2305) 
Rubio (2250) 
Parés (2285) 
Barlrína (-) 
Domínguez (2285), Lezcano (-) 
Palau (2270) 
Merino (-) 
O. Pérez (-) 
Sànchez Guirado (2250) 
Ruiz (2250) 
Buxadé (2210), Duràn (-) 
Cabrera (2205) 

Dones 

1.0 2130 Nieves GARCIA (MIF) (2120) 
2.0 2125 M.o del Pino GARCIA PADRON 

(1940) 
3.0 2065 Pepita FERRER (MIF) (2070) 

60 BUTLLETI D'ESCACS/FEBRER 1979 

AVALUACiÓ DELS SUPER GRANS MESTRES 

2705 
2 2695 

3-4 2640 

5-6 2625 

7 2620 
8-9 2615 

10 2610 
11 -12 2600 

Homes 

Kàrpov (URSS) (2725) 
Korxnoi (Suïssa) (2665) 
Portisch (Hongria) (2630), 
Spasski (URSS) (2630) 
Polugajevski (URSS) (2620), 
Tlmman (Holanda) (2585) 
Larsen (Dinamarca) (2620) 
Mecking (Brasil) (2630), 
Tal (URSS) (2625) 
Petrosian (URSS) (2620) 
Balashov (URSS) (2590) , 
Hort (Txecoslovaquia) (2620) 

Dones 

1.0 2405 Gaprindàsvili (URSS) (2425) 
2.0 2380 Xiburdanidze (URSS) (2340) 
3.0 2345 Kushnir (Israel) (2345) 
4.0 2340 Alexandria (URSS) (2345) 
5.0 2300 van der Mije (Nicolau) 

(Holanda) (2270) 

6.0 2295 Akmilovskaía (URSS) (2280) 
7.0 _8.0 2290 Fatalibekova (Rubsova) (URSS) 

(2290) , Veroczi (Petronic) 
(Hongria) (2290) 

9.0 2280 Levítina (URSS) (2320) 
10.0 2275 Aksarumova (URSS) (2235) 

11.0 -12.0 2265 Kozlòvskaia (URSS) (2265), 
litinskaia (URSS) (2265) 

13.0 -14.0 2260 Epstein (URSS) (2305), 
Fischdick (RFA) (2195) 

15.0_16.0 2250 Ivanka (Hongria) (2250), 
Ranniku (URSS) (2250) 

DEMANEU EL 
"BUTLLETí D'ESCACS" 
AL VOSTRE QUIOSQUER 
O LLIBRETER 
HABITUAL 



institut d'escacs 
de catalunya (I.E.C.) 

NORMATIVA DE L'AVALUACiÓ ("RANKING") 
DE LA FEDERACiÓ CATALANA D'ESCACS 
Elaborada pel Departament d'Avaluació de l'I.E.C. 

1. Es computaran les parti
des disputades entre jugadors 
afiliats a la F.C .E., en les pro
ves que s'especifiquen a conti
nuació: 

a) Proves oficials, organitzades 
per la F.C.E. 

b) Proves no oficials . 

Les proves no oficials només 
seran computades si, amb la de
guda antelació, llurs organitza
dors comuniquen al Departa
ment d'Avaluació de l'I.E.C . el 
desig que els resultats siguin 
comptabilitzats per al • Ranking .. 

i hom obté la conform itat d'a
quest Departament d'Avaluació . 

2, Als jugadors que entrin 
per primera vegada en la com
putació del Ranking se'ls apli
carà la FÓRMULA PERIÓDICA : 

Rp = Rc + D(P) 

on Rc és la gradació promig dels 
adversaris; D(P) és la diferèn
cia entre la gradació del juga
dor i la gradació-promlg dels 
seus adversaris . Aquesta dife
rència es basa en el percentat
ge de puntuació obtingut pel ju
gador: R p és la gradació obtin
guda pel jugador. Aquesta gra
dació no superara pel cap alt els 
150 punts sobre els pi omlgs dels 
adversaris. 

Per als jugadors cie preferent 
I superior categori a que hagin 
disputat un min im de 9 partides 

en el període comprès entre la 
publicació de dues llistes, llur 
gradació obtinguda (Rp) es con
siderara en ferm i, per tant, 
aquests jugadors a tot s els efec
tes tindran avaluaCió, que pel 
cap baix sera de 1.800 punts . 
En cas de no arribar a disputar 
9 partides, els resultats obtin
guts es reservaran per futurs 
cóm puts fins a assoli r el nom
bre de 9 partides pel cap baix . 

3. Als jugadors que hagin 
entrat ja per la Fórmula Periò
dica, en els success ius còmputs 
se'ls aplicara la FÓRMULA CON
TINUA : 

Rn = Ro + K(W-W. ) 

on Ro ès la gradaCIÓ micia l cor
responent a l'última avaluació; 
K és el coeficient de valor (per 
les proves oficials , igual a 25 
per als campionats Individuals , 
20 per als campionats de Cata 
lunya per equips, i 15 per als 
torneigs oberts; per les proves 
no oficials el Departament d'A
va luació de l'IEC determinara en 
cada cas el valor d'aquest coe
ficient) : W són els punts obtin
guts; We són els punt s previstos 
calculats a partir de les diferèn
cies de gradació entre el juga
dor i els seus adversariS ; Rn és 
la nova gradació. 

S'estableix un mínim de qua · 
tre partides jugades per torne ig 
per poder efectuar el còmput 
d'aquest torneig . El canvi de pun-

tuació maxim permès com a re
sultat d'un torneig sera de 5 
punts per partida computada. La 
valoració minima d'un jugador 
serà de 1.800 punts , 

4. Les partides guanyades o 
perdudes per incompareixença 
es computaran als efectes de 
Ranking com si efectivament 
s'haguessin disputat. 

5. En les diferents proves, a 
cada jugador li correspondran 
dues gradacions-promig d'adver
saris, una gradació base (GPb ) 

i una altra operativa (GPo )' 
Aquestes gradacions es calcu
laran amb utilització de l'última 
llista del Ranking i una llista adi
cional de jugadors no inclosos 
amb anterioritat a l'Avaluació 
Catalana. Per la confecció d'a
questa llista addicional es tin
dran en compte els següents 
criteris: 

a) Els jugadors amb títol tin 
dran el següent escalat : G.M . i 
M.I., 2.300 punts; M .N. 2.100 
punts; M,R .. 2.000 punts : Prefe
rent, 1.800 punts (llevat dels ca
sos que s'indiquen en els crite
ris b) i c); Primera, 1.600 punts 
per GPb i 1.800 punts per GPo ; 
Segona, 1.400 punts per GPb i 
1.800 punts per GPo : i Tercera , 
1.200 punts per GPb i 1.800 punts 
per GPo . 

b) Als jugadors amb Avalua
ció de la FIDE (que hagin apa
regut a l'última llista de la FIDE) 
se'ls aplicara la següent conver-
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sió d'escalats: 2.405 o superior 
(FI DE) = 2.300 (FCE); de 2.355 
a 2.400 (FI DE) = 2.200 (FCE) ; 
de 2.255 a 2.350 (FI DE) = 2.100 
(FCE); 2.250 o inferior (FIDE) = 
2.000 (FCE). 

el Als jugadors no inclosos 
en l'avaluació de la FI DE però 
si en la de la FEDA (que hagin 
aparegut a l'última llista de la 
FEDA) se'ls aplicarà la següent 
conversió d 'escalats : 2.305 o su
perior (FEDA) = 2.200 (FCE); 
de 2.255 a 2.300 (FEDA) = 2.100 
(FCE); de 2.205 a 2.250 (FEDA) 
= 2.000 (FCE) ; de 2.155 a 2.200 
(FEDA) = 1.900 (FCE) 

6. Per a realitzar els cómputs 
hom utilitzarà GP o Si GPb no 
supera el valor de 1.800, aquests 
còmputs es comptabilitzaran úni· 
cament si la diferència entre el 
Ranking del jugador i GP b es 
Inferior a 300. 

7. Els jugadors amb avalua
ciÓ 1.800 no apareixeran a la 
llista d'Avaluació . Els jugadors 
amb avaluació 1.805 o superior 
que portin tres temporades sen
se computació de partides apa· 
reixeran a la llista d'avaluació 
amb un asterisc, però no apa-

úS DEL FITXER DE PARTIDES A L'ABAST 

Recordem que el litxer té dues vessants : 
- L'arxiu de jugadors, a cada una de la fitxa dels quals consta el nom 

del Jugador, llur avaluac ió catalana, el club a què pertany, i la referèn
cia de cada part ida enregistrada amb l'esment del COdi, data, color, 
nom de l'oponent i resultat. 

- l 'arxiu de partides, degudament codificades. amb esmeni de l'any. 
llet ra slgmficativa del !lpuS de competició (E = eqUIps, I = individual, 
etcètera ) I numero d 'ordre dins de l'any. També s'hi fa constar el codi 
d 'obertura de l'Informador Internacional. 

TARIFES DEL LLIURAMENT DE FOTOCOPIES 

Consulta arxiu Consu lta arxiu 
partides Beneficiaris jugadors 

Membres de l'Iee 15 pies. per cada fitx a (màxim 
28 partides per fitxa) 

15 pIes. per 
partida 

Altres persones 20 pIes. per cada fitxa (màxim 
28 partides per fitxa) 

20 pies. per 
partida 

Les comandes es poden fer per telèfon, correu o personalmenl a la 
Sec retaria de l'IEC. (Trafalgar, 3 _ Barcelona-lO), els dilluns, dImecres o 
d ivendres, de 9 a 13 hores. 

reixeran a la llista ordenada per 
escalats d'avaluació. 

8. La taula de percentatges 
de puntuació esperats en fun · 
ció de les diferències de grada
ció -utilitzada en la Fórmula 
continua-, aixi com la taula de 
diferències de gradació en fun· 
ció dels percentatges de pun· 
tuació es troben detallades en 
el volum número 15 de la reviso 

ta INFORMATOR. Els coeficients 
de valor, les gradacions de base 
I els limits de variació podrar 
ser modificats pel Departament 
d'Avaluació de l'I.E .C. d'acord 
amb l'evolució del nombre de 
competicions anyals computades 
I de la pròpia dinàmica del Ran
king . 

I.E.C. 

ANUNCI PER A PROFESSORS DE LA SECCIÓ DE CURSETS 
D'INICIACIÓ I DE LA SECCIÓ DE FORMACIÓ DE MONITORS 

DE L'ESCOLA D'ESCACS DE L'I. E. C, 

El Departament d'iniciació 
de l'Escola d'Escacs de l'I.E.C. 
fa una crida als jugadors de 
categoria preferent o supe
rior, capaci tats per a ser pro
fessors de la Secció de Cur
sets d'Iniciació (per a juga
dors de 2.° i 3° categoria) i 
de la Secció de Formació de 
Monitors (per a totes les ca 
tegories) . 

Els professors de les Sec
cions de Cursets d'Iniciac ió I 
de Formació de Monitors per-
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cebran per a la geva tasca 
uns emoluments establerts 
per l'I .E.C. i, una vegada ha 
gin impartit el primer cu rsel 
els serà lliurat per l'I.E.C . el 
document acredifa tlu de pro
fessor de l'I.E.C. i per la 
F C .d'E. el corresponent tito l 
de Monitor de la Federació. 

Els Interessats poden adre
çar-se a la Secretaria de 
l'l .E.C. per tal de formalitzar 
una inscripció preliminar (es· 
tatge de la F.C .d'E., carrer de 

Trafalgar, 3, tel èfon 3186542 
els dilluns, dimecres I diven
dres de 9 a 13 hores). 

Els requeriments necessa· 
ris per a la inscripció són els 
seguents: 
a) Ser SOCI de l'I. E. C . 
b) Acreditar experi ència d'en

senyament dels escacs o 
be una alta quali fl cac lo 
com a jugador, i 

c) Presen tar un programa 
d'ensenyament 



CURSETS DE FORMACIÓ D'ENSENYANTS PER A L'OBTENCiÓ 
DEL TITOL DE MONITOR DE LA F.C.d'E. 

L'Escola d 'Escacs de ["I.E.C. 
convoca a Barcelona-ciutat el 
segon i tercer cursets per a 
la formació d' ensenyants, als 
quals els serà lliurat per la 
F.C.d'E, el corresponent tito l 
de Monito r de la Federació. 
Cada cu rset tindrà una dura
da de 20 hores repartides en 
10 sessions de 2 hores de du
rada , 

Aquesta tanda es desenrot
llarà els dilluns i d ivendres de 
2/4 de 8 a 2/4 de 10 del ves
pre a l 'estatge del CoLlegi La 

Salle/ Bonanova, Passeig de la 
Bonanova, 6. El segon curset 
es celebrarà a partir de l 12 
de febrer fins el 5 de març, i 
el tercer curset a partir del 
12 de març fins el 2 d'abril. 

El nombre d'assistents que
da limitat a 12 persones per 
a cada curset. Els professors 
són : Angel Martin , Enric Oli
ver i Jaume Palau. El preu 
d'i nscripc ió és de 1.250 Ptes. 
per tot el curset 

Els interessats poden adre
çar-se a la Secretaria de 

["I.E .C. per tal de formal itzar 
la inscripc ió (estatge de la 
F.C.d'E .. carrer de Trafalgar, 3, 
telèfon 3186542 els dilluns, 
dimecres i divendres de 9 a 
13 hores). 

NOTA: Els SOCIS de flEC. ; els 
socis de clubs . el preSIdent dels 
Quals SigUI soc; de l'I . E C . tmdran 
una rebaixa del 20 % en el preu 
d'inscripc ió . 

CURS AVANÇAT D'ESCACS PER A L'ENTRENAMENT 
DE JUGADORS QUALIFICATS 

El Depa rtament de Reciclat
ge de l'Escola d'Escacs de 
l'I.E.C. convoca a Barcelona
ciutat el I Curs Avançat d' Es
cacs per a jugadors de l ,O 
categoria i de preferent. El 
curs t indrà una durada de 18 
hores repartides en 6 ses 
sions de 3 hores de durada. 

El curs es desenrotllarà els 
dimarts ,dimecres i divendres 
de 7 a 10 del vespre a part" 
del 17 d'abril al 27 d'abril , en 
un estatge que oportunament 
s'anunciarà. 

El nombre d'assistents que
da limitat a 10 persones. El 
professor és en Jaume Palau. 
El preu d'inscripció és de 
3,000 Ptes . per tot el curset. 

Els Interessa ts poden adre
çar-se a la Secretaria de 
l'I.E.C. per tal de formalitzar 
la inscripció (estatge de la 
F.C.d'E., carrer de Trafalgar, 3, 
telèfon 3186542, els dilluns, 
dimecres i divendres de 9 a 
13 hores). 

Temari 

1. L'anàlisi mental de po 
sicions 

2. Teoria i pràctica de fi 
nals . 

3 Dinàmica dels elements 
estratègiCS. 

4. Elements tàctics i anà
lisi de combinacions . 

5, Anàlisi d'obertures. 
6. L'autoentrenament. 

NOTA. Els SOCIS de l'I E e I els 
socis de clubs. el preSident dels 
Quals sigUI soci de l'I E e tmdran 
una reba ixa del 40 % i del 20%. res · 
pectivament. en el preu d' inscripcIó 

Fe u - vos membre de l'INSTITUT D'ESCACS DE CATALUNYA 

Serveis en funCionament. Biblioteca - Informador - Arxiu partides Jugadors Categoria Preferent 
Cursets de form ació de monitors. I altres que s'aniran anunciant oportunament. 

Quota : 2 COO ptes. a l 'any (Inclosa subscripció a BUTLLETI D 'ESCACS). 
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Joan 
Torque' -I 
Guasch 

Nascut a Barcelona el IS d'ab", de 1919. 
Es casat i té dues filles i quatre néts. 
Secretari General de la FederaCIÓ Catalana 
d'Escacs. 
Amb motiu del seu 2sè. aniversari com a 
federatiu, a proposta del Sr. Fernando Molma, 
oresident de la secció d'escacs del Grup 
d'Empresa SEAT, feta en l'Assemblea de Clubs 
del 10 d'octubre de 1976, s'acordà concedlf-II 
la Medalla al Mèrit i retre-li un homenatge, 
proposta que fou acceptada per aclamació. 
Aquest homenatge tindrà lloc el vinent dia 9 de 
febrer, divendres, amb un sopar de germanor a 
r Hotel Diplomàtic, de Barcelona, al qual 
esperem s'hi adhereixin tots els aficionats . 

Com es va prodUIr la seva entrada 8 la Federació Catalana? 

Valg entrar-hi cap allà el mes d'abnl del 1950. De feia poc 
n'era president el Sr. Vicenç AlmiralL Jo era el pres tdem 
del C. E. Dàlia, qeu era un club bastant actiU, 1 per 81XO 

em va Cridar. 

QUlOa funCIó se 1I va encomanar? 

El Sr. Almirall va repartIr Barcelona en zones I a ml em 
va encarregar la zona del Dlstncte Cinque. que en aqueUs 
temps era la que tenia més clubs. O sia que JO feIa de 
Vocal de Zona. 

En 1954 va cessar el que feia la funCió d'ofiCial de secre
tana, que tambe era vicesecretari . El Sr. Almirall em va 
proposar d 'encarregar-me d'aquesta funCIó, I valg acceptar 
pero amb la condiCIó que nomes haVia de ser per SIS 
mesos En 1955 va cessar l'aleshores Secretan Sr, ArqUlm
bau, I em fou ofert el càrrec a ml , En aquells temps jo 
treballava d'administratiu a la Mutua I només dedicava a 
la Federaclo hores escadusseres I amb una petita gratifi
cació, pràcticament només per les despeses de desplaça
ment. 

Quan va fer -ne la seva ocupacIó pnnclpa/? 

Per circumstànCies que no fan al cas, en 1960 valg deixar 
la Mútua, El Sr, Joaquim Muntaner, que era el preSident 
de ,a FederaCIÓ en aquell moment, em va ofem l'ocupació 
total perque la feina Ja no es podia fer de més a mes car 
haVia augmentat conSiderablement l'actIVitat. Es pot dir que 
aleshores es quan valg dedicar-me de p le I exclUSivament 
a la Federaclo, I practica ment les 24 hores del dia 

Qué n'ha tret d'aquesta expenénc/a? 

Home, que no he perdut el temps, M'hi he dedicat perqué 
m'ha agradat I encara m'agrada avuI. Sempre he dit que 
una de les sorts que he tingut a la Vida es haver-me pogut 
dedicar a una cosa que m'ha agradat. SI ara ho faig co
brant , tinguI en compte que durant molts anys, I com tants 
d'altres, ho haVIa fet de franc , 

QUIns són els moments bons que ha tingut ? 

De tota la meva actiVitat que he t ingut a la FederaCIÓ Ca 
talana, el moment que recordo amb mes alegna -tot i el 
cansament que em va produlr- va ser precisament l'orga 
nitzacIÓ del Campionat Mundial Juvenil de 1965, que és la 
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prova mes Important que s'ha fet a Espanya perquè é~ 

l'unlca que ha donat un titol mundial directe Dintre de léI 
nostra modest la va esser una empresa de titans 

Consequèncla d'aquest campiona t fou que, quan valg anar 
a l'Ol lmplada de Lugano tres anys despres, molts dels 
vailets part iC ipants aqui Ja eren components dels respec , 
t lUS equips nacionals Valg topar-me amb el belga Aooze 
que haVia estat un XiCot que ens haVia portat molts pro 
blemes perquè es fe ia un fart de perdre part ides I cada 
cop li costava un tip de p lorar. Em va saludar I em va dir 
que m'esperes un moment que Ja tornava I ho va fer acom
panyat d'altres SIS XiCots dels que haVien pres part en el 
campionat de Barcelona Va ser una gran alegria retrobar
los, perquè slgnlflcaba l'agralment de l'acoll ida que els hi 
haviem fet 

I Qums han estat els moments dolents? 

De disgustos, en general, no n'hi ha. Algunes coses em 
poden posar nerviÓS, tes coses no sempre surten com 
vols Més dVlat el què passa és que amb el temps un es 
torna rondinaire , però no passa d'aqui 

Als començaments que anava als Plens de la FEDA van 
ser dolents , se'ns mirava sempre per sobre t'espatlla Pero 
t inc la satisfaCCIó de dir que: avuI dia, moltes coses que 
es fan a Espanya han estat copiades de les que fè iem a 
Cata lunya, AIXó vol dir que ara se'ns escolta I se'ns fa cas 
perquè saben que tenim molta expenèncla en organltzaclo 

Com s'estableix la relaCIÓ amb la FEDA? 

Nosaltres generalment hem estat sempre en bona relaclo 
amb la FEDA, Actualment tenim cinc catalans a la Junta 
Directiva, El Sr, Arguelles hi és com a President de ls 
SEPA: Peplta Ferrer es Vocal d 'escacs femenins , Carles 
Ros és el responsable dels escacs postals ; recentment ha 
estat nomenat el nostre preSident Joan Segura com a Vo
cal; I JO que, a mes d'esser-ne voca l tlOC un carrec de DI 
rector nacional de les proves ofICials Es recone ix que la 
nostra expenèncla pot servir de molt I, eVidentment, l'apro
fiten tot el que poden. 

Es eVident que la FederaCIÓ Catalana pesa davant les al
tres federaCions per la nostra potència I denSItat, tant en 
el nombre de jugadors com en el de clubs Cal reconèixer. 
però, que hem passat moments dlficlls perquè temIen que 
volguéSSIm Imposar-nos per la força. Però no hem tingut 
mai la pretensIó de fer-ho, 

Si ens hagueSSin fet cas, per exemple, els campionats 
d'Espanya per equips s'hagueSSin Jugat a 8 tauters en lloc 
de 4, perquè es una mida que representa mes la veritable 
forca d'un club, AIXÒ vol dir que no sempre estem con
formes en les deCISions, però tampoc no ha Impedit Que 
hàgim coUaborat Intensament amb la FEDA organit zant una 
pila de campionats indiViduals, juvemls, femenins, per equips, 
zona ls, I tot allò que calla fins a l'extrem que quan hi 
haVia dificultats per organitzar alguna competICIÓ se'ns 
demanava que ho fess lm nosaltres 

¿Qum grau d'autonomia o dependéncla hem tIngut respecte 
a la FEDA? 

La FEDA no ens ha posat mal cap ImpedIment per allò 
que hem fet nosaltres. En això podriem dir que ha estat 
una autonomia galfebé total. Ara bé : ens hem hagut de 
valer económlcament per nosaltres sols perquè finS fa dos 
o tres anys no hem tingut cap ajuda econòmica, que es 
fa en proporCIó al nombre de llicènCies Però es una quan
titat molt petita que poca inCidènCia tè en la nostra eco
nomia, 

En quant al nomenament de carrecs mat no ens han condI
cionat res , Fins en els anys més tembles del franqU isme 
en aquells anys que semblava no podies bellugar un paper 
sense que ho sabessm a Madrid, la FederaCIÓ Catalana 
d'Escacs no va tenir cap dIficultat , sense cap condiCiona 
ment o entrebanc 



En tot cas les dIficultats han vingut per la part esportiva 
amb les altres federacions HI hague una temporada que 
Jo pugna s'establi pnnclpalment amb la FederacIó Caste
llana perque tenien la pretensIó de voler el mateix nombre 
de representants que nosaltres en les competicions espa
l1yoles. Peró nosaltres no ens ha preocupat mai la questló 
de les proporcIonalitats. Ens ha Interessat resoldre la nos· 
tra representatIvItat , I SI hem cregut que ens callen CinC 
representants hem lluitat per obtenlf-Ios Independentment 
dels que tinguessin els altres AIXó ha estat una bona arma 
per a nosaltres perquè hem obtIngut allò que raonable
ment considerem ens correspon 

Que consti que jo no estic a sou de la FEDA com potser 
algu es pot creure! Mès aViat m'és un sacnflcl anar a Ma
drid -per allò dels aVlons-, però alx6 no Impedeix re
conèixer ta bona relaCIÓ I coUaboració que hi ha entre les 
dues FederaCIons. AIXÒ ha estat pOSSIble perquè tampoc 
ells no se 'ns han volgut Imposar per força . 

Com va obtenIr el titol d'Arbitre InternaCIonal? 

Després del CampIonat MundIal Juvenil de 1965, en el que 
valg ésser l'aUXIliar del Sr Harry Golombek, un home del 
qui valg aprendre moltes coses, la FEDA que presidia el 
Sr. Fèlix Heras, suara traspassat , em va proposar pel títol 
perquè a Espanya n'hI haVIa pocs I la major part no esta
ven en acllu. La concessIó em fou feta al Congres de la 
FIOE de 1966, 

Ql/ma diferenCIa h, ha entre la Federaclo Catalana d'ara 
I /a de quan va començar voste? 

En pnmer lloc, t sense por d'equivocar-me massa, podriem 
dir que el volum s'ha quadruplicat, tant en nombre de com
oeticlons com de llicènCies I d'eqUIps, Això ha agafat un 
calfe molt senós. Enguany segurament arribarem a les 
!J 000 llicències. Jo em recordo que el pnmer campionat 
IndIvidual de Catalunya que es va fer amb el Sr, Almirall, 
entre terceres, segones I pn meres s'arnbava a 120 juga
dors, Ara passen de 1.500. 

Aleshores l'actIVitat estava gairebé reduïda a l'àrea de 
Barcelona, De lleIda no en sabíem res : eslaven enquadrats 
a l'organitzacIó Sindical de .Educaclón y Descanso-, Els 
lleidatans es van Integrar a la FederaCIÓ Catalana ara fa 
uns 9 o 10 anys, I alxi vàrem poder completar el territon 
del nostre àmbit federatIU , 

Els pocs clubs que hi haVia a Tarragona estaven molt es
campats, I aquest va ésser el motIu pel qual va fracassar 
la creacIó de delegaCions comarcals , Encara avui el pro
gres de les comarques de Girona, Tarragona I lleida, tot 
I que es produeiX, és molt lent. Crec que cal dir que el 
C E, Olot va donar un gran Impuls als escacs de la seva 
àrea d'lnfluencla gracies als torne igs internacionals que 
va organItzar de 1965 a 1975. Avui dia les comarques 
glronmes s6n les que segueIxen en importànCia a l'àrea 
de Barcelona, amb un gran pes especiflc d'Olot , que ha 
creat un Important nucli , 

¿Ouma ha estat la seva relaCIÓ amb els diferents presidents 
Que ha tmgut? 

Molt bona amb tots Els primers anys que valg estar amb 
el Sr, Almirall valg temr un peper molt de comparsa, però 
quan vaig passar a Secretana la relaCIÓ es va Intens!flCar, 
Amb el Sr. Oller, un home que tenia grans projectes però 
que la mort se l'endugué al cap d'un parell d'anys, hI valg 
tenir molta relaCIÓ perquè sempre anàvem plegats als llocs, 
A contmuacló van venlf els 14 anys del Sr, Muntaner amb 
el qual valg estar molt Identificat i amb el qUI anàvem molt 
d 'acord Vàrem vIure l'evolUCIÓ dels escacs catalans. 

A continuacIó va venlf Pere CasaJuana, un XiCOt que va 
estar aquí quatre anys, que va treballar per als escacs I 
amb qUI no valg tenIr mai cap problema d'ImportànCIa, En 
101 cas, I com amb tothom, opinions dIferents, però sense 
major transcendènCia. I amb el que hi ha ara, en Joan 

Segura, la relaCIÓ segueix igual que de costum, Ara hi ha 
més problemes que mal perquè s'han creat més coses I 
això porta complicaCions, peró les meves relacions són 
sempre bones. Potser ha estat perquè tots ells han tingut 
paCIènCia amb mi quan hem estat de diferent opimó. i s'ha 
ilcabat arranjant en bona harmonia. En aquest aspecte estIc 
satisfet. 

Amb tants de presidents que ha vist desfilar per la Fede
raCió , en certa manera vosté és rhome fort de l'enhtat , 
només SigUi pel seu coneixement de l'organització federa
tival 

Jo crec que en entItats com aquesta, el Secretan General, 
que és el qUI normalment continua, és natural que, si bé 
no es pot dir que SIgui l'home fort, és almenys l'home de 
l'expenèncla perquè coneix tots els antecedents. Però jo 
crec també que qui fa mes en una FederaCIÓ és el Consell 
Dlfectlu perquè el Secretari esta a resultes dels acords 
d·aquell . En això passa una cosa molt curiosa. Persones 
que fora de la Federació hgn estat criticant la gestIó de 
la FederaCió, quan han entrat a formar-ne part aleshores 
s'adonen que no és el mateix veure-ho des de dins. HI 
ha una sène de circumstàncies que s'han de tenlf sempre 
en compte. 

Com va ésser que es va encarregar de fer el ~Bofetín-1 

La idea d'editar-lo va ser de Francino, jugador ben cone· 
gut de tothom en aquell moment sobretot. Francino haVia 
tingut de temps enrera l'Interès de fer un butlleti d'escacs 
Recordo que em vaig oposar de bon moment -i encara 
ho cnt ICO ara davant les pèrdues d'exemplars enviats per 
correu- en quant al tamany perqué no entra a les bus
ties , Precisament va COincidir el seu llença ment amb la 
implantació de les bustles normalitzades on no hi cap 
aquest tipus de publicacions, 

La qüestió és, com de costum, que una persona pugUi de
dicar-se als escacs perquè li sobren hores, i l'altre robant 
hores al treball , robant hores al descans, Aquest darrer 
cas era el de Francmo que, per més bona voluntat que 
tingues no passà d'edItar el numero O i el numero 1. dei
xant a mig fer el numero 2. Es va trobar que li faltaven 
hores t es va anar endarrerint. 

Aleshores el Sr, Muntaner em va dir que, de moment, l'aga
fés jo. I aquell ~de moment- va durar 10 anys. AIXÒ passa
va en 1964. Valg començar a dedicar el meu primer numero 
al campionat d'Espanya per equips que es va jugar a Bar
celona I el vaig muntar com un butlleti d'Ollmplada . I alxi 
vaig anar segUInt fins el numero 43, 

S'estan fent els preparatIus per al seu homenatge segons 
va ésser acordat unBnimement a l'Assemblea de Clubs de 
1976. Com ho encaixa aleshores; com ho veu ara? 

El mateix que vaig dir a l'Assemblea ho dic ara. Crec que 
aquest homenatge és més que res un reconeixement a tots 
els qui treballen pels escacs. Jo vaig començar als escacs 
posant peces. I el diumenge passat encara en posava, I 
com Jo n'hi ha molts que ni coneixem, Com que jo, al cap 
I a la fi, he acabat tenint una ocupêlció a la FederaCIó, 
considero que va dedicat a tots aquells que s'esforcen 
pels escacs, Sense aquestes persones els escacs no po· 
drien anar endavant. Per aIxò vaig acceptar l'homenatge. 

Encara que, vostè ho sap, valg fer tot el que vaig poder 
perquè no es realItzés , perque crec que no és l'època més 
adequada per a fer aquestes coses, Però ja que s'hi van 
entestar l'accepto I com més aViat paSSI millor perquè 
l'homenatjat és qui pateIx. I més si és d'aquells que no els 
agrada que els facin homenatges, com es el meu cas, 

Jo sé que passaré un mal moment, i no per mi, sinó pel 
la fam ilia, Perquè sl haig de pensar que algu ha estat 
saCrificat, com en qualsevol persona que dedIqUI les seves 
hores Ihures als escacs -I vosté ho sap prou bé- el prin
cipal saCrificat sempre és la familia . • 
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vida federativa 
Extracte dels principals acords presos pel Consell Directiu 
de la Federació Catalana d'Escacs a les seves reunions periòdiques 

Fundada l'any 1925 

9 novembre 1978 

Reunió celebrada a l'estatge de la ResidènCia 
Blume. 
Assistents: Srs. Segura, Creixell, Vila, Puig , Palau , 
Casanovas, Molina , Garcia Conesa i Torquet . 

S'informa de la visi ta efectuada pels Srs. Segura I 

Torquet a Reus el passa t dia 4 a fi de verifica r els 
preparatius per a celebrar la 11 Festa Catalana 
dels Escacs. Se 'n va treure una impressió 
satisfactòria . 

Es discuteix la petició de la U.G.A. en el sentit de 
demanar que el seu jugador Pomar, que ha 
d'assisti r a 1'0limpiada formant part de l'equip 
espanyol , pugui jugar la seva partida contra el 
primer tauler de l'Olot amb posterioritat a 
l'encontre, sempre que les altres 9 partides no 
hagin donat un resultat definitiu de victòria per un 
dels dos equips. La controvèrsia s'ha de 
resoldre per votació, i per 5 vots contra 3 i una 
abstenció s'autoritza la celebració de l'esmentada 
partida, sempre que es jugui abans de la 5.0 ronda . 

A fi d'aprofitar les dependències que tenim 
concedides per l'I.N .E.F. a la Residènc ia Blume, 
es tracta de veure si s'hi poden instal.lar els 
serveis de ITE.C. i el - Butlleti d'Escacs - . Com sia 
que els serveis al públic que ambdós elements fan 
no es troba convenient puguin ésser traslladats 
~ ncara tan lluny, a proposta del Sr. Palau, s'acorda 
que .hi traslladarà la part material que no tingui 
un servei Immediat al públ ic i alhora es demani un 
termini prudencial , no més enllà d'un any, perquè 
ambdós serveis, el de l'I.E.C. i el -Butlleti 
d'Escacs-, es puguin establir pel seu compte en 
un altre despatx de la ciutat de Barcelona. 

També es preveu que el Departament d'Escacs 
Escolars pot fer les seves func ions a Esplugues, 
on seguirà reun int-se el Consell Directiu de la 
F. C. d'E. Tot això es fa amb motiu que la part 
administrativa de la F. C . d'E. pugui disposar 
integrament de l'estatge que té al carrer de 
Trafalgar , 3, la seva seu oficial , per ara. 

El Sr. Puig informa que el proper dia 13 es reuneix 
una Comissió que esdevindrà Patronat del 
.Butlleti d'Escacs-, de la qual oportunament 
s'informarà al Consell Directiu dels seus objectius. 
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El Sr. Vila fa saber la normativa que està 
preparant per formar una Comissió per a 
l'el.laboració dels nous estatuts de la F. C. d'E. 

16 novembre 1978 

Reunió cE/€brada a l' estatge de la ReSidènCia 
Blum€. 
Assist€nts : Srs. Segura, Creixell, Vila , PUIg, 
Casanovas, Molina , Marchador, Garcia Conesa, 
Siñol i Torquet . 

El Sr. Creixell manifesta que no ha pogut 
completar encara la Comissió de govern de la 
Comissió d'Escacs Escolars, però ja pot anunciar 
que sota la seva direcció tindrà el Sr. Fernando 
Molina, com a Director Adjunt ; el Sr. Gregori 
Garcia Conesa com a Coordinador; i el Sr. Jord i 
Marchador, com a Secretari-Tresorer. Queda per 
designar el Cap de Monitors. 

S'aprova una carta-circular preparada pel Sr. Vila , 
encarregat de la Comissió de l'Estatut de la 
F. C . d'E. per a convocar una reun ió a celebrar 
el proper dia 2 de desembre a fi que d'aquesta 
reuniÓ en surti nomenada una ComiSSió que pugui 
treballar en la redaCCIÓ de l'estatut. La convocatòria 
es farà a tots els preSidents de club, ex presidents 
i ex vice-presidents de la F. C. d·E., aixi com a tots 
els jugadors titulats (des de MR a GM). 

Es fixa la data del 28 de gener per a la celebració 
de la propera Assemblea Ordinària de Clubs. 
En una propera reunió es fixa rà l'ordre del dia i 
les normes per a la presentació de propostes. 

A proposta del Sr. Puig , s'acorda celebrar una 
reunió extraordinària per a tractar del - Butllet i 
d'Escacs- i el Patronat que s'ha creat per a vetllar 
per la seva supervivència. S'acorda acceptar la 
presènc ia dels Srs. Jaume Mora i Carles Gil, 
membres actius del Patronat no federatiUs . 

El Sr. Molina proposa la creació del Premi a 
l'Esportivitat, però el Consell DirectiU , tot i 
considerant l'interès d'un premi d'aquesta mena , 
estima és una missió que s'ha d'encomanar a 
l'I.E.C. El Sr. Palau accepta aquesta proposta i es 
determina que serà l'I.E.C. el qui d'a ra endavant 
s'encarregarà de discernir aquest premi anyalment 



Es tracta també la conveniència de nomenar un 
ajudant de Secretaria que en el seu moment 
podria esdevenir el successor de l'actual 
Secretari Genera l. 

El Sr. Molina recorda també que hi ha l 'homenatge 
pendent al Sr. Joan Torquet, acordat per aclamació 
a l'Assemblea de Clubs del 10 d'octubre de 1976 
El Consell Directiu determinà nomenar una 
Comissió per a portar-lo a cap, encarregant-se'n 
els Srs. Molina, Vila, Casa nova s i Puig. 

El Sr, Puig fa saber que la Lliga del Llenguadoc
Rosselló ens ha recordat l'interès que tenen per 
celebrar el matx retorn que es féu el mes de maig 
de 1977 a Sant Cebria del Rosselló. S'acorda 
proposar un fi de setmana del maig de 1979 i 
acceptar l'oferiment de l'Hotel Residènc ia Reina 
Elisenda de Sant Feliu de Guíxols (Baix Emporda). 
Amb aquest motiu es demanara la col.laboració 
del Club Guixolenc d 'Escacs i de l'Ajuntament de 
l 'esmentada vila . 

El Sr. Segura informa que, junt amb els Srs. 
Creixell i Vila, feren una visita al Director de TVE 
a Miramar i trobaren la millor disposiCió tant del 
Director General com del Director de programes 
esportius per fer regularment reportatges de les 
competicions que es facin a Catalunya, En aquest 
sentit s'aconseguí que cada dilluns, a Miramar 
Esportiu, es donin els resultats de la ronda jugada 
el diumenge anterior dels campionats oficials 
catalans. 

23 novembre 1978 

Reunió celebrada a t'estatge de la Residéncia 
Blume. 
Assistents: Srs, Segura, Creixell, Vila, Puig, 
Palau, Casanovas, Marchador, Garcia Conesa 
Siñol i Torquet . ' 

Aquesta reunió es compon de dues parts. La 
primera es centra temàt icament en el .Butlletí 
d'Escacs o i la presentació del Patronat que s'ha 
format. Hi assisteixen com invitats els Srs. Jaume 
Mora i Carles Gil. La segona part és una reunió 
ordinària del Consell Direct iu exclusivament. 

El Sr. Jordi Pu ig fa esment de la trajectòria 
seguida des de fa uns mesos en la recerca 
d'ajudes econòmiques que alhora signifiquin una 
ajuda moral per tirar endavant l'actual linia del 
• Butlleti d'Escacs o sota la seva direcció. En aquest 
sentit es fa saber que després d'unes quantes 
reunions al llarg de l'any s'ha format un Patronat 
d'Ajut al · Butlleti d'Escacs>, que té una doble 
missió : la de subvenir immediatament a les 
despeses de la seva actual edició i la d'intentar 
crear un mitjà autònom de supervivència 
mi tj ançan t una proposta, tot plegat formant part 
dE la Declaració-Manifest que entrega al President 
Sr. Joan Segura Signada per tots els components 
del Patronat, una còpia de la qual lliura també a 
cada un dels membres del Consell Directiu. 

En resum, el sistema que proposa el Patronat , 
alhora que es fa carrec de la gestió económica 
del .Butlletí d'Escacs> de fa isó transitòria fins 
aconseguir la introducció pràctica de la seva 
proposta, és arribar a vincular la subscripció de 
la nostra publicació a la llicència federativa . 

Els Srs. Mora i Gil fan també l'apologia del 
Patronat en la seva doble vessant i consideren 
s'han de trobar noves adhesions al sistema i 
plantejar-lo quan n'hi hagi un nombre suficient. 
Caldrà, també, preparar un estudi més acurat de 
la seva aplicació. 

A proposta del Sr. Palau tots els assistents 
aproven la filosofia del sistema i es tracta només 
de trotar la forma d'introduir-Io. El Sr. Palau 
considera que, una de les possibilitats , seria 
graduar-ho en tres anys començant pels clubs 
de categoria regional , seguir pels de 1.0 categoria 
. provincial o i acabar amb tots els de 2.0 i 3.0 

categories, per exemple. 

El Sr. Torquet suggereix que a partir d'un moment 
donat el jugador que tregui llicència per primera 
vegada pot inaugurar el sistema. 

El Sr. Vila considera que aquest concepte s'ha 
d'introduir en els estatuts que s'estan començant 
a elaborar, que és el mitja on ha de quedar 
recollida una mesura d'aquesta mena. 

El Sr. Segura, en nom del Consell Directiu, 
agraeix als Srs. Mora i Gil, com a representants 
del Patronat i fent-lo extensiu a tots els seus 
membres, l'interès que han demostrat per la 
publicació federativa i confia que el treball en 
comú serà fruitós per a la comunitat escaquista. 

Entrant a la reunió ordinaria, el Sr. Creixell parla 
del seu interès d'haver volgut incorporar el Sr. 
Vilageliu, cap de l'Escola de Monitors de 
Barcelona, al Departament d'Escacs Escolars 
d'aquesta Federació. Amb aquest propòsit hi 
hagué una reunió dels dos esmentats junt amb 
els Srs. Garcia Conesa , Marchador i Molina, on 
es posà en evidència la impossibilitat del Sr. 
Vilageliu per a fer-se càrrec dels monitors del 
Departament degut al fet que no està disposat a 
subjectar-se a les normes establertes per aquest 
Departament. Sotmesa aquesta qüestió al 
Consell Directiu aquest ratificà la decisió de 
l'esmentada Comissió de prescindir totalment de 
la col.laboració del Sr. Vila geliu per aquest afer . 

S'informa d'una carta d'impugnació rebuda del 
club d'Olot en relació al seu matx amb la UGA 
I per l'autorització concedida al jugador Artur 
Pomar de fer la seva partida amb posterioritat. 
Es fa saber la resposta presidencial que se li ha 
donat amb ànim de deixar aclarida la situació. 

Es desestima una petició feta per la U.G.A. per 
endarrerir una partida del seu encontre amb el 
Barcinona. 
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30 novembre 1978 

Reunió celebrada a l'estatge de la Residència 
Blume 
Assistents: Srs. Segura, Creixell , Vila , Puig , 
Casanovas , Siñol, Marchador, Garcia Conesa , 
Molina i Torquet. 

S'acorda concedir el titol de Mestre Reg ional a 
titol pòstum al jugador Sr. Agu sti Massó (q .e.p.d.), 
mort sobtadament el passat dia 19 de novembre 

El Departament d'Escacs Escolars fa saber que 
s'ha enviat una carta-circular a tots els col.legis 
de Catalunya posant a disposicIÓ els seus serveis 
d'ensenyament. 

Entre els pressupostos presentats per pintar les 
dependències del carrer de Trafalgar, s'aprova el 
presentat pel Sr. Marià Marchador i que és el més 
assequible a l'economia de la F. C. d'E. Aquest 
agençament es farà el mes de gener vinent. 

Es dialoga en relació a la reunió convocada pel 
dia 2 de desembre referent a la redacció dels 
nous estatuts. Entre al tres coses es procurarà 
tenir estatuts d'altres federacions estrangeres per 
fer-ne una recopilació i estudiar l'aplicació d·alló 
que es consideri més adient . 

El Sr. Torquet informa dels veredictes emesos pel 
Comitè de Competició en relació a les proves 
oficials en curs. 

A més del President Sr. Joan Segura, s·acorda 
que el Sr. Ramon Casa nova s l'acompanyi a la 
reunió de federacions que promou la F.E.D.A. 
pels dies 9 i 10 de desembre. 

6 desembre 1978 

Reunió celebrada a /' estatge social . 
Assistents: Srs. Segura, Creixell, Vila , Marchador , 
Casanovas, Molina, Garcia Conesa, Siñol i 
Torquet. 

El Sr. Creixell proposa el Sr. Manuel Nieto com a 
Cao de Monitors, que és aprovat pel Consell . 

El Sr. Vila informa detingudament de la reunió 
celebrada el passat dia 2 per a la formació d'una 
Comissió que estudiï la nova redacció dels 
estatuts de la F. C. d'E. Encara que la reunió no 
fou molt nombrosa, la major part d'assistents era 
de comarques. Es tractaren uns quants punts I 
s'acordà que més endavant s'enviarà una circular 
als clubs presents per a fixar les suggerències 
recollides . 

S'intercanviaren punts de vista en relació a la 
temàtica que s'ha de tractar a la reunió de 
federacions que la F.E.D.A. promou pels propers 
dies 9 i 10, a fi de portar uns criteris fixats . 
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2t ~ p. sembre 1978 

Reunió celebrada a /' estatge social. 
Assistents : Srs. Segura , Creixell, Vila , Palau, 
PuiÇ1 , Casanovas, Molina i Torquet. 

El Sr. Segura informa dels principals acords del 
ple de Federacions celebrat a Madrid. Entre ell . 
destaca I·elecció del Sr. Segura com a vocal de 
la F.E.DA 

Es comenten les normes anunciades en aquest 
Ple per part de la F.E.DA en quant a les 
subvencions per als organitzadors de competicions 
a nivell estatal i internacional , que es faran 
pJbliques per a coneixement de tots els 
Interessats. 

Es ccnfecciona l'ordre del dia de l'Assemblea de 
Clubs que tindrè lloc el 28 de gener. Aquest 
queda establert alxi : 

1) Lectura de l'acta de l'Assemblea anterlOI 
2) MemÒria de la FederacIó Catalana 

d'Escacs. 
3) Memòria de l'Institut d"Escacs de 

Catalunya. 
4) Memòria del • Butlleti d'Escacs •. 
5) Estats de comptes de l'ExerciCI 1977/ 78. 
6) Activitat esportiva 1977/78 i projectes 

per a 1978/79. 
7) Apl icació d'un acord de l 'Assemblea de 

1975. 
8) Informe de la Ponència de l'Estatut de la 

F. C. d'E. 
9) Nomenament del Comitè de Competició 

o ampliació de l'actual. 
10) Nomenament de dos Vocals per al Consell 

Directiu. 
11) Propostes presentades per iniCiativa dels 

clubs . 
12) Precs i Preguntes. 

S'acorda rectificar els Arts. 22è. I 23è. dels 
estatuts de la F.E.D.A. i, com a consequència , 
s'admetran propostes dels clubs -en les quals 
calgui l'acord de l'Assemblea- si són 
presen tades amb 10 dies d'antelació i porten 
l 'adhesió de 10 clubs com a minim (que no sigUin 
filials) . Les propostes presentades en el capitol 
de Precs i Preguntes ho seran només a titol de 
suggerència i seran estudiades posteriorment pel 
Consell Di rectiu . 

Es discuteix l'elaboració del reglament dels 
campionats individuals de Catalunya per a la 
temporada 1978/79. Les principals modificaCions 
que s'acordaren feien referència a: les pOSSibles 
vacants que puguin produ ir-se per a prendre part 
a la final del campionat absolut seran cobertes 
pels immediats classi ficats del mateix grup : si es 
tractés de jugadors directamente classificats , les 
seves vacants no serien cobertes: els drets 
d'inscripció es fi xen com segueix : campionat 
absolut, semifinals i final , 500 pessetes : ca tegoria 



preferent, 450; Primera , 400; Segona, 350; i 
Terce ra, 300 pessetes. 

de Barcelona capital i rodalies per oferir 
l'ensenyament dels escacs a cura d'aquest 
Departament. Ja s'han produït respostes positives 
Es fa saber que el C. p. Sant Josep ha fet gestions 
prop de la Caixa d'Estalvis de Catalunya a fi de 
rea litza r una magna competició escolar. 

S'estableix que el campionat femen i es jugui 
també el diumenge al mati , però aquelles 
jugadores que vulguin participar en els 
campionats generals tindran la facultat de jugar S 'espera la formalització d'aquest projecte a 

través del Departament Escolar de la F.C.d'E., el dissabte a la tarda . Es considera fer un esforç 
especial per augmentar la participació d'aquest 
campionat per a justificar un ",és alt nombre de 
representants nostres en el campiona t d'Espanya 

a fi d'estudiar la possibilitat de portar-lo a cap. 
El Sr. Palau informa de l'èxit que ha tingut la 
convocatòria del curset de formació de Monitors. 
que ja s'ha iniciat. S'estudia la possibilitat de 
convocar-ne un altre ca r no s'han pogut atendre 
totes les sol.licituds. 11 gener 1979 

Reunió celebrada a l'estatge de la Residència 
Blume. 

S'estudia la planificació de les properes 
competi cions regionals d'acord amb els calendaris 
de les Delegacions. 

Assistents: Srs. Segura, Creixell, Vila, Puig, Palau, 
Casanovas, Marchador, Suriol, Garcia Conesa, 
Molina, Vi/aró , Lega i Torquet . 

El Sr. Molina, en nom de la Comissió enca rregada 
de portar a terme l'homenatge al Sr. Joan Torquet, 
informa que s'ha determinat el divendres dia 9 de 
febrer, a l'Hotel Diplomàtic , de Barcelona. 

El Sr. Creixell fa esment dels treballs que realitza 
el Departament Escolar que ell dirigeix. 
Darrerament s'ha enviat una circular a 200 escoles 

S'ha cursat invitacIó a tots els clubs de Catalunya 
i diferents personalitats perquè hi col.laborin 
I hi participin. 

BREU RESSENYA DE LES ACTIVITATS 
DE LA COMISSIÓ D'ESTATUTS 

El dia 2 de desembre proppas
sat, va celebrar-se a la Sala de 
lunles del 4rt. pis del Casal de 
l'Esport, una reumó convocada 
especIalment per constituir la 
ComiSSIó encarregada de la re
daCCIó de l'avantprojecte d'Esta
tuts de la Federació Catalana 
d'Escacs. Sota presidéncia del 
nostre President, en Joan Segu
ra I Vila, assistiren els represen
tants dels Clubs . Alzlnar. de 
Masquefa, Calaf, Castelldefels , 
Joventut de MolIns de Rei , Olot . 
Palafrugell, Reus Esportiu , Ripoll 
Sabadell. SAFA de Reus, Tore
lló, Tres Peons, Vilaseca i Vul
cà, en total 14 entitats, desta
cant l'escassa preséncia de 
Clubs locals enfront de la nom
brosa representació comarcal 
També estaven presents 5 Mes
rres , alxó és, Pepita Ferrer, Jordi 
Ayza, Jaume Mora, Manuel Nle
ro i Gaspar Bravo, i els mem
bres del Consell Drrectiu, lordl 

VIla, Ramon Casanovas, Joan 
Torquet, Jordi PU/g i Lluís Siñol, 
i el jugador loan Escofet . 

Després de repartir-se un es
quema sobre el contingut essen
CIal dels que han d'ésser els 
nous Estatuts, va tractar-se llar
gament sobre el s punts més 
conflictius i renovadors : 

1) Autonomia de la F.C.E. (De
pendència de la Generalitat 
i possibilitat d'adscripció a 
la F.I.D.E.). 

2) Constitució de la F.CE. (En
títats o jugadors). 

3) Assemblea General (Órgan 
màxim rector, Vots a l'As
semblea). 

4) Consell Directiu (Constitu
ció, elecció de càrrecs, Vo
calia d'Escacs Femenins , 
Departament d'Escacs Esco
lars). 

5) Delegacions comarcals. 
6) Institut d'Escacs de Catalu

nya . 
7) Butlletí d'Escacs. 

Es va declarar constI tU/da la 
COMISSiÓ D'ESTATUTS inte
grada per tots els presents i amb 
caràcter obert, designant-se una 
Sub-Comissió redactora, inte
grada pels advocats Jordi Vila , 
Ramon Casanovas i Francesc 
Lluch, la qual a mesura que vagI 
redactant els articles d'acord 
amb les directrius marcades per 
la Comissió, tindran al corrent 
per escrit als membres d'aques
ta , que hauran de fer les esme
nes ; correccions que creguin 
convenients, aprovant en defini
tiva l'avantprojecte per sotme
tre'! a l'aprovació de l'Assemblea 
Extraordinària de la Federació. 

JORDI VILA I BRICHS 
Per la Sub-Comissió redactora 
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Departament d'Escacs 
Escolars de la F .C.E. 

Es prega a tots els posseïdors del titol de 
Monitor estes per la F.C .d·E. amb anterioritat 
al 1979 es presentin a les oficines de la F.C .d'E. 
per tal d'actualitzar el titol i poder ésser regis 
trat degudament en el si de la nova organitzaci ó 
de Monitors de la F.C.d'E. 

El termini de la renovació s'ha fixat pel 31 de 
maig de 1979. 

ÚLTIMA HORA 
CLASSIFICACIONS FINALS DELS XXXVI CAMPIONATS DE CATALUNYA 

PER EQUIPS, L'ULTIMA RONDA DELS QUALS ES JUGA EL 21 DE GENER 

PRIMERA DIVISIÓ SEGONA DIVISiÓ. Grup ler. SEGONA DIVISiÓ. Grup 20n. 
Punt. Punti Pun ls 

ler. Vulcà 11 l er. Foment Martinenc 10 l er. Congrés .B . 9\" 

20n. U. G. A. 9 20n. 13er. Igualada j Vilanova B 20n. Barcelona .A. 9 \" 

3e(. Barcinona 7\" 4rt. La lira 6\" 3er. Sabadell BV, 

4rt. Espanyol 7 5é. 16é. L'Hospitalet i 4rt. Mataró 6\" 

Se. Olot 6\" 
Catalònia 5V, Se a 7e. Comtal, • La Celmena. 

6é. Terrassa 6 
7é. 1 Bé. Tarragona i i Vi lafranca 51!, 

U.G.A. ·B· 5 Bè. F. Mart inenc • B· 4 \" 7é. I Bé. Jake i Congrés 4 \" 9è. Coll b lanc 5 
9é. Sant Josep 4 

ge. Royal 4 
10é. Manresa 4 

10é. SEAT 3 
10é. Terrassb . B· 3 

lle. Vila seca 2 lle. Vic 2\" llé. Amistat 2 12e. Barcelona .B. 12e. La Peira 1 li, 12e. Lleldatà·Ruy López 
Puja a La Divisió el Foment Martí· Puja a 1.0 Divisió el Barcelona .A. , Baixen de categoria els tres dar· nenc; promociona l'Igualada ; I bai· 

rers classificats. promociona el Sabadell; I ba ixen 
xen els quatre últims classificats , els quatre últims classificats , 
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