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ALS NOSTRES LECTORS 

Preguem disculpin el retard 
en l'aparició d'aquest 
exemplar que s'ha prodUl t per 
diferents causes alienes a la 
nostra organització, la qual 
cosa ens ha obligat a 
estendre més el contingui 
habitual i fer·ne un numero 
més que doble per posar-nos 
al dia. 
Esperem que a partir de la 
propera edició. previs ta per 
al febrer de 1980, haurem 
pogut regularitzar aques ta 
situació. 

LA REOACCIO 

~ESTATUT 
Per fi Catalunya torna a tenir Estatut d'Autonomia, IVISCA CATA

LUNYA! 
Si haguéssim d'entrar en el detall del seu contingut potser hi troba

ríem força motius de desacord per ésser baix de sostre. Però pres en 
conjunt no hi ha dubte que la el mateix electe o'una ruptura, mes signi
ficativa encara per estar incrustat en un procés democràtic desenvolu
pat per consens que ens hi ha menat. 

Aquesta ruptura ve donada pel fet de trencar-se el ferreny centra
lisme estatal que veníem patmt oes oe fa malts anys -no solament oes 
dels darrers 40 anys, sinó quasi ininterrompudament des del 1714- i que 
tan llarg periode ha implicat un proces olstorsionaoor de la nostra reali
tat nacional concretada en una col·lectivitat humana homogenia per llen
gua, cultura, història i voluntat d'ésser-ho. 

Es , precisament, aquesta real itat nacional , al marge del seus condi
cionants socials i politics -però, al capdavall , implicats- on rau la im
portància d'un Estatut que de bell antuvi reconeix que SOM UNA NAC/O. 

Aquest Estatut d'Autonomia que acabem d'obtenir, tan esperat, tan 
desitjat, és una eina cabdal per al nostre reDreçament nacional , que ara 
comença a ésser possible oficialment. No cal dir que l'Estatut serà el que 
voldran que sigui els homes que governin el nostre poble, però aquests 
els haurem elegit nosaltres i esperem que facin valer les prerrogatives 
De l'Estatut fins a les últimes conseqüències , exhaurides les quals s'hau
rà d'anar a una ampliació Del seu abast. 

L'Estatut de Catalunya significa haver trencat els lligams amb un 
sistema dictatorial, despòtic i vexatori per al nostre pais. A partir d'ell 
s'hauran de modificar a fons moltes normes de conducta, socials i per
sonals, que encara arrosseguen el llast del periode anterior, el qual co
mençava per negar la democràcia . 

I una de les que als escaquistes ens correspon modificar amb ur
gència és l'estatut pel q¡Jal es regeix la Federació Catalana d'Escacs des 
de 1959. 

Fa temps n'estem parlant d'això , però encara no ho hem let. Ja a 
l'Assemblea d'octubre de 1976 es va iniciar el procés de renovació dels 
estatuts federatius, que s'estroncà quan s'adoptà una actitud dimissio
nària que portà a l'elecció de nou President de la Federació en 1978. 

En l'última Assemblea es donà a conèixer que aquest procés conti
nuava i ara anem de cara a tenir uns nous estatuts ben aviat, per arribar 
als quals s'ha establert un Pla d'Actuació amb un calendari obert a tothom 
de manera que no més tard del mes oe març de 1980 hàgim renovat el 
nostre instrument cabdal . 

Ara serà el moment, doncs, de posar-se al dia amb uns plantejaments 
dinàmics i moderns de gran abast, com correspon al desenvolupament 
actual dels escacs catalans i com volem que siguin els del futur. Per 
això cal atreure l'interès de tots els escaquistes que fiten lluny, els quals 
han de participar estretament amb les tasques de la gran familia esca
quista reunida al voltant de la Federació De la que en són part integrant. 
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El FRIO esi:rena "oda 
(EL MEJOR ABRIGO DEL "OMBRE) 

Protagonista el color BEIGE, GRIS,MARINO y 
Y los d i bujos ll1 en udos , 

l isos , esp igas y se rrel as. 
De m an gas pegadas o raglan ; en Io den 

austriaco o tipo sastre; c ruzados y recl os , 

LOSABRIGOS ESTAN DE MODA. 
Con la co labo rac ió n de Pura Lan a Virge n . 



ntus Iegere 

INTElIGENCIA Y AJEDREZ 
La inteligencia ha sido definida como facul

tad de establecer relaciones lógicas entre ele
mentos emplazados en el tiempo y en el espa
cio . En un contexto més próximo a lo humano, 
por inteligencia se suele entender esa rara dis
posición que lleva a determinadas formas vivas 
a adecuar su comportamiento -y, a través de 
él, cuerpo y psique- a las condiciones (en este 
caso , limitaciones) ambientales. 

En definitiva, una y otra definición vienen 11 

completarse en cuanto que, juntas, copan los 
dos aspectos bésicos de la vida : la especula
ción abstracta o teórica y la actividad pràctica. 
Con todo, lo que importa en esta ocasión es 
constatar que la inteligencia opera siempre y 
exclusivamente con el principio fisico-epistemo
lógico causa/efecto y que, al aplicarlo a su 
quehacer cotidiano, el hombre lo que hace es 
simplemente aprovechar la información que, en 
forma de consecuencias favorables o desfavo
rables, le devuelve su propia impronta. Y, así, 
las consecuencias determinan por retroacció" 
el comportamiento del ser inteligente. 

A partir de aqui no sería ni difícil ni aventu
rado tender un puente hasta el àmbito ajedre
cístico, cuyas pnicticas estàn presididas, al me
nos a partir de cierto nivel, por el estudio in
trospectivo y reflexivo. El ajedrecista estudia 
--esto es, indaga en busca de relaciones lógi
cas- y luego verifica en la lIamada partida viva 
la validez o no validez de sus hallazgos. Cabe 
decir, pues, que todo buen practicante lleva en 
su cabeza un tablero , provisto incluso de ca
sillas blancas y negras. sobre el que teje rela
ciones innúmeras que, acto seguido, intentarà 
reproducir en vivo. 

De esta actividad conjugada teórico-pràcti
ca surge a la postre el aprendizaje, entendido 
como adecuación pro¡¡resiva del individuo inte
ligente a su circunstancia . Y ello tanta en los 
campos de las disciplinas convencionales como 
en la parcela ajedrecística, con la diferencia de 
que en esta última se tiene, ademàs, la posibi
lidad de traspasar los limites de la lógica indi
viduaL Merced a d,cha trasposición -propia 
del juego dialèctico-, el estudioso llega a sor
prender las ideas que bullen en la cabeza de 

su rival y. en un contexto màs amplio, incluso a 
reproducir gran parte de su universo mental : las 
leyes que lo rigen, las fuerzas -noumena- que 
lo pueblan y las prioridades que, para èstas, ha 
establecido su dueño y senor. 

La importancia epistemológica de este proce
so se pone de manifiesto si consideramos: 

1) que ni siquiera a nivel humano existe una 
lógica única y universal, sino tantas lógicas 
(todas elias subjetivamente vàlidas), cuantos 
individuos inteligentes; 

2) que el hombre tiende a aferrarse a su pro
pia lógica y a condenar por falsas (e i1ógi 
cas) todas las demàs; 

3) que, en consecuencia, la superación de la 
lógica individual significa la superación de 
las limitaciones proplas y el acceso a una 
lógica màs universal y, por ende, màs vàlida 
o, cuando menos, no tan limitada. 

Con todo lo dicho hasta aquí no he preten
dido sino poner de manifiesto que, como quiera 
que la actividad ajedrecística està basada en el 
razonamiento lógico (incluyendo en èl aquí y 
ahora el càlculo matemàtico), entre talento aje
drecistico y talento en general existe una rela
ción tan estrecha como inexorable. Lamentable
mente, no pocos de cuantos se han pronuncia
do al respecto -desde Edgar Allan Poe hasta 
nuestro Unamuno, pasando por Stephan Zweig-, 
ya fuera para proclamar la esterilidad del aje
drez o para negar toda vinculación coherente 
entre éste y la inteligencia, lo única que consi
guieron demostrar fue, descontada su encomia
ble curiosidad, una patètica ignorancia. 

¿Cómo se explica entonces, por ejemplo, 
que el jugador de ajedrez de Stephan Zweig 
llegue a ser campeón del mundo cuando ni si
quiera alcanza el umbral de la capacidad inte
lectual media? 

La respuesta a esta pregunta, así como a 
cuantas (relacionadas con el mismo tema) ten
gan a bien formular los lectores del Butlletí, 
bien podria ser objeto de un próxlmo trabajo. 

RAMON IBERO 

DEMANEU EL "BUTLLETí D'ESCACS" 
AL VOSTRE QUIOSQUER O LLIBRETER HABITUAL 



ARA FA CINQUANTA ANYS 

EL TORNEIG INTERNACIONAL 
DE L'EXPOSICIÓ DE 
BARCELONA DE 1929 ... 
I L'IMPULS DE LA TECNICA 
El Dr. Savielli Tartakower i Francesc Armengol, 
progenitors de l'Obertura Catalana 

lOs un fet històric el de l Torneig Internacional 
d'Escacs de l'ExposiCió de Barcelona 1929, cer
tamen que mirat ara, després de 50 anys, valora 
les possibilitats tant d'organismes com de Juga
dors, 

Cal remarcar que aquesta competició la va 

per RICARD GUINART i CAVALLÉ 

organitzar la FederacIó Espanyola d'Escacs 
--n2scuda a Barcelona dos anys abans-- quan 
tot just havia començat a prendre contacte amb 
organismes i entitats afiliades aleshores eXIs
tents. No pas gaires tanmateix. 

Hem de recordar que la Federació Espanyola 

BARCELONA 24 setembre - 11 octubre 1929 

T -
5 T 6 14 f 15 

-- -
Clas . NOM PAlS 1 2 3 • 7 8 9 10 

1fL3 
TOTAL S / B 

1--- f-
I· 

1311z l 1 CAPABlANCA Cuba Vo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --
1 I V2 

-
2 TARTAKDWER Polònia V2 1 1 V2 1% 1 1 V2 1 1 1 1 11 V2 --

~ L-

G -
~ COllE Bèlgica O O % 1 1 1 I V2 1 1 ~ 1 1 1 11 --

l O 
-

• MDNTlCElLl itàlia V2 V2 V2 % 1 1 O V2 1 O 1 1 1 8V2 49,50 

5 l REY ARDID Espar.ya I O 
- - ,-

~ O O V2 V2 1 O 1 V2 1 1 1 8V2 36.75 (Saragossa) 

I 
Espanya 

6 GDlMAYD O O O V2 V2 O 1 V2 V2 1 1 1 1 1 8 --
(Madrid) 

7 YATES Anglaterra O V2 O O O 1 V, ~/2 1 V2 1 1 1 V2 7V2 --
8 Vera MENCHIK Anglaterra O 11z V2 O 1 O V2 1 % V2 1 1j, 1 O 7 42,25 

9 VllARDEBO 
Espanya 

O 
(Barcelona) 

O O 1 O V2 V2 O % 1 V2 1 1 1 7 29,7'0 

10 SOLER 
Espanya 

O O O I V2 V2 Y2 O Y2 Y2 O Y2 V2 V2 1 5 26,75 
(Barcelona) 

n MAR IN 
Espanya O V2 O I O O O V2 V2 O 1 1 V2 '/z V2 5 26,50 

(Ba rc elona) 

12 l RIBERA 
Esparrya 

O I O O 1 O O O O 'Iz V2 O 'Iz 1 1 4'/2 --

13 FONT 
Espanya 

O O O O O O O 'Iz O % V2 V2 O 1 3 12,75 
(Ba rcelona) 

" AGUlLERA 
Espanya 

O 
MUlela 

O O O O O O O O V2 V2 O 1 1 3 10 

15 TORRES 
Espanya 

O O O O O O V2 1 O O V2 O O O 2 --(Sevilla) 
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estava formada per un consell directiu d'aficio
nats catalans ; que la Federació Catalana re
colz2va totes aquelles iniciatives que donaven 
personalitat i prestigi als nostres escacs, i que 
la FederacIó Espanyola estigué domiciliada a 
Barcelona fins el 1 S32, 

lOs un conjunt de fets i circumstàncies que, a 
més d'encoratjar el president i restants directius 
de l'Espanyola, donà lloc que aquesta Federació, 
considerant-se legitimada per tots els sectors 
d'escaquistes hispans, va creure que la seva res 
ponsabilitat exigia un esforç constant per en
grandir, propagar i fer conèixer els valors estra
tègics dels quals es disposava, 

El torneig es pogué portar a cap gràcies a 
l'ajut econòmiC de la Oirecciò de l'Exposició In
ternacional de Barcelona, subvencionant-lo amb 
30,CCO pessetes. 

La Federació Espanyola d'Escacs va invitar 
els mestres estrangers següents : José Raúl Ca
pa blanca (Cuba) , ex-campió del món; Savielly 
G. Tartakower (Polònia), prestigiós teòric i di
d2cta; Edgard Colle, campió de Bèlgica, de gran 
experiència teòrica ; Friedric O. Yates, campió 
d'Anglaterra, mestre de gran anomenada inter
nacional ' Mario Mont lcelli, campió d'Itàlia, jove 
mestre de molt de prestigi; i Vera Menchik (Txe
coslovaquia) , campiOn3 del món del seu sexe. 

D'entre els participants espanyols, en total 
nou, CinC d'ells van ser invitats directament per 
la Federació Espanyola per mèrits que se'ls re
coneixien . Aquests foren : Manuel Golmayo de 
la Torriente , campió d'Espanya; Valentí Marin, 
ex-campió d'Espanya; José Aguilera, campió de 
Múrcia ; Ramon Rey Ardid representant del .Co
mitè de la Federació Centre d'Escacs-; i Josep 
Vilardebó, campió de Catalunya. 

Per a cobrir els quatre llocs restants de JU
gadors nacionals, la Federació Espanyola orga
nitzà un torneig selectiu, al qual intervingueren 
vint jugadors procedents de diferents organis
mes espanyols , i que foren : 

Invitats direct" ment per la Federació Espa
nyola: L1uis Cortés, Àngel Ribera i Plàcid Soler, 
de Barcelona (tots ells havien pres part en com
peticions internacionals) ; Agustin Gómez i Gus
tavo Navarro, de Madrid ; Carles Espinosa i Car
Ies R. Lafora , de València; i Juan de la Matta, de 
Sevilla . 

Designats pels respectius organismes: Ma
nuel Pérez de Lema, de Múrcia, i Mariano Pi
caza , d 'Albacete, corresponents a la ·Federación 
Murciana de AJedrez ' ; Joaquín Torres Caravaca, 
metge català resident a Sevilla, corresponent a 
l' .Asociación Sevillana de Ajedrez-; Miguel Pé
rez de Mlguel, de León, pertanyent al .Grupo 
Ajedrecista Leonés - ; Gerardo Ervina, de Vitòria , 

.tA ,""nTa. lI. u. -.' 
••• CItLON ... 

TORIIEO 
llITERUOGUI 
BA.RC:EIOU 
192 9 

.sU8YEaClON&DO POR LA. 
n CNA. DI.a .ECClÓN De u 
...... 1: .... . _ ....... _. ea. el 

la. _ ..... ,e. 
DE LI. PEOe.OCIO_ UP .... OL& 
DE .l.JEORr.z: 

Facsímil de la portada del programa del TorneIg 

CapablanCB Jugant contra Colle en el TorneIg de Barcelona 
(Foto Anou H, stóflc de la ell/tat) 
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corresponent a la -Federación Club Vitoriano de 
Ajedrez>; Alfredo de la Fuente Abad, de La Co
ruña, pertanyent al -Comité de Galicia >; J. Ca
mara, designat per la - Federación Valenciana de 
Ajedrez> ; Vicenç Almirall i Martin de Ortueta, de
signats pel Comitè de la -Federación del Cen
tro>; i Antoni G. Caste llà, Josep M.o Font i Ho
raci López d'Aubarede, corresponents a la -Fe
deració Catalana>. 

Aquest conjunt de vint jugadors va disputar
se els quatre llocs que se' ls reservaven per a la 
segona prova, la internacional, amb un torneig 
selectiu a base de tres eliminatòries. Es classifi
caren Almirall, Soler, Ribera i Font. Almirall no 
pogué continuar la competició a causa dels seus 
deures professionals, esent substituït per Torres, 
que era el que seguia en mèrits al torneig jugat. 

El torneig de selecció es jugà al saló d'actes 
de l'Ajuntament de Valderrobles del Poble Es
panyol de l'ExposiciÓ de Barcelona, del 15 al 28 
d'agost_ 

El Torne ig Internacional començà a jugar-se 
el dia 25 de setembre al Palau de les Arts De
coratives, acabant-se el dia 11 d'octubre . 

Aquesta competició estava dotada amb els 
següents premis : 2.000 ptes., 1.500, 1.2CO, 1.000, 
900, 700 i 500, respectivament pels vuit primers 
llocs, a més d'un premi de consolació de 750 pes
setes pels altres class ificats a raó de 30 pesse
tes per partida guanyada i 15 per taules. 

Condicionat amb les bases que regularen el 
torneig es concedi el titol d'lnternacior,l l Selec
cionable als quatre finalistes de la primera prova; 
el de Mestre Nacional d'Escacs, als quatre mi
liars classificats espanyols de la prova interna
cional, i al jugador nacional millor classificat d'a
questa se'l proclama -Challenger> (aspirant) del 
campió d'Espanya, títol que preveia la disputa 
del campionat en un matx al millor resultat de 12 
partides, a jugar dintre de l'any 1930. 

En acabar la primera prova, la Federació Ca
talana d'Escacs dedicà un dinar d'honor als ju
gadors forans que hi varen participar, àpat que 
se celebrà al Restaurant Popular de l'ExposiciÓ. 

L'acte de cloenda del Torneig Internacional 
es celebrà amb un banquet en honor dels seus 
participants al Saló Daurat de l'Hotel Orient, 
acte que presidi en representació de l'Ajunta
ment de Barce lona, el Tinent d'Alcalde, Sr. An
toni Jové. Parlaren Joan Bertran, President de la 
Federació Espanyola ; Tartakower, Capablanca, 
Golmayo i el Sr. Antoni Jové, que és qui va clou
re l'acte. 

Els parlaments foren interessants. Del que va 
parlar Capablanca, al seu torn, recordem que 
digué -que contestava a les moltes preguntes 
que li havien estat fetes. Que era evident que els 
escacs havien progressat visiblement des de 
l'última visita que ens va fer (19207) ; que calia 
però seguir fent propaganda per mor que no de
caigués l'interès de l'aficionat i que per a poder 
participar _en competicions internacionals a més 
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de la conveniència d'organitzar-ne sovint, era 
aconsellable formar-los amb mestres internacio
nals que no fossin massa forts, si bé una mica 
millors que els competidors espanyols . Aquesta 
és per a mi, la manera d'obtenir un resultat po
sitiu>. Fins aqui Capa blanca. 

El naixement de l'Obertura Catalana 

El programa oficial del torneig i dins del ca
pital relatiu a premis, després de citar els esmen
tats més amunt, hi havia un apartat que deia 
-Otros Premios>, on es feia menció de les apor
tacions de caràcter particular. Entre aquestes 
n'hi havia una d'anònima amb el lema d' -Un ad
mirador concedeix un premi de 150 ptes. al par
ticipant que origini, a la segona prova, l 'Obertu
ra Catalana que proposa el Dr. Tartakower •. 

Si el Torneig Internacional tingué el seu inte
rès, especialment per la qualitat dels membres 
estrangers que hi participaren, era un procés 
amb què ja s'hi comptava. Capablanca, Tartako
wer i Colle eren figures de molt de prestigi, com 
també Yates, Monticelli, Menchik, Golmayo i 
Rey eren de molta qualitat. 

Però la proposta del mestre polonès-francès, 
Savielly Tartakower, de portar a cap la creació 
de l 'Obertura Catalana, donà una transcendental 
importància i categoria no solament en aquell 
torneig, sinó també de cara als escacs mundials. 
I si bé aleshores aquest fet, i tot plegat, fou con
siderat com una cosa més aviat fantasiosa , utòpi
ca, o si voleu, una manera extravagant de conce
dir un premi, avui té un valor teòric , pel fet de ser 
utili tzada, i sovint, per totes les figures mundials 
sense distinció. 

-Obertura Catalana >, . Catalan System>, -Dé
but Catalan>, .Gambit Catalan. o senzillament 
·Catalana·, són els titol s que mereix aquesta 
obertura , segons amb el llenguatge en què s'es
criu, demostratiu, doncs, de la seva universali 
tat. I a part de la importància teòrica que pot re
presentar aquesta obertura, és important que 
s'hagi aconseguit vincular els escacs mundials 
a una modalitat de joc que porta un nom català 
repetit universalment sigui quin sigui el lloc on 
es juga o la nacionalitat del jugador. 

I aquest és, al nostre entendre, el triomf de 
més importància, i de més prestigi i ressò inter
nacional dins el món dels escacs. 

Per a seguir més endavant és obligat parlar 
d'aquell -admirador que va concedir un premi> 
al participant del Torneig Internacional que ori
ginés l'Obertura Catalana> . Qui va concedir el 
premí fou Francesc Armengol. Passem-li , doncs, 
la paraula a fi que sigui ell mateix qui amb més 
exactitud expliqui tot el procés d 'aquell magní
fic esdeveniment. El que segueix és una trans
cripció d'un escrit que va publicar el .Butlleti> 
que aleshores editava el Club d'Escacs Barce
lona, corresponent a la data Commemorativa del 
25è. aniversari de l'aparició de l'Obertura Cata
lana. 



... A partir d'aquest instant els escacs es consoliden , 
s'estenen, es relacionen, s'organitzen, s'acrediten, 
s'imposen, passen fronteres, i finalment agafen nom. 

-Han passat vint-i-cinc anys de quan es creà 
l'Obertura Catalana. 

.Com es recordarà va ser introduïda pel mes
tre polonès Tartakower, i malgrat de ser una Im
modèstia -permeteu-me aquesta variant- pro
moguda pel que sotseriu . 

• Quan aquella efemèrides ocupava jo un càr
rec dlfect/U a la Federació Nacional, i entre altres 
coses, que no SÓn del cas de referir , vaig propo
sar un premi personal al competidor que intro
duís aquella obertura al Torneig Internacional de 
l'Exposició de 1929 . 

• Això perpetuaria aquel/ magnific esdeveni· 
ment -sempre de difícil realització- i faria 
d'una manera perdurable, a la vegada, /'ímpetu 
de la nostra raça i del nostre clima . 

• Va ser admesa i divulgada aquella proposi· 
ció , i encara que tots els participants tenien re· 
coneguts mèrits per a transformar en realitat el 
prec d'aquella obertura, roracle de la intuició . 
va preveure, amb fonament, que l'autor d'aquell 
podria ser Tartakower. 

. No deixava de ser fàcil aquest pressenti
ment -no endevinalla- perquè a l'època aque· 
lla, especialment Tartakower era el didàctic que , 
amb més freqüència o inusitada activitat , es 
veia a totes les tribunes del món per anar ex· 
pansionant la seva competència escaquista. 

• 1 va ésser realment Tartakower el qui preo 
sentà amb eloqüent erudició aquella obertura . 

• Per cert , que no hi va haver oposiciÓ que II 
disputés la clau amb d'altres tesis més o menys 
profundes . 

• Ni tan sols van haver-hi avisos de poder· 
les esperar j així ten" ocasió de resoldre un€. 
qüestió l'abast de la qual hauria estat difícil de 
dIctaminar. 

F. Armengol 

.Potser imperà el dubte als altres partici· 
pants .. . Potser pensaren que no podrien véncer 
les originalitats de Tartakower , qui privadament 
i en públic VE; anunciar·ho i ho va prometre , en 
ser invitat i requerit . 

• Potser el silenci de tots li facilitaren el cami , 
per a ser deixebles i no autors d'un esdevem· 
ment que l'afició mundial jutlaria més endavant . 
Qui sap ... 

. Encara recordo la col·lecció de cartes que 
va escriure'm el Dr. Tartakower relacionades amb 
l'Obertura Catalana . Tinc present també el bloc 
d'articles periodístics que em va enviar, per tal 
de divulgar aquell pla inicial que va concebre I 

amb quina intenció hi havia sabor i sentiment. 
• Tots aquells documents -més que cartes i 

informacions, són documents d'estudi- exposen 
i descriuen, amb el peculiar laconisme i precisió 
del seu creador, la idea fonamental del sisteme 
que ens va dedicar i que va servir per augmen· 
tar el valor de l'art escaquista. 

. Repassant aquelles planes observem de nou 
que la lògica que les va inspirar segueix mante
nint·se ferma i amb la mateixa lIuissor d'optimis· 
me i audàcia que li imprimi el seu autor . 

• Aprofitem aquest 25è. aniversari per a salu
dar-lo i dir-li que la seva fórmula 1 d4; 2 g3, se· 
gueix tenint adeptes . 

F. Armengol 

(Aquest article fou reproduït pel setmanari es
portiu - Club·, el 1954 ) 

Sopar d'homenatge 8 Francesc Armengol I Burgues . el novembre de 1953. D'esquerra 8 drela: asseguts, 
Alexandre M enéndez . Josep Sanz. Montserrat Asenslo. Ricard Oller. senyora d'Armengo/. Francesc Armengof. 
senyora d'Oller. Alexandre Beltran. Drets , Rupert Busto. Jull Bassols. Rafael L/Drens. Angel RIbers , Ramon Arbo 
Rafael Domenech , Josep Val/ve . Sra . de Busto, RaureU,. ., SofIa RUIZ . Narcis Lecha I RIcard Gumart . 
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Després de 1 d4 Cf6 (o bé 
també 1.. . d5) no s·ha assajat 
encara mal abans del Torneig 
de Barcelona 1929 el desenrot· 
llament 2 g3 i. per tant. és preci · 
sament -al segon cop o movi
ment- que aquesta decisió d·am
pliar el combat sembla la més 
profunda i lògical 

En efecte. Si a parti r del pri
mer cop o moviment. per exem
ple. es juga 1 g3. a les hores les 
negres podrien servir-se de se
guida de la rèplica inicial 1.. . e5. 

Es podria igualment jugar com 
a -Obertura ultra-catalana-: 1 
g3. ja que la rèplica esmentada 

LORIGEN 
DE LOBERTURA 

CATALANA 

anteriorment 1... e5. és probable
ment també dominada per les 
blanques. 

Altrament. !"aplicació del de
senvolupament al tercer movi 
ment. per exemple. després de 
1 d4 Cf6. 2 Cf3 e6. 3 g3. etc .. 
pot molt bé entrar en la via es
tatèg ica del sistema català . però 
no representa pas !"ordre dels 
cops o moviments més exactes. 
perquè les ne9res haurien pogut 
respondre al segon moviment 
d·una manera més eficaç 2 ... b61 

(en lloc de 2 ... e6) i anticipar-se 
aixi !"advesari en I·ocupació de 
la gran diagonal. 

Savlelli (Xavier) Gngonevltx 
T artakower. 
Va nelxer el 9 de febrer 
del 1887 a Rostolf del 
Don (Russls) Va monr 
el 5 de febrer del 1966 
8 Paris 
Doctor en lleiS per la 
Umvers/lat de VIena 
en 1909. Va ser un 
mfatlgable GM durant 
la seva Vida . Col/abors 
amb els seus arlleles 
teòncs en toles les 
revistes més Importants 
del món, Publicà 
nombrosos llibres que 
pel seu valor s'han 
traduir al rus, alemany' 
francès . 
Visita Barcelona tres 
vegades: en 1929. 1930 i 

1934. 
D'ell es aquella 
sentèncIa ' .Dels escacs 
no se' n por Viure, peró 
se'n por mOflr· 

per Dr. Savielli Tartakower 

Com que aiXa es el debut (o 
per ésser més exacte : el siste
ma) català . és potser capaç de 
- capgirar tota la teoria - dels 
Escacs! 

La seva idea motriu és la dï
naugurar el més ràpidament pos
sible una forta pressió contra el 
punt estratègic d5. Si les anàli
sis ulteriors demostren !"èxit d·a
questa escomesa. aleshores 
serà precís renunciar per les ne
gres a les dues respostes habi
tuals : 1.. . CI6 com també 1.. . d5. 
les quals fins avui han dominat 
en el repertori dels torneigs. 

En la següent partida s·expan
siona la teoria d·aquest sistema 

Barcelona. 1929 

6 . I ronda 

N. · 238 R 74 /a 

TARTAKOWER - TORRES 

1 d4 Ct6. 2 ;3 g6 . (La vanant Slmè· 
tnca Ets altres cops o mOViments a 
considerar s6n: 2 .. e6 I 2 dS.) 3 
c4 (Amb aquest mOVIment tes blan 
ques s'Introdueixen en una vanant molt 
còmode de la defensa Indiana -1 d4 
C16 . 2 c4 . 3 g3- It:s un dels avan tatges 
de l'obertura catalana que permet do
blegar, si és convenient, mottes allres 
variants que són conegudes com avan
tatjoses per a les blanques) 3 eS. 
(Exigint un aclariment al centre En la 
partida Tartakower-Monlicelll , de la 
primera tanda d'aquest torneig, ta con
tinuaCió fou ' 3 Ag7 4 Ag2 O-O. 5 e4 
I les blanques estan millor. ) 4 d5 d6. S 
Ce3 AlS . fi Ag2 Ag7. 7 04 Ag4. 8 13 
AeS. 9 Cge2 Cbd7. 10 O-O hS. (Les 
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blanques tenen. gràcies al seu debut. 
un desenrolllament superior; en can
VI , les negres Investiguen la seva sa l
vació en un contraatac ferreny. El com· 
bat es presenta molt viu I interessant.) 
11 h31 aS. (Seria inútil 11 . CeS a 
causa de 12 f4 I el cavall ha de 
tornar-se 'n a d7 perquè 12 C X c4? 
13 Oa4 + costaria a les negres una 
peça. ) 12 A.3 Cb6. 13 b3 AdT. (Enca· 
rat 8 l'esquerra -casella a4- com 
també a la dreta- h3. Si 13 a4 ales
hores les blanques no respondrien 
pas 14 e x a4 e x a4. 15 b X a4 OaS. 
etcètera. però molt simplement 14 Dd2 
i conservar aix! el seu avantatge de 
posició. ) 14 a4 De8. 15 Rh2 Ch7. 16 
Dd2 gS. 17 t4 ... (La topada. L·aceep· 
tació del peó per 17 A x gS C x gS. 18 
D X g5 AeS, etc .• donaria a les negres 
un atac molt tort .) 17 ... h4. 18 g x h4 ... 
(Aquest moviment obre excessos de 
Unies paf preu d'un peó. Una conti · 
nuació més sòlida era 18 g4, però 
les blanques desitgen augmentar l'en
testament del combat.) 18 ... g4. 19 fS 
II X h3. 20 A x h3 Ats. 21 Ag5 C x 115. 
22 h x gS A.S +. 23 Rg2 Dc7. 24 Cgl ... 
(Per situar. se a 13 i fer desaparè ixer 
-d 'una manera o allra- l'altil domi· 
nant de les negres.) 24 ... 0·0-0. 25 Ct3 
Ag7. 26 CbS ... (Sacrifici purament po
siciona/ d'una qualitat per a refermar 
la seva idea d 'alac.) 26 ... A x bS. 27 
• X bS A x ol. 28 T x al Tdg8. (Una al· 
Ira continuació moll valenta en com· 
plicacions seria 28... a4.) 29 D x a5 
Ad7. (DecisiÓ heroica per amenaça r 

30 ... TaS. Si. per contra, 29 ... f6 . 30 
g6 Rd7. 31 Ag4 Ta8. 32 Oc3 T X a1. 33 
O x al Td8. 34 Db2. elc .• aleshores el 
peó passa I de les blanques resultari a 
una amenaça constant.) 30 16 + T X hJ. 
(Naturalment, ni 30 ... Ad8? 31 Oa8 + !! 
Cc8. 32 b6!! i guanyen Immediatament. 
Ni 30 ... Ae8. 31 Oc3. etc., ni finalment 
30 ... e6. 31 d X e6 + t X e6. 32 Tdl 
amb pressió molt torla, no podria sa
tisfer gaire a les negres. ) 31 R X h3 
e X 16. 32 g X I6 ... (Posició molt curio· 
sa: encara que el rei de les blanques 
es Irobi retardat i als angles s'haurà 
de defensar tol defensant el seu propi 
a lac. ) 32.. Dd8. 33 Dc3 Re7 . 34 Ch4 
Oe8 + . 35 Cts Tg6. 36 T11 Cd7. 37 
OaS + CbS (Després 37 ... Rb8 . 38 b6! 
Oh8 + . 39 Ch4 T X t6. 40 Ta l! Rc8. 4' 
Oa8 + Cb8. 42 Ta7 aquest moviment 
prOduir ia noves angoixes!) 38 e5 
(Les blanques prelenen tot O res. Una 
continuaciÓ més lenta. però més sò
lida. seria 38 b4. ) 38 ... Th6 +. (Aqul 
un moviment esplèndid. 38 ... Tg1 amb 
la millor continuació: 39 T X gl 
O x tS +. 40 Tg4 Ot3 + . 41 Rh4. elc .. 
procuraria a les negres grans proba
bititats d'empat per xec perpetu.) 39 
Rg2 Tg6 +. 40 Cg3 Dd8. 41 b4 ... I Una 
nova escomesa a la seguretat del fel 
neg re, la resistència del qual esdevé 
cada vegada més feble.) 41 .. Ab8. 42 
b X c5 d x cS. 43 TI3 Tg4. 44 e6 .. 
(Aquesta nova empenta del peó és 
molt torta i terminant.) 44 .. Dd6. (Na
turalment , mai 44 ... f X eS a causa de 
45 t7. Sense salvamenl seria lambé 
44 ... T X c4. 45 e7 Tc2 + . 46 All!. etc.) 
45 e7 Tg8. 46 0., Te8. 47 etSI 

1 - O 

l es negres abandonen puix que des' 
prés de 47 ... O X t6. 48 Og3+ Rc8. 
49 Cd6 + . o bé 47 ... Od7. 48 DeS + 
Oc7. 49 O x c7+ A X c7 . 50 Cg7, etc .. 
o bé encara 47 ... Tg8 +. 48 Cg7. és la 
mort del negre. 

Traducció de F. ARMENGOL 
Publicat en el numero de 

desembre de 1929 de 
" Els Escacs a Catalunya" . 

ESCAQUISTA! 

Les altres partides jugades pel 
doctor T artakower en el Torne ig 
de Barcelona 7929. 

1." ronda 

N.' 239 O 70/ a 

TARTAKOWIOR - MONTiCEUI 

1 d4 Cts . 2 g3 116. 3 e4 AII7. 4 Ag2. O-O. 
S e4 d6. 6 Co2 .5. 7 dS Cbd7. 8 Cbc3 
aS. 9 h3 CeS. 10 Ae3 Ce8. 11 Od2 tS . 
12 e x tS g x tS . 13 0-0 b6. 14 t4 04. 15' 
Cd4 Ad7. 16 g4 t x g4.17 h x g4 A x g4. 
18 C X e4 C x o4. 19 A x e4 Ct6. 20 Ag2 
De7. 21 tS Cd7_ 22 Ce6 Oe8. 23 Tael 
CeS. 24 Ad4 A x tS . 25 A x eS d x eS. 
26 C x eS A x eS. 27 OliS + Rh8. 28 
T x tS Ad4 +. 29 R11 Dd7. 30 To6 T x tS . 
31 O x tS Dg7. 32 004 Tt8 +. 33 Re l 
At2 +. 34 Rdl D x b2. 35 Te7 Dal + . 
36 Re2 D x a2+. 37 Re3 Dal +. 38 Rc2. 

1/2 - 1/2 

14." ronda 

N.Q '240 DOS/a 

TARTAKOWER - MARIN 

1 d4 dS. 2 g3 AtS. 3 Ag2 06. 4 Ct3 h6 . 
5 0-0 Ct6. 6 e4 c6. 7 Ce3 Cbd7. 8 b3 
Ad6. 9 Ab2 o-o. 10 Tol C04. 11 Cd2 
Cdts. 12 Cd x e4 C x 04. 13 C x 04 
d x e4. 14 Od2 DgS. 15 O x gS h x gS. 
16 t3 e x t3. 17 A x t3 Ab4. 18 Tedl 
Ae2. 19 Tdel Ag6. 20 04 tS . 21 • x tS 
A x fS. 22 Ac3 A X c3. 23 T x c3 Tad8. 
24 Tdl g4. 25 Ag2 Tt7. 26 dS Ttd7. 27 
T11 e x dS . 28 e x dS 116. 29 d x e6 
A x 06. 30 Te3 AtS. 31 Ae4 Tt8. 32 
A x tS g X f5. 33 reS Tdf7. 34 Tfe1 Rg7 . 
35 Rt2 Rg6 . 36 T.7 T x .7. 37 T x .7 
Tt7. 38 T.2. 

1/2 - 1/2 

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

i revistes d'escacs que pots consulta r gratuïtament. 

Aquesta col.lecció està composta pel llegat de 476 obres que l'any 1940 
va donar a la Biblioteca Na M ercè Borrell . vídua de Josep Paluzíe i Lucena 

-patriarca dels nostres escacs- i els seus fills . augmentada 
posteriorment pels fons editorials i altres deixes particulars . 

Per la teva cultura escaquista: NO DEIXIS D-UTllITZAR-LA! 
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ELSISTEMA 
per Raymond Keene CATALÀ Gran Mestre Intern acional 

Fa mig segle que el gran mestre polonès Savielly Tartakower va introduir allò que ha arribat a ésser 
la més subtil versiò de l'obertura del peó de dama. En el Torneig Internacional de Barcelona de 1929 
Tartakower va combinar la jugada inicial 1 d4 amb el fi . nquet de l'alfil de rei , donant lloc a una 
harmònic combinació de les estratègies clàssica i hipermoderna. Tartakower no solament ocupava el 
centre amb els peons sinó que aconseguia exercir pressió lateral contra el peó central del contrari per 
mitjà de l'alfil en fianquet. 

Aixi, la creació de Tartakower lluità més vigorosament per la iniciativa del que no havia fet l 'obertura 
Reti (una matinera contribució hipermoderna a la teoria d'obertures), la qual tractava de retardaria 
invasió del territori central dels peons blancs fins el mig joc. Cinquanta anys després, la innovació 
catalana de Tartakower és una pròspera creació que encara crida l'atenció a qualsevol estil de jugador, 
i ha estat una arma favorita de grans mestres del caire de Botvinnik, Smislov, Kòrxnoi i Petrossian. 

A continuació publiquem algunes de les partides jugades per Tartakower amb aquesta obertura ; la 
meva partida predilecta jugada per mi amb el Sistema Català ; i uns extractes de la tercera edició del 
meu llibre . FLANK OPENINGS. -que tracta extensament aquest planteig- la versió anglesa del qual 
es publicara properament. 

N.O 241 o 05/. 

San Remo, gener 1930 

TATAKOWER · YATES 

1 d4 dS. 2 g3... (Havent introdUl1 
aquest Sistema Català en el torneig de 
Barcelona a les darreries de 1929 
-contra Mantlee!h. Font i Torres
em sentia Inclinat a demostrar la seva 
profunditat i fineses en torne igs sub· 
següents. Alxi. . la fertilitat estratègica 
d'aquesta obertura. malgrat la seva 
tal vegada àrida aparença, es va re · 
vetar en dIverses ramificacions com 
poden ésser el Gambit Calalà -1 d4 
d5. 2 CI3 C16. 3 e4 e6. 4 g3 ele.-; el 
Joc Neo·Català, l'ullra Obertura Ca 
lalana - 1 CI3 d5 . 2 g3 e5. 3 Ag2 CI6 
4 0-0 Cc6. 5 d4 e6. 6 c4-: el Gambll 
Català Acceptat, etc. Algunes vega
des aquestes variants estan relaciona
des amb altres conegudes formaCIon s 
-l'obertura Zukertort·Reti, l'obertura 
Anglesa, la Defensa Grünfeld amb una 
Jugada de més, el Gambit de Dama Ac
ceptat , etc,- í en altres la Catalana 
té una existència completament autò
noma, S'ha d'assenyalar la unIversali
tat de la Jugada 2 g3, la qual és JU 
gable no solament contra 1 d5 SInó 
que s'escau també molt bé contra 1 
C16. o 1 . e6. o 1.. 15.1 2 ... e6. 3 
Ag2 CIG, 4 Cf3 Cbd7. (En ocasIó de 
4 , cS, S c4 CC6, 6 c X d5 exdS, 7 
O-O Ae7. aniríem a parar al famIlI ar 

mètode Schlechter-AubinslelO contra la 
Defensa Tarrasc h, amb la favorable dl
lerència d'ésser encara possible esco, 
lli r entre el desenvolupament normal 
per 8 Cc3 i la més subtil estratagema 
8 d X cS A x cS, 9 Cbd2 seguit de 
Cb3 +. ) 5 0·0 b6. (O 5 ... e6. 6 Cbd2 
Ad6.7 b3 0·0·7.. . e5. 8 d xe5 CXe5. 
9 Ab2 1 ·8 Ab2 De7. 9 e4!+ . 1 6 b3 
Ab7. 7Ab2 Ad6 . 8 Ce51 Oe7. (Si 8 .. 
A x e5. 9 d X e5. 10 e41 ". ) 9 e41 0·0. 
(Si 9 ... Aa3. 10 Del·) 10- e x d5 e x dS. 
11 Cc4L , (Mercès a aquesta elegant 
maniobra el blanc obté l'avantatge teò 
ric de la parella d'alfils,) 11 ,., Tle8, 
12 C x d6 O x d6. 13 Ce3 C18. 14 Te l 
Ce6 , 15 Od3 Tad81 16 Tfdl .. , (E l blanc 
encara no pot realitzar el seu pla na
lural que consisteix a doblar les tor
res en la columna semi-oberta "c" mit
jançant 16 Tc2 seguit de Tfcl , car la 
seva execució seria fru strada per 16 
(Te21 Ce4! 17 C x e4 d X e4. 18 A x e' 
A x e4 . 19 D xe4 C X d4. 20 D X d4 
-20 Dg4 h5- 20 ... D x d4 . 21 A X d' 
T X d4 22 T x e7 Td2. 23 T x .7 T8 x e2 
i la lluita se 'n va a taules. ) 16.,. a6. 
17 Td2 Cg5. 18 Tde 2 Od7. 19 Cdl ! e6. 
(Si 19 .. Ch3+. 20 RI1.) 20 13 Oe 7. 
21 Cf2 h6. (Una expedIció latal hau
ria estat 21 . Oe3? a causa de 22 
D x e3 T x e3. 23 h4 Ce6. 24 Cd1 gua
nyant la torre,) 22 Tel aS, 23 Od2 a4. 
24 Cd3 aX b3, 25 aX b3 CeS. 26 Tec I 
Cd7. 27 b4 ... (Bloquejant la casella 
cS. Després de 27 Cb4 el negre po
dria alliberar-se amb 27 .. , cS! 28 d x cS 
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C7 X c5!1 27... 016. 28 CeS .. , I Repe· 
1101 la manrobra del punt avançat t 

d 'aquesta manera es força el canvI a 
eS -amb motIu del triple atac a c6-
la qual cosa augmenta l'abast de l'al· 
fil dama blanc,) 28 ... e x eS, 29 d X eS 
Og6. 30 Ad41 C x d4 . 31 O x d4 b5. 32 
14 f6 , (Una essenCIal contra mesura, ) 
33 e X 16 O x 16. 34 O x 16 9 x 16. 3S 
Rf2 ,., (En el simplificat final que ha 
resultat de les maniobres prèVies, l'ac 
CIÓ de l'Alfil Català ha de continuar 
lugant un gran paper. ) 35 ... Ta8. 

.!. B 
.t 

i ï1 ' . 1, T 
A i 
fS IJ 

8 
~ t:, ~~l;; 
~ 

(SI primerament 35 ., Rg7 aleshores 
segu ir ia 36 Tal Ta8. 37 T2a2' T X a2 
38 T x a2 Ta8, 39 T x a8 + A x a8, 40 
Re3 i les febleses de tots els peons 



negres d 'antuvI el tnangle dS-c6-bS
decidiria el joc a lavor del blanc. ) 
36 T X c61... (Aquest sacrificI del can
OVI només serà premiat al cap d'una 
colla de Jugades d 'haver estaI let. I 
encara que esdeovingui lògic fora del 
pla general. necessita encara moltes 
fineses tàctiques per a justllicar· lo,) 
36 .. . A xe6. 37 T xe6 d4. 38 AdS + ... 
(Un xec imporlant perquè arracona el 
rei. Si de seguida 38 T x f6 Ta4 t'a
vantatge aniria a parar al bàndol ne
gre,) 38 ... Rh8, 39 T X f6 Tac8. (Si ara 
39 ... Ta4 seguiria 40 T X h6 amb xec! 
Rg7. 41 Tb6 T X b4. 42 Ae6 Te6. 43 
T x bS i el bJanc tindria aovantatge ma
tenal.) 40 Ac6!... (Preparant un guany 
tècnic en el qual l'alfil proovana que 
en certes ocasions és superior a la 
torre contrària . No suficientment con
vincent és 40 T x h6+ Rg7. 41 TcS 
T x e6. 42 A x e6 Tb8. 43 RI3 Tb6! 44 
AdS Ta6. 45 Re4 Ta4. 46 R x d4 
T X b4 + amb possibilitats equilibra· 
des.) 40 ... Rg7. 41 A X e8 RXI6. 42 
A x bS Tb8. 43 Ad3 T X b4 . 44 g4 ... 
(Decisiova.) 44 ... Tb8. 45 h4 Te8. 46 
gS + Rg7_ 47 RI3!. .. ( --Creuant la bar· 
rera " la qual CO'ia podria ésser pre
vinguda després de 47 fS? h x gS. 48 
h X gS Te3!) 47.. . Te3+. (Si primera· 
ment 47 hS aleshores 48 15 Te3+ . 
49 RI4 Th3 5016 + R17. 51 RIS T X h4 . 
52 g6 -t guanyant sense dificultat) 
48 Rg4 Te8. 49 15 h x gS. 50 h x gS 
Te8. 51 RI4 R18. 52 ReS Te7. (Si 52 
Ta8 aleshores, sense cerimònies, 53 
R X d4. ) 53 g6 Te8. 54 16 Te8 +. 55 
R X d4 Td8 +. 56 Re3. 

1 • O 

SAVIELLY TARTAKOWER 

N.O 242 R 57/ a 

Lodz, 1935 

TARTAKOWER · L STEINER 

d4 dS. 2 CI3 C16. 3 g3 06. (El con · 
tra -slstema amb el desenovolupamenl 
de l'altil dama per 3.. AfS encara té 
els seus adeptes.) 4 Ag2 eS, 5 o-o 
Cc6. 6 b3... (Un tomb enèrgiC es po
dria donar a la partida Jugant aqu í 
6 e4 I SI 6 . .. d X e4. 7 Oa4 Ad7. 8 
d x eS. ) 6 ... Ae7. 7 Ab2 0·0. 8 Cbd2 
Ce4, (El negre tracla d'ant icipar-se al 
seu adversari en l'es tabliment d'un lloc 
avançat ) 9 C X e4,., (El blanc no pot 
esperar que el negre reforc i el seu 
centre, car si 9 e3 fS.) 9 ... d x e4. 10 
CeSI... (Les tres peces menors blan
ques atenyen el seu màxim poder de 
cooperació. ) 10 .. . C X d4. 11 A X e4 IS. 
12 Ag2 A16. 13 Cd3 De7. 14 e3 CbS. 
15 A X f6 gX 16. (Després de l S 
T x f6 - la qual. de no ésser la !in ia 
que segueix, seria més sana- el bJanc 
podria continuar la seova acc ió central 
mit jançant 16 e4 eS. 17 f4 .) 16 Dd2 
c4. (I no 16 ... Ad7 17 e x c5 ni lam-

éoe 16 . Td8. 17 a4 Cd6. 18 Oe3 gua· 
nyant un peó.) 17 Cf4 aS. (Un eng,· 
ny6s intent de portar la torre dam3 
al joc ) 18 Tfdl Ta6. 19 a4 Cd6. 20 
Dc3 OcS. (Ja que no pot mi llorar el 
seu més aviat deliclent desenvolupa· 
ment, el negre tracta d'alleujar la seva 
posició per mitjà de canovi , 21 ... DeS 
o Ob4 .) 21 ChS DeS. 22 Td4 bS. 23 
f4 ! .. . (Una important mesura intermit
la que refuta la estratègia del negre 
donat que força la dama a ocupar una 
casella indefensa, on està, com aquell 
qui diu, "a l'aire". ) 23... OcS. 24 
ax bS C X bS . (O 24 . . O x b5. 25 
bXe4.) 25 T x e4 De7. 26 Del Ab7. 
27 Oe2 ... (El blanc prefereix no per
metre al seu oponent contraJoc per 27 
T x aS T X aS. 28 O x aS A x g2. 29 
R x g2 Ob7+ seguit de 30 ... Ta8.) 27 ... 
Ad5. 29 T4a4 Da7. (Deixant el seu ca
ovali " en prise" el negre guaita lluny, 
encara que no prou . No obstant, des
prés d 'altres Jugades cauria un segon 
peó.) 29 O x bS O x e3 +. 30 Rhl 
A x g2 + . 31 R x g2 Td6. (Amb l'ame
naça aparentment decisiva de 32 .. 
Td2 + . Realment , si de cas 32 T'l 
Td2 +. 33 Rh3 Txe2. 34 T x a5 Od2 I 

el negre guanyaria!) 32 ex 16 + L 
(Gairebé de miracle arriba el premi 
a la lògica I sana estratègia del blanc:. ) 

32... R17. (Si 32 . T x 16. 33 Ob8 + 
seguit de O X d6.) 33 Ce4!._. (La punta 
suplementària de la combinació d 'a· 
tac i defensa al mateix temps del 
blanc.) 33 ... I X e4. 34 Dh5 + Rg8. 35 
Ogs + R17. (Óboviament no 35 .. Rhe. 
36 Oe5 + seguit de O x d6.) 36 T X 85 
Td2+. 37 Rh3 Td7. 38 Dh6!... (Ame· 
naçant 39 Tg5.) 38 ... Tg8. 39 TgS i el 
negre abandona perquè després de 
39 ... T X g5. 40 f x gS la doble ame
naça de 41 0'6 + 041 D X h7 + no 
pot ésser aturada. Per exemple, 40 . .. 
012. 41 O x h7 + 040 ... Dd4. 41 Tf1+ 
forçant el mat. 

Tartakower no fou sempre lan afor
tunat amb la seva brillant innoovaci6. 
Set anys després del seu or iginal des
cobriment el va provar contra Alekhl . 
ne. però l'unic resullat que en ova 
Ireure fou un premi de bellesa per al 
seu gran oponent. 

BUTLLETI 

N.O 243 R Sl / b 

Nottingham, 1936 

TARTAKOWER · ALEKHINE 

1 d4 Cf6. 2 g3 eS. 3 CI3 ... (Més agres· 
siva és dS.) 3 ... dS. 4 Ag2 ... (Tal vega· 
da 4 c4 sigui més forta .) 4 ... c x d4. S 
0·0 ... (Si 5 C X d4 eS i el blanc no pot 
canoviar un cavall a c6 com succeeix 
en un variant similar de la Defensa 
Grünfeld amb els colors canviats ) 5 ... 
Ag4. 6 e X d4? .. (Això està completa
ment d'acord amb els desigs del ne
gre. AI seu lloc 6 CeS! hagués mano 
tingut equilibrada la posició, car des
prés de 6 .. . AhS. 7 O X d4 el guany 
d'un peó amb 7 .. A x e2 hauria resul· 
tat decididament massa arriscat des· 
prés de 8 Tel Ah5 o Aa6 .... 9 c4 . 
etc. + .) 6 ... eS . 7 CI3 Ce6. 8 h3 AlS . 
(Fins - i tot més exacte hagués estat 
8 . .. Ad7 -però no 8 ... Ae6. 9 Cg5-
després de la qual 9 c4 haguéS estat 
senzillament replicada per 9 ... d X c4 
-+ . Però la textual és, després de tot , 

su ficientment bona.) 9 c41 d4. 10 Ob3 
Oc7? (Després d'aquesta el blanc té 
l'oportunitat d 'equilibrar les possibili 
tats. La més natural 10... Dd7 -no 
... OcS a causa de 11 C X eS! seguit de 
12 A Xb7 + - hagués estat la millor; 
si 11 e3 alèshores 11 ... Ae7. 12 e X d4 
e x d4 seguit de ... 0-0, etc .. amb clar 
aovantatge. ) 11 e3 Ae7. (El negre ha 
de posar el rei en seguretat tan ràpi
dament com pugui.) 12 eX d4 e x d4. 
13 AI4 ... (Aquest important guany d 'un 
temps ès conseqüència directa de la 
poc acurada jugada 10.-. ) 13... Oc8. 
14 Td l O-O. (Sortosament per al ne· 
gre no s 'ha de preocupar pel seu peó 
central car obtindria compensació en 
la captura del peó " h", Si ara 15 g4 
aleshores 15 ... Ae4! 16 Cbd2 Ag6, etc 
amb una complicada però no desa
vantatjosa posició de mig joc.) 1S 
C x d4 A X h3. 16 C x e6 b xe6. 17 
A X h3? ... (Ara, i després, el blanc fa 
algunes jugades indiferents, les quals 
espatllen la fins ara defensable pOSI
CiÓ. !:s notori ament gens recomanab le 
portar la dama negra a una forta po 
Sició d'atac després del canovi. D'una 
vegada per totes hauria estat COnve
nient acabar el desenovolupament amb 
17 Ce3.) 17 ... D Xh3. 18 013 Cg4. 19 
Cc3... (Altra vegada desestimant les 
possibilitats d 'atac del negre. Millor 
era 19 Cd2 i si 19 ... 15 aleshores 20 
CI1.) 19 ... fSI (Amb la poderosa ame· 
naça 20 ... AcS, en aquests moments 
prematura tenint en compte 20 Ce4. 
Des d'ara la condUCCIÓ per part del 
negre de l'atac pel flanc de rei és 
irreprotxable i justifica la distinció que 
rebé aquesta interessant partida.) 20 
Og2 OhS. 21 Tel ... ( Igualment insufi 
cient era 21 Ad6 A x d6. 22 T X d6 14 . 
elC. -+ .) 21 ... AeS. 22 Cdl gS . 23 
AeS ... (23 Ae3 A x e3. 24 C x e3 CeS 
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seguit de f4 hagués donat igualment 
al negre un fàcil atac.) 23 ... Tad8. 
(Després d'aquesta jugada no hi ha 
defensa contra .. . T X d1.) 24 Ac3 
T X dl l (No solament guanyant un peó 
sinó enderrocant la resta de la forta· 
lesa del blanc) 25 Ta x d1 A X f2 + , 
26 Rll A X el. (Temptadora però menys 
convincent era 26 ... Ae3 a causa de la 
resposta 27 Re2!) 27 T X el 14 , 2S 
9 X 14 ... (El recurs desespera! 28 Te7 
s'hagués demostrat insuficient davan! 
de 28 Ce3+. 29 Rg1 Od1 +. 30 Rh2 
I x g3+ .) 28 ... T x f4 + . 29 Rg1 ... 

h 

" • • i 
j'~ i • ~ % ~ . 'iV 
~ .~ 

" r g • 

~D. $% ". ~~* 
@ Ja = ~V,( ~ '" 

29... Ch21 (La jugada mortal. Si 30 
O x h2 a!eshores 30 .. . Tg4 +. 31 Rhl 
Th4. El blanc escull un altre cami per 
lliurar la seva dama, però aviat es con· 
venç que és una resistència inutil.) 
30 Te3 Tf1 +. 31 D Xf1 + e Xf1. 32 
R X fl Of7 +. 33 Rg2 DX c4. 34 Te7 
Dd5+ . 35 Rh3 h5. 

o - 1 

LA MEVA PARTIDA PREDILECTA 
AMB EL SISTEMA CATALA 

N.O 244 

Cops Clare 8enedlct, 
Madrid, 1971 

KEENE - RDBATSCH 

o 0718 

1 c4 Cf6, 2 Cf3 e6. (El Gran Mestre 
austríac és un jugador reconegut per 
ta seva solidesa, per la qual cosa JC 
ja esperava aquesta resposta més 
aviat que una jugada més especulatl ' 
va com ara 2.. g6.) 3 g3 dS. 4 Ag2 
Ae7. 5 O-O 0-0. 6 d4 Cbd7. 7 Dc2 b6. 
8 Cc3 Ab7. 9 e X dS C x dS. (Aquesta 
línia havia estat jugada per Geller en 
el seu malx de candidats contra SmIS· 
laven 1965 i n'havia tret una fàcil .gual. 

lat per les negres en aquella ocasió 
Ara, o en la propera Jugada, prendre 
en d5 amb el peó "e" hauria rest rin 
git la mobilitat de l'alfil dama negre) 
10 C X d5 A x c5. 11 e4 Ab7. 12 Af4... 
(Smislov Jugà 12 Td1 però no el portà 
enlloc. La textual em sembla més lò
gica, car el blanc ara té l'oportunitat 
de coUocar les seves torres a dI i e' , 
i, a més, ja no té raó de témer l'a· 
menaça cenlral ... c5 com a resultat 
del seguent sacflfici de peó.) 12 ... cS. 
13 d5 e x d5. 14 e X d5 Af6. (I no 14 
A X d5. 15 Tadl amb la qual el negre 
perderia material. 14 ... CI6 fallaria des
prés de 15 d6 seguit de 16 Tadl .) 
15 h4 Te8. (Es Doss,ble 15 ... h6. en
cara que el blanc pot intentar 16 Ch2-
g4 anant de cara a la feblesa del 
punl h6. ) 16 Cg5 Cf8. 17 Tadl Ad4. 
~ Amb l'esperança d'envoltar el peó 
"d" del blanc, però la resposta d'a
quest frustra aquest pta.) 18 Ae3 ... 
(Ara el negre no pot capturar imme
diatament a e3 degut a la sensibilitat 
del punt 17. ) 18 ... h6. (Després de la 
partida Robatsch va suggeri r 18.. f6 
però això falla amb 16 d61 A X g2. 20 
Ob3+ c4. 21 O xe4 + CeG. 22 CXe6 
A Xfl . 23 A X fl, etc . De passada cal 
esmentar que la variant 18 .. A X d5. 
19 A x d4 A xg2. 20 A X g7! és favo· 
rabie al blanc.) 19 Ce4 A X e3. 20 
f X e3 Cg6? (Un forl error làclic de 
llastimoses conseqüències. L'avantatge 
del blanc -peó passat i pressIó en la 
columna ''f''- encara no tè propor 
cions decisives després de la correc 
ta 20 ... De7! Ara es provoca un hola· 
caust. J 

21 T X t7 ... (Francament, aquest sacri · 
f.ci era inspirat per la partida SotVIn ' 
nik-Porti sch i la vaig jugar després de 
pensar-rne-la pocs minuts. Sotvinmk
Portis eh fou jUQ.ada a Mónaco en 1968 
instaurant un brillant sacrifici de torrE 
per part de l'ex-campió del món con· 
tra el peó " 17 " del seu oponent. Es 

clar que les respostes 21 ... T X e4 
-22 T X b7 Tg4. 22 015- i 21 
RXf7. 22 Tll + Rg8. 23 Cf6+ g X f6 
24 O x g6 + Rh8. 25 O X h6 + Rg8. 2€ 
T X f6 -són les adients, i valg creurE: 
que després- 21 ... A x 17. 22 Tfl +-. 
22 . Re7 portava al mat.) 21 ... R x 17. 
(No té sortida deixar-la de fer . El 
blanc romandria amb un peó de mé~ 

amb una torre establerla al 7e. ren 
gle. ) 22 Tll + Re7. (Tot lust ara em 
vaig posar a rum.ar durant 50 minuts 
abans de continuar amb la combina
ció. El blanc guanya però algunes dE: 
les variants necesSllen un càlcul pre
cís . Si en el seu lloc es Juga 22 ... Rgf 
guanya fàcilmenl 23 Cf6 + 9 x 16. 2' 
O xg6+ .) 23 d6+ Ad7. (O 23 Pe6. 
24 CXc5+ b x c5 25 O X g6+ Rd7 
26 Tl7+ etc. ) 24 Tl7 + Ce7. (S , 24 .. 
ReS aleshores 25 Tc7 + Ab8 -25 
O X c7. 26 d x e7 + RXe7. 27 CdE 
Rxd6. 28 O Xg6+ Te6 . 29 Od3 + Rc7 
30 A x b7 R X b7. 31 Od7 + - 26 
Txb7+ RXb7. 27 CXc5 + Rb8. 2f 
Ca6++ .) 

êLl ~!J 
~ ¡j '. ,., ,fj 
~D~ ~ m 
'0 L ~ 0 ~~ 

25 Da4 + Rc8. (H. ha dues alternat.
ves: 1) 25 .. Ac6. 26 Ah3 mal: 2) 25 
Re6. 26 Dc4 + I ara: 2a) 26 .. Rd7. 
27 Ah3 + Re6. 28 d7 Tl8. 29 Oe6 + 
RbS. 30 Cd6+ : 2b) 26 ReS. 27 
dxe7 T X e7 -27 Dd5. 28 Oc3+ 
Re6_ 29 Cg5+-. 28 Tfll i el rei ne· 
gre està encallat ; 2c) 26 ... Ad5. 27 
T Xe7+ T xe7 -27 ... O Xe7. 2f 
C x eS + R x d6. 29 O X d5 + ele - . 2P 
CxcS+ bXcS -28 .. Rf6 . 29 Of4 + 
Rg6. 30 d xe7-. 29 O X dSI- RI6 30 
Df3 + seguit de d X e7 i O X a8 gua
nyant una peça. ) 26 d7 +... (Arnbanl 
a un sorprenen I doble .) 26 ... D x d7. 
(O 26 . . Rc7 . 27 d x e8 =C+ O Xe8. 
28 Dc4 i el negre està perdut.) 27 
Ah31 I el negre abandona. A) 27 
D X h3. 28 O x e8: B) 27 . Ac6. 28 
DXc6+ Cxc6. 29 A xd7+ Rd8 30 
A X e6 i guanya. 

1 - 0 

"GENS UNA SUMUS"-SOM UNA FAMILIA 
Lema preconitzat per la F.I.D.E. i que cada escaquista 

ha d'assumir per si mateix i de cara els altres com a companys 
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EXTRACTES DE LA TERCERA EDlCIO DEL MEU 
LLIBRE "FLANK OPENIN6S" 
Que tracta extensament aquest planteig 

I. INTRODUCCiÓ 

En la pràctica moderna. quan 
el negre adopta la formació Cf6-
e6-d5 conlra l'obertura Reti . el 
blanc tendeix a transposar el 
JOc a un Sistema Català el qual. 
en contrast amb el Neo-Ca talà . 
es caracteritza perquè el blanc 
Juga un prompte d4 ocupant el 
centre . • L·Obertur3 Catalana té 
el senZill objectiu estratègic de 
permetre a l'alfil rei blanc domi· 
nar el flanc de dama negre. És 
caracteristic de moltes partides 
Catalanes que el negre tracti 
d'escapar-se de la boirosa però 
persistent pressiò del blanc mit· 
Jancant cenvis simplificadors per 
acabar descobrint que l'.Alfil 
Català- és més efectiu en els fi · 
nais o mlp JOc sense dames 
(Barden en • The Guardian-) . 
Heus aci una partida temàtica 
le qual Il.Iustra l'estratègia bà· 
sica en cnstal.lina forma . 

N," 245 o 06 / 8 

Smlslov . Oonner. La Havana. 1965 
Memonal Capablanca. 

1 C13 dS. 2 e4 06. 3 g3 C16 . 4 Ag 2 Ae7. 
5 O-O O-O 6 d 4 e S. 7 eX d 5 e x dS . 

. FLANK OPENINGS · fou publicat per primera vegada en 1968 
i la segona edició aparegué en 1970. 

Raymond Keene, el gran mestre anglàs, ha preparat la tercera 
edició d',lquest llibre, completament actualitzada, la versió anglesa 
del qual sortirà properament. 

ÉS, per tant, una primicia la publicació d'aquest capitol referit 
al Sistema Català d'obertura, que completa el documentat treball 
que ens h.l fornit especialment per aquesta commemoració. 

Els extractes que segueixen responen a la següent temàtica : 

a) introducció estratègica al Sistema Català on es mostra la 
força de l'alfil de rei en fianQuet ; 

b) el mètode lent del blanc per mitjà de e3 i De2. Aquest apar
tat inclou la menció de la brillant partida que Bronstein 
guanyà a Keene a Teeside , 1975; 

c) el Gambit Spasski , mitjançant el sacrifici d'un peó en jugar 
... b5; 

d) mètodes més lents que cerquen ... b5; 
e) la variant Geller, una de les més importants li nies. 

\ 7.. eX d5 transposa a la Defensa 
Tarrasch, una línia segura que s' ha 
d'evitar quan es juga contra Smisrov. 
Donner prefereix evilar qualsevol fe 
blesa orgànica però es lIanca cont ra 
una interessant idea) 8 d X C5 A X cS. 9 
Dc2 (Conservant la columna "c" 
oberta SmiSIOY està en disposició de 
començar una ràpida ofensiva contra 
el flanc de dama negre.) 9.. Ae7 
(9 De7 o Cd7 eren probablement 
millors. ) 10 Td1 CdT. 11 Cc3 C X c3. 
12 D X c3 aS. ( Introduint una manio· 
bra artificial. Millor és 12... AfS. 11 
Oc2 Oe7. però després de 14 Ae3 l'al 
fil blanc rascla el flanc de dama negre 
encara per desenrotllar.) 13 Ae3 Ta6. 
14 Cd41.. . (Oesenmascarant el morti 
fer Ag2.) 14 ... 84. 15 Tac1 ... 

NDlR 

15 .. DaS. 16 D X a5 T X a5. 17 T xc8! 
(Una manera directa de Dosar l'Alfil 
Català en joc. ) 17 .. T x c8. 18 A X b7 
1 · O 

2. El negre reté el centre. 
El blanc tria una 
construcció lenta 

N." 246 o 06/e 

Larsen - Matanovlc, Zagreb, 1965. 

1 e4 CI6, 2 g3 e6. 3 Ag2 dS . 4 CI3 Ae7. 
S O-O O-O. 6 d4 Cbd71 (La més acu· 
rada!) 7 Cbd2 .. (7 Dc2 és millor acl , 
deixant en reserva Af4 i declinant de 
conservar el Cb1 . 7 Cc3 d Xc4 és un 
gambit dubtós. Amb la textual el blanc 
planeja construir gradualment una po
sicIó que comporla la realització de 
e3, Oe2, Tfd1 i CeS.) 7 ... e6? (L'in· 
convenient de la 7.a jugada del blanc 
és que permet l'alliberadora 7 ... eS! j 

el negre hauria d'haver escollit aques
ta si desitJava equilibrar el JOc. Pos
siblement Matanovic preveia arribar a 
una més complexa Iluila en et mig 
JOc . ) 8 b3 b6, 9 Ab2 Ab7. 10 Te1 TeS, 
11 e3 d x c4 . 12 C Xc4 e5. 13 De2 
cXd4. 14 C x d4 .. (Sobtadament el 
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blanc té dos maSSISSOS cavalls en el 
centre i els seus peons són més mò' 
bils . El negre està afebli t al llarg de 
la diagonal hI-aB i la seva dama està 
mancada de bones caselles.) 14 . 
A x g2. 15 R x g2 Ce5. 16 Tlel Od5+ 
17 13 Tld8. 18 e4 Ob7. 19 Ce5 A18. 20 
Te2 Te8. 21 Teel Cld7. 22 Cg4 
(Anunciant la futura possibilitat d'un 
atac en el flanc de rel.) 22 .. Ca6. (El 
negre cerca alleujament per mItjà dels 
canvis .) 23 a3 Cab8. (Vigilant el!' 
punts de penetracIó en la columna 
"e". ) 24 Tc4 a6. 25 Oc2 T X e4. 2f 
O X e4 b5. 27 Oe3 (27 oe7 O xe7 . 
28 T X e7 Ad6! no seria suficient per 
a guanyar. Larsen decideix mantenir 
la tensió .) 27 ,. b4. (Tractant de treu
re la dama de la sensible diagonal) 
28 a X b4 A X b4. 29 Oe3 Ae7. (Pr .. 
venint DgS) 30 Te4 (Amenaçant 
De3 i Tc7 L'única possibilitat defen· 
siva del negre és ¡ntentar 30 .. Cb6 
En lloc d'aIxò juga la natural .. l 30 
Te8? 31 C xe61 T X e4. (O 31 IXe6 
32 oe3. ) 32 Ch6 +. 1·0. (32 .. gXh6 
33 O X h6 i mat.) Un relinat exemple 
de joc posicional I tàctic en ambdós 
cos tats del tauler. 

N." 247 

Bronsteln - Keene, Teesside. 1975. 

7 b6. 8 b3 Ab7. 9 Ab2 e5. 10 e3 
Te8. 11 Tel Te7 . 12 D.2 Da8. 12 
Tlel! Tfc8. 14 e Xd5 A x dS. (14 . 
exd5 15 Ce5 ~ I. 15 e4 Ab7. 16 d5 
00 . 1 - 0. 

3. El gambit Soasski 
(lC .. b5!?) 

Encara que el mètode radical de 
Jugar bS no va tenir un bon co 
mençament , subseqüents proves rea · 
!ilzades per Uit Andersson semblen 
que potser sigui Jugable. 

N." 248 

Kòrxnol - SpassJd, Moscou, 1971, Me
morial AJekhine. 

1 CI3 d5. 2 e4 06. 3 g3 CI6. 4 Ag2 
A.7. 5 0-0 0-0. 6 d4 c6. 7 Oe2 Cbd7. 
8 b3 b6. 9 Tdl Ab7. 10 Ce3 b51? 
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(El negre espera obtenir un ràpid 
atac en el flanc de dama -particular
ment alliberant el seu alfil dama- a 
costa d'un peó.) 11 e X b5 c X b5. 12 
C X b5 Oa5. 13 a4 Ce4. 14 Cd21 Tac8. 
150.2 a6 . 16 A x e41 d X e4. 17 Ce4 
T X e4. 18 b x e4 a x b5. 19 a X b5 Oe7. 
20 eS Ad5. 21 007 Od8. 22 c6 C16. 23 
Aa31 A X a3. 24 T X a3 Ac4. 25 b6 e3. 
26 T X e3 Cd5. 27 b7 C X e3. 28 I xe3 
Og5. (28.. De7. 29 Tbl Tb8. 30 
D x b8 +. 31 e7++ .) 29 d5 A X eZ. 
1 • O. Una bona partida de Kòrxnoi que 
va portar un elegant eqUIlibri entre ma
terialisme i "generositat". 

N.O 249 

Schmldt - Wllllams, Olimpiada d~ 

Niça 1974. 

14 .. Tle81? 15 ob2 a6. 16 C X e4 
a x b5. 17 Ad2 ob6!? 18 a5 Dd8. 19 
Ce3 b4. 20 Ca2;!;. 1 . O. 

N.O 250 

Sosonko - Andersson, WiJk·aan·Zee 
1976. 
13 .. Tle8. 14 Da2 Aa6. 15 Ad2 Db6 
16 Cc3 TabS. 17 Tabl Ce4. IB C X e4 
d xe4. 19 CeS CxeS. 20 d Xe5 Ac5 

21 Ael e3'1' . 1/ 2 - 1/ 2. 

4. El negre reté el centre 
aspira abS. 

N.O 251 

Pelrossian • Spasskl, Campionat del 
món, 1966. 

1 e4 e6. 2 g3 d5 . 3 Ag2 C16. 4 CI3 Ae7. 
5 0-0 0-0. 6 d4 e6. 7 b3 b6. 8 Ab2 Ab7 
9 Ce3 (9 Cbd2 és més acurada 
Si el negre vol lugar un pasten or b5 
aleshores el blanc pot replicar c5 I 
J'Ae2 encara exercirà pressió sobre 
eS .) 9.. Cbd7. 10 Oc2 TeB. 11 Tad1 
b5. (Guanyant espai en el flanc de 
dama, atacant el centre del blanc I 
amenaçant liqUidar la pressió mltlan
çan! el canvi a c4.) 12 cSI b41 (Ne· 
cessari , altrament el blanc Jugaria b4 
neutralitzant l'Ab7) 13 Ca4 ... (1 3 
Cbl-d2 seria millor. El blanc alesho
res mantindria el control de e4 I el 
cavall no estaria exposat) 13.. Aa6. 

o ·ESCACS 

14 Cel Ab5. 15 Cd3 .5. 16 03 (16 
13 seguit de e4 és més dinàmica.) 

16 ... b x 03. 17 A X .3 Tb8. 18 Tbl 
Te8. (Preparant el trencament amb 
e5.) 19 Ce3 Aa6. 20 Tldl A18 . (Ame· 
naça: A xd3 i eS.) 21 e4 d X e4. 22 
C X e4 A x d31 23 O X d3 Cd5. 24 Tdel 
C7I6. 25 Cd6 li X d6 . 26 e X d6 Dd7. 
27 0a6 ... (El JOc del blanc Impressio· 
na, però en aquesta bloqueJada pOSI · 
ció els cavalls són superiors que els 
alfils i és Impossible progressar. De 
fet fins I tot el negre pren la iniCiativa 
abans que les taules SlgUIO convin
gudes.) 27 .. Tee8. 28 O x a5 CeB. 
29 DeS Tb5. 30 Oe4 T5b8. 31 Oe5 Tb5 . 
32 Oe4 h6 . 33 Te2 TSb8. 34 Tbel ... 
(34 OcS força unes tau les Immediates.) 
34 ... C X d6. 35 A x d6 O x d6. 36 A X d5 
e X d5. 37 D04 Tb6. 38 Te5 0e6. 39 b4 
Teb8. 40 T X e6 T X e6. 41 O X e6 O X c6. 
42 T Xe6 T X b4. 43 RIl T x d4. 44 Re2. 
1/ 2 - 1/ 2. El final de torre i peó és 
teòricament taules. 

N." 252 

Polugalevskl - A. Zaltsev, Campionat 
de la URSS, desempat, 1969. 

13 Cbll a5. 14 Cbd2 Ta8. 15.4 Cxe4 
16 C x e4 d X e4. 17 D Xe4 C16. 18 
De2 Cd5. 19 Ce5 A16. 20 Ce4 Aa6. 21 
Tlel Ab5. 22 Cd6± . 1 - O. 

N." 253 

PoluQdlevskl - Pelrosslan, URSS, 1970 

13 . Aa6.! 14 a3! b x a3 15 CXa3 
Tb8. 16 Tal I 1 /2 - 1 / 2. 

N." 254 

Geller - BIsguler, Sled, 1961 . 
10 Dc7. 11 Tadl bS 12 cS b4. 13 
Cbl Ce4 14 Cel 15. 15 Cd3 a5 . 16 
Cf4 Tf6. 17 13 Cg5. 18 e4 Ae6. 19 
ex dS e X dS. 20 Tlal CfS 21 Te3 h6 
22 Tda1 + El blanc postenorment va 
desaprofitar el seu JOc 0- 1. 

Nc· 255 

Geller - Larsen, Matx. Copenhague, 
1966 
7 Cbd7. 8 De2 b5 9 Cbd2 b X e4 . 10 



b x e 4 A86 11 Ab2 Tb8. 12 Tabl 
085 =. 0 - 1. 

N. 256 

Polugalevskl . van Schel llnga, Bever
wqk. 1966 

9 Af4 b x c4. 10 b X c4 AaS. 11 Cbd2 
cSI? _ 1/ 2 - 1/ 2. 

N " 257 

Vuklc · Jeien. Iugoslàvia, 1973. 

9 eS Ce4 10 Cbd2?! ( lO Ce l) . 10. 
15 11 Ab2 a5!? 12 83 A1S. 13 b4 a4 
14 Tadl Oe8. 15 C x e4 f X e4. 16 Cd2 
OhS 17 e3 e51 ', . 0 · 1. 

5. E) negre reté el centre 
Variant Geller 

N: ' 258 

Geller · Clr ic. Copa d'Europa, Ober 
hausen. 1961. 

1 d4 dS. 2 e4 eS. 3 CI3 e16. 4 g3 Ae7. 
5 Ag2 o-o. 6 O-O e6 . (6 ... Cbd7 es 
conSidera més acurada car s i el b lanc 
continua Iranqul l lament amb 7 Cbd2 
o 7 b3 aleshores eS iguala tol seg uit. 
Després de 6 . . Cbd7 el blanc podria 
Jugar 7 De2 I el neg re hauria de re 
lornar a la vsrlant det text o intentar 
la no prou clara 7 ... b6!? car després 
de 7 De2 eS 8 Tdl! és una respos la 
incò moda) 7 b3 Cbd7. 8 Ab2 b6. 9 
De2 . (També és possible procedir a 
una construcCIÓ lenta que comporta 
na Jugar e3-0e2-Cbd2. Veure Larsen 
Matanovlc. ) 9 Ab7. 10 Cbd2 Te8. 11 
Tadl " (El blanc tracta d'aconseguir 
el centre amb e4 I aleshores dirigir 
les seves peces contra el flanc de rel 
con trari. ) 11 . Dc7. 12 e4 d X e4. (El 
blanc luga la millor per a reduir la 
Iens ió central. Altres alternat ives més 
lentes es comenten posteriorment. ) 13 
C x e4 C X e4, 14 D X e4 eS. 15 dS 

(La continuació més agressiva, però 
no precisament la millor. car si eJ ne· 
gre relx a neutralitzar l'atac del blanc 
aquest no obtindrà més que les tau 
les. Menys ambiCiosa, però més se· 
gura. és 15 Dc2 esperant beneficiar-se 
de la majoria de peons del flanc de 
dama) 15 Cf6 . (La principal alter
nativa és 15 . AI6.) 16 Dc2 e X dS. 
17 AeS.. (EnViant la dama negra a 
una casella exposada. ) 17 .. Od8. 18 
Cg5 g6. 19 h4 (El blanc ha assoli! 
el seu object iu: contro la el centre i 
té un aparenl atac cont ra el rei negre. 
No obstant. és dubtós si es pot obtenir 
alguna cosa més que recuperar el 
peó sacrificat contra una defensa preo 
cisa) 19 eh5? (19 Ad6!) 20 A x dS 
A x d5. 21 T x dS Oe8. 22 Tel Oe6. 
(Trencant la potencial clavada.) 23 
Ab2 (Desallot jant la columna "e" 
amb guany de temps) 23. Tfe8. (E l 
negre no pot oposar-se en la gran dia· 
gonal amb 23 Af6 car aleshores se· 
guina 24 C x h71 R x h7. 25 T X h5 + 
Rg7. 26 Od2 g X h5. 27 Og5+ . ) 24 
C x h71 A x h4. (Un cont racop imagi· 
natiu que força Geller a lluitar pel 
seu punt.) 25 Ted l (No 25 T x e8+ 
T x e8. 26g X h4Tel + . 27Rh2 0c7 + . ) 
25 . De6. (Per a replicar 26 g x h4 
amb Og4 + . ) 26 Dc3 .. (Forçant un 
Important afeblimenl de l'estructura de 
peons del flanc de reL) 26 .. f6. 27 
Dd3 Og4 . (Ara no hi ha res que ajudi : 
I - 27 Oe4. 28 Td7 O X d3 . 29 Tl x d3 
AgS. 30 C x 95 f x gS. 31 T3d6! 11 - 27. .. 
Rg7. 28 T x hS 9 x hS. 29 Od7 + Te7. 
30 O x e6 T X e6. 31 Td7 + Ag6. 32 
g x h4 i guanya) 28 Tg511 ... ( Escla· 
fanl la res istència del negre. Si ara: 
I - 28 I X gS 29 O x g6+ Cg7. 30 
O x g7 mat. 11 - 28 . O X dl+ . 29 
O x dl A x gS. 30 C x gS l x g5. 31 Od7 
i el negre no té esperança. o III . 28 .. 
A x g5. 29 O x g6 + Ah8. 30 C X g5! 
O x dl + . 31 Rh2 Od7. 32 Ct7 + .) 28 .. 
Oe4. (El negre entra en un final per· 
duI. La resta no necessita comenta
ris .) 29 C x 16 + e x 16. 30 g X h4 Ted8. 
31 O x d8 + T x d8. 32 T X d8 + R17. 
33 A x IS R x 16. 34 Td6 + Rt7 . 35 
Td X g6 o x h4 . 36 Tg7 + RIS. 37 T7g6 + 
R17. 38 Tg7 + R16. 39 T7g6 + Rt7 . 40 
Tg4 Oh5. 41 Tg7 + RIS. 42 T4g6 + 
R15. 43 Tg5 +. 1-0. 

N.O 2S8 bis 

Geller . Lutlkov, Espartakiada, Mos
cou, 1966. 

19 Ad61 20 Aal .. (20 A x l6 O X I6. 
21 AX dS A x dS. 22 T X eS ~. ) 20 
Te8. 21 ex dS Ae5. 22 Ce6 Od6! 23 
AX eS O x e5. 24 Tlel 015. 25 O x 15 

9 x 15. 26 CI4 T x el + . 27 T x el Te8 
28 Tel Td8. 29 Tel Te8. 30 Tdl Td8 
3 1 Ah3 Ae8. 32 Alt R18. 1/ 2 - 1/ 2. 

N.O 259 

Kramer·Flehtl , Olimplada de Varna 
1962. 

15 Af6. 16 Dc2 .. ( 16 Acl és a con· 
siderar amb la Jnlenció de vigilar el 
punt f4 i intentar Cg5.) 16.. e X d5 
17 exd5 A X b2?1 ( 17 .. Od6!?) . le 
O X b2 Ted8. 19 d6 Ob8. 20 Tlel C16. 
21 Te7 Cd5? 22 T x b7! O x b7. 23 Ch4 
T x d6 . 24 CIS Tl6. 23 T X d5 ± . 1 - O. 

N." 260 

Geller - Nel, Campionat de la URSS 
Tbilissi. 1967. 

21 ... T x d61 22 T x d6 O X d6. 23 T x b 7 
Odl + . 24 All O x 13. 25 T X a7 Te8 ' 
(Euwe recomana 25 . Ta8 però des 
prés de 26 De5 1 h6 27 T X a8 + D x a8 
28 Dc7! dóna al branc un avanlalgc
ben defin il.) 26 Od2 Ce4. 27 De: 
O X e3. 28 I x e3 g6. 29 Tb7. 1/ 2 - 1/ 2. 

N." 261 

Smeikal • Padevski. Smederevska Pa· 
lanca, 1971 . 

20 eh41 g6? (20 ... AX g21? 21 A x g2 
C16. 22 CIS ± .) 21 Tlel 16. 22 A x b7 
O x b7. 23 Te7 Oe6. 24 Oe2! CeS. 25 
Te7! Oa8. 26 14 C17. 27 Oe7! Tde8. 2E 
O x 16 Oe4. 29 Te7 T x e7. 30 d x e7 
Oe3 + . 31 All. 1- 0. 

NY 261 bis 

Portisch - Malanovlc, Adelaida. 1971 . 

18 d6 Od8. 19 O x b2 Te8. 20 Oe3 g6 
21 h4 f-. 1 - 0. 

N." 262 

Lengyef - Sliwa. POlanica Zdroj . 1966 

16 ... A x b2? 17 d x e6! Ad4 ( 17 ... 
I x e6. 18 CgS!) 18 e x d7 O x d7. 19 
C X d4 A x g2. 20 CIS Ob7. 21 Cd6 
013. 22 Td3¿ Oa8. 23 C x e8 A x 11 . 24 
Ce7+ Rh8. 25 TdS!! g6. (25 .. Ah3 
26 O Xh7+ .) 26 R Xll+ + . 1- 0. 

LLEGIU PROPAGUEU LA PREMSA D'ESCACS 
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LR mEUR EHPERIEn[IR 
DE L'OBERIURR 
[RIRLAnll per Genadi Sosonko 

El sentIt de la inICIativa és molles 
vegades més Important que l'eqUI l ibri 
matenal. Per aquest mollu c rec que 
no cal còrrer a recuperar el peó per · 
Què la iniciatIva és més important. 

N. 263 D 05 / b 

Tilburg, 1977 

SOSONKO - KARPOV 

1 d4 C16 . 2 e4 06. 3 g31 dS . 4 Ag2 
d X c4. 5 CI3 ... (Crec que és més 
activa que 5 Da4 + seguit de O X c4 ¡ 
el negre té així més possib l lltats d 'I
gualar. Ara el blanc ha d'estar dispo
sat a Jugar rea lment un gambit!) 5 . 
a6 Després de 5 b5 el negre pro· 
tegeix el peó i el blanc ha de jugar 
molt activament; per exemple, en la 
part ida Lengyel·Karpov, Moscou, 1971 . 
el negre, després de 6 CeS CdS. 7 O-O 
Ab7. S e4 C16. 9 Tel Cbd7. 10 De2 a6 . 
11 Ce3 C x eS. 12 d X eS Cd7. 13 Tadl 
Dc8. 14 14 AeS +. 15 Ae3 O-O té cla r 
avantatge. 

Més feliç fou el blanc en la part ida 
seguenl: 6 a4 e6. 7 CeS CdS . 8 0-0 Ab7. 
9 b3 ex b3. 10 a X bS e X b5. 11 D X b3 
a6. 12 e4 C16. 13 d5 e x d5. 14 e x d5 
Ad6. 15 Ce6 Db6. 16 Tel + RIS . 17 
Aa3 b4. 18 Cd2! +- Nesis·ZelinskL 
URSS, 1976. 

Jo crec que la millor solució per al 
blanc és la que segueix . Observeu 
les dues parlldes seguents, poc cone· 
gudes d 'al tra banda, i que no sola· 
ment són les meves millors partides 
practicant l'Obertura Catalana. sinó 
també probablement de la meva carre· 
ra escaquIsta. Foren Jugades en e¡ 
Campionat d 'Holanda de 1974: 

NY 264 D ~S/b 

Sosonko·Bowmeester 5 .. b5, 6 a4 
e6. 7 Ces CdS. S O-O Ab7 . (Si S. 
16, 9 e4! és molt torta.) 9 e4 C16. 10 
Cc3 a6. 11 dS! . (Obre Ja posició. ) 
11 .. c x d5. 12 e x dS e x dS. 13 a X b5 
a x bS. 14 T X a8 A x a8. 15 C x bS 
(El blanc ha recuperat un dels peons 
sacr ificats i té una faria Iniciativa. ) 15 
Oas, 16 Cd4 Ab4. (Altrament 17 Tel 
seria moll desagradable per al negre. ) 
17 Ag5 h6 . ( 17 ... Ce4. 18 A x e4 d x e4 
19 C Xe4 D X gS . 20 Da4 + 1 /+- J 
18 A x f6 g x 16. 19 Oh5! , (La peca 
més lorta del blanc entra en joc I la 

lluita queda deCidida.) 19.. Da7. 20 
CbS Oe7. 21 C X c4 d x c4. 22 A X a8 
(Ara s'ha res tab lert l'equilibri mate
rial. però el rei negre encara està en 
el centre I el blanc guanya per atac.) 
22.. DeS. 23 D94 D X b5 24 DeS + 
Re7. 25 D X hS Ad2. 26 DeS D x b2. 
27 DeS + ReS. 2S D X e4 Cd7. 29 Ae6. 
1 - O. 

N." 265 

Algunes rondes més lard el mestre 
Enklaar va Iractar de posar a prova 
aquesta variant contra mi. 

Després de 10.. b4 . (Les primeres 
lugades loren les mateixes que la meva 
partida contra Bouwmeeter) 11 Ce? 
eS 12 AgS (Jo tinc ara una pOSICIO 
amb iniCIativa I puc guanyar mllJan
çant una atractiva combinaCió.) 12 
c x d4. 13 CXd4 a6. 14 CXc4 Cbd7. 
15 eS A x g2 16 RXg2 Dc7. 17 e x l6 
D x e4 18 Df3 Cb6. ( 18 TbS. 19 
C X e6 D x e6. 20 Tel CeS . 21 T xe5 
+ - .) 19 C X e6 f x e6. 20 17 + Rd7. 
21 Db7 + De7. 23 Tldl +. 1 · O) 

6 o-o Ce6. 

Una altra possibilitat és aci 6. bS. 
" I el negre té un peó de més amb 

sòlIda pOSICIÓ", segons ta leona.) En 
la meva parltda contra Schneider (Suè· 
cia) . de l'Ohmplada de Buenos AIres. 
1978. valg Jugar: 7 CeS CdS. 8 Cc3 
Ab]?! (Sembla molt natural!) 9 CXdS! 
A x dS? (AixÒ perd. El blanc guanya 
lorçosament la torre de h8!!) 10 e4 
Ab7 11 OhS g6. ( 11 De7 . 12 Ag5 
. -; 11 D16. 12 AgS+-.) 
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12 C X g6 I x g6 13 DeS Cd7 . 14 D x hS 
De7 15 h4 0-0·0. 16 Ag5 Dt7 17 dS' 
Te8 la d X e6 T x e6. 19 Tad1 Ac6 20 
Ah6 Rb7 21 T X d7 . 1 - O. 

7 e3!. . (Una important noveta!.) 7 . 
Cb4?1 (Després d 'una llarga rumiada 
el campió del món no troba la millor 
sol ució. La Idea del blanc era : 7 ... Tb8 
S Cld2! CaS. 9 Da4 + e6. 10 C X e4 +. 
També són a considerar 7.. CdS o 
Ad7 .) 8 CeS eS. 9 a3 CbdS . (9 .. Cd3 
10 C X d3 exd3. 11 D X d3 e x d4 . 12 
e X d4 Ae7. 13 Cc3 0-0. 14 Af4 també 
era bo per al blanc . ) 10 d x eS oe7. 
(10 ... AxeS. 11 e4! + - .) 11 C X e 4 
O x cS. (Després de 11 . A Xc5. 12 
e4 Ce7. 13 AI4 A X I2+ : 12 T x l2 D x e4 . 
13 Ce3 amb alae .) 12 b3 bS. (12 . Ae7 
era millor.) 13 CaS Oe7. 14 b4 Ab7? 
(Permetent una combinaCIÓ guanyado· 
ra. No obstant, després de 14 .. Ae7. 
15 Ab2 O-O. 16 Cbd2 I . ) 15 e41 Cb6. 
16 AI4 eS. 17 C x b7 TeS. ( 17 .. D x b7 . 
lS A X eS +-; 17 .. e X 14 . lS 05+-. ) 
18 Oe2 Cld7. 19 CeS e x 14. 20 C x a5 
DeS. 21 Cd2 l x g3. 22 h X g3 Ae7. 23 
CI3 OhS . 24 eS Ce4 . 25 e6 I X e6 . 26 
O x e6 Of7. 27 CgS? (Després d 'aiXÒ 
el blanc encara té pOSICiÓ guanyada· 
ra . però 27 De2 Te6. 28 CgS + - era 
més fo rta o bé 27 De2 0-0. 28 Ah3! 
D X I3. 29 D x e7 +-.) 27 .. O X e6. 28 
C x e6 Rf7. 29 Tfel ? (29 Cec7 enca· 
ra permetia guanyar fàc ilment . ) 29 
A16 . 30 Tadl C7b6 . 31 Cae7 .. (Ael 
és millor 31 Ah3 e x a3. 32 Cf4. ) 31 . 
C x a3. 32 CdS C3e 4. 33 C X b6? . (La 
darrera possibilitat era 33 C x 16 per 
exempte: 33 g X f6 . 34 Cd4 Cd6. 35 
Ae6 + . ) 33 C x b6. 34 Td6 Tb8. 35 
Ce7 ThdS. 36 T X d8 T x dS. 37 C x bS 
Ae7. 38 Ca7 A X b4. 39 Cc6. 

1/ 2 - 1/ 2 

Les agudes pos iCions que es poden 
ob tenir en aquesta " tranquil.la" ober · 
tu ra no sempre es troben en obertu · 
res de gambit de reP 



ELS SISTEMES CATALANS 

LíNIES PRINCIPALS 

1 d2-d4 Cg8-16 
2 c2-c4 e7-e6 
3 g2-g3 __ _ 

3... d7-dS 

(I) 3. AII.es. 

4 A11 -g2 ... 

4 ... d5 X c4 

(2) 4 ... eS Gambll dama refusal . 
rar rasch 
(3) 4._. Altres. 

5... _ .. 

(4) 5 Oa4 + Obertura Catalana 
(S) 5 CI3 Gambil Ca'ala 

p.' FRANCESC BALLB~ 

(2) GAMBIT DAMA REFUSAT 
TARRASCH 

1 d2-d4 Cg8-16 
2 c2-c4 e7-e6 
3 g2-g3 d7-dS 
4 Af1 -g2 c7-cS 

5 c4 x d5 0. 0 

121) 5 CI3 

S ... e6 x d5 

(2.2 5 .. C x d5 

6 Cg1-13 Cb8-e6 

7 Cb1-c3 "0 

(2.3) 7 O-O 

7_. . A18-e7 

(2.4) 7 All ••• 

8 O-O _ .. 

8... O-O 

(2.5) 8 Altres 

9 Ae1 -gS ... 

12.6) 9 d X eS d4 
(27) 9 d x eS A X eS 
12.8) 9 AII.es 

9... eS x d4 

(2.9) 9 .. Altres 

10 Cf3 x d4 .. 0 

10... .._ 

(2.0) 10 .. 
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ELS 
SISTEMES 
CATALANS 

(2) 
Gambil Da ma 
refusat -
Tarrasch 

Desenvo lupament 
de les "anants :Je 
la 2.5 a 2.6.2 
(vegeu n. ·- 1 i 3) 

pe, 
FRANCESC BALLBt 

(2.5) 

I d4 CIS. 2 e4 e6. 3 93 dS. 4 Ag2 eS. 
5 ed ed. 6 CI3 Ce6. 7 Ce3 Ae7 . 8 O-O 

B ... .. . 

B ... AeB-e6. 

11) 8 .. 0·0 -> 12.6) 1'·0) 
(2) 8.. c411 9 CeS! ±. Gligoric 
(3) 8 ..• h6?1 9 b3 O-O. 10 Ab2 AeG. 11 Tel 
Tea, Ka plan. Rlbeiro. Olimpíada Skop¡e 1972, 
12 de! AeS. 13 C84 Ae7, 15 Cc5 ±. 
( 4 ) 8.,> cd. 9 Cd4: 
(4.1) 9 .. 0·0 -+ (2.02) 
(4.2) 9 .. AeS. 10 Gb3 Ab6 . 11 Ag50·0. 12 
Tbl Te8. 13 e3 AlS. 14 Tel h6. 15 AlS. 0 16: 
16 CdS: Ob2: 17 CcS AeS: 18 TeS: TadS 19 
Dcl Oa2:, 8orisenko-Grigorian, Taxkenl 1974. 

15) 8 .. . Ag<. 
(51) 9 CeS cd. 10 Cg4: dc. 11 CI6: + Af6 
12 be o-o . 13 Tbl o e7. 14 OdS: Ac3 : 15 Ag5 
A16. 16 Af6: gl. 17 el ±. Peterson·AbtamlSOv, 
URSS 1970. 
(5.2) 9 Ae3 O-O (9 . c4? 10 CeS AeG. 11 
Cc4:! ±. 8 ronsteln-ZSl lsev, URSS, 1970) ~ 
12.8) 

9 d4 X es ... 

(1) 9 el a -O. 10 b3 Oa5 . 11 Ad2Da6. 12 CeS 
dc. 13 Cc6: be. 14 ed Aa3. 15 Ac1 Ab4 16 
Ab2 AlS. 17 a3 Ad6 o<::l, Vidmar-SpteJmann. 
Praga 1908. 

(2) 9 Ae3 c4. 10 CeS 0·0. (10 Oc7. 11 
AI4 ±) -+ (2.8) 

(3) 9 b31? 
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13.1) 9 .. (}{) -> (2.8) 
(3.2 ) 9 .. Ce4. 10 Ab2 A16. 11 Ca4 0·0. 12 
Tel OaS. 13 a3 ~. 

(4) 9 Ag5 ... 

( 4.1) 9 ... (}{) -> (2 .9) (2.0) 

(4 .2) 9 .. Ce41 10 Ae7 : Oe7: 11 Te l (11 
CeS Cd4: 12 Ce4: de 13 e3 Cf3+. 14 Cf3: el . 
15 013: 0·0 +', Marshall -Capablanca. matll: 
1909). Bolbochan·Schneider. Olimpíada Mos· 
cou, 19S6, Ce3:!=, Larsen. 

9 ... Ae7Xes. 

(1) 9.,. d4?1 

(1.1) 10 Ca4 0·0 -+ (2 .6) 
(1 .2) 10 CbSI AeS: 11 b4! a6 (11 ... Ab6. 12 
Ab2 d3. 13 ed Cb4: 14 Oa4 Cc6. 15 Aa3 ±: 
11 ... Ab4'12 Ab2 ±: 12 Ctd 4: Cd4: 13 Cd4 :± ) 
12 Cc7+! Oe7: 13 be Td8. 14 AI4 DaS. 15 
Ad6 +, XulKeviaki -Pavlenko, Semifinal URSS 
1969. 

10 Ael -9s ... 

(1) 10 a3 O-O. 11 b4 Ae7 12 Cd4 aS . 13 b5 
CeS. 14 Ce6: l e. 15 Od4 C17. 16 Ah3 OdS. 17 
Tdl Tac8. 18 Ab2 CgS. 19 Ag2 Ob8. 20 Oh4 
h6 = . Rotlevi -Rubinstetn. Carlsbad 1911 . 

(2) 10 CgS Tc8. ( 10 ... O-O 11 e3 + ) 11 Ce6 ' 
fe. 12 Ah3 Oe7. 13 AgS 0-0. 14 At6 016: (14 . 
gf ± J. 15 CdS: OhS. 16 Rg2! (16 Ag2 CeSI 
17 Cf4 Cg4 = ) Tcd8 17 Del ed . 18 OcS ' 
Od2. 19 ObS Cd4. 20 Od3 Od3 21 ed Tle8. 
Rubinslein-Capablanca, Sant Sebastià 1911 . 
22 Tlel ! Cc2. 23 Te8: + (24 Tel) ±. 

(3) 10 Ca4 Ae7 . 

(3. 1) 11 Ag5 --+ (2.7) 
(3.2) 11 b3 O-O!? (11 .. bS?1 12 Cc3 a6. 13 
Ab2 Tv8. 14 Od3 0·0 I S Tadl 1. . Korxn oi· 
Pomar, Kaplenberg 1970. 0b6i?, Sokolov 
(3.3) 11 Ae3 :!;:. 

(3.3.1 ) 11 .. 0·0 -+ (2.7) 

(3.3.2) 11 Ce4 -+ (2 .7) 

(3.33) 11.. . b6 . 12 Cd 4 Cd4 13 Ad4 : 0·0 
14 Cc3 Od7 (14 Te8 15 Od3 Od7. 16 
Tad l ±. Furman-Vooremaa . URSS 1972 ). 
15 Db3::!.., Rell·Tarrasch, PtSlyan 1922 

10 ... ds·d4. 

(1) 10 .. O-O -+ (2.7) 



11 Ce3-e4 ... 

(1) 11 0416 :1016: 12 Ce4 Oe7. 13 CcS OcS: 
U Tel Ob6 15 COS! ± .. 

(1.1) 15 .. 0·0. 16 AeS. be. 17 De2 g6. 18 
ceS: fe. 19 OCS ± . 
(1.2) 15 AlS. 16 e41 de (1S ... Ad7+). 17 
TeS:! be. 18 OdS Ad7 . 19 Oe5 + Af8. 20 le 
16. 21 Tts + gl. 22 016: + Ae8. 23 DhS + 
Re7. 24 Oe5+ ± . Marshall -Ed . lasker, 1923. 
(1.3) 15 ... Aa2: 16 TeS:! be. 17 Oa4 Ab3 

(12 ... AeS? 18 Ac6:+ Re7. 19 Oa3+ RIS. 
20 AaS: TaS: 21 eh7 + RgS. 22 CI8+ +; 
20 ... RgS : 21 Oe7 + RgS. 22 Ae4+ 15. 23 
Ad3 TeS. 24 Tal+). 18 Dc6: + (18 Ac6:+ 
Ada. 19 oa3 OcS. 20 Db3: Rc7. 21 017: + +) 
Re7 (18 , .. OcS. 19 Ac6:+ Re7. 20 Aa8: r-;s: 
21 Tdl +; 21 e l3 Td8. 22 Te1l d3. 23 Tc3+; 
22 dJ. 23 Ce5 ± I. 19 064 + (19 Db6: ab . 
20Aa8 Ta2 = ) AeS ( 19 ... Ad7? 200g4++) 
20 Oh"! TadS. 21 Ce6 ReS: 22 Tel + . E d. 
lasker.Michel, Viena 1951. -

11... AeS-e7. 

12 AgS Xf6 ... 

(1) 12 Cf6:+ AlS: 13 AtS . 016: 14 Da4 O-OI 

12 ... Ae7 X f6. 

i. .... I. ...... ... .l ... 
III .ai.. 

", li:) 
86 

[1, 6 ~~~l} l'! ~ IX · 

13 Ce4 x f6 + ... 

(1) 13 CcSI? AdS_ '4 Cb7: Oe7 _ 15 e4100 

(2) 13 Da4 AdS_ 14 C16+ 016 15 Tfd, O-O 
16 Tacl Rh8 

(3) 13 C., Ae7 . 14 Cd3 Tb81+ _ 15 CI4 AtS . 
16 Tc l O-O. 17 CcS AgSI? (17.. DaS. 18 
oa41) . 18 od2 o e7. 19 Tldl (19 Cb7: ob7 
20 Tc6 ob2 21 ob2' Tb2: 'f) Tfd8. 20 h4 
Ah6 21 Cb7 ob7: 22 Te6: Ob2: 23 ob2' Tb2 
24 e4!? (24 CdS R18. 25 Td4 Ae6I = , Korx · 
noi ·Spasski , 15 a matx Belgrad 1977178) Ag4 . 
25 13 A14 : 26 gl AeG. 27 15 Aa2: 28 Td4 ± . 
Stean. -

13 .. . Dd8 X f6. 14 Ddl -a4 O-O. 

.i I. ...... ... .l1 
III .Hf 

\'1' .l 
fill} 

l'I /:; L\l}~l} n. ~ . 

15 ... 

(1.1) 15 Tfdl Ttd8. 16 Td2 Td5. 17 Cel 
TaS'f . Mil icevle·Cverkovic, Iugoslàvia 1974. 
(1.2) 15 ObS Tab8. 16 Tfdl (17 CgS ) r6. 
17 Cet Tle8. 18 Td2 Ag4 19 Tel TeS. 20 
Dd3 Tbe8. 21 AtO (21 AeS .?! Ae2.:¡: ) A13. 
22 CI3 Te4 -. 23 Te4 . Capablanca-lasker. 
malx la Havana 1921 . Dg6! 24 Rll Og4 . 25 
Rg2 De6. 26 Cd4: CdS-. 

(2.6) 

1 d4 Cf6. 2 e4 e6. 3 g3 dS. 4 Ag2 eS. 
5 cd ed. 6 CI3 Ce6. 7 Ce3 Ae7. 8 O-O 
O-O. 

9 d4 X eS dS-d4 . 

10 Ce3-a4 ... 

(1) 10 CbS AeS: 11 AgS ( 11 AI4 CdS'4=) ' 

(1.1) 11 .. a6 12 A16: 016: 13 Cc7 Tb8. 14 
CdS +. 
(12) 1, . Ab6. 12 Cd2 (12 Ce4) h6. 13 
AI6 016 ' 14 Ce4 AeS -. 15 Ce7 Tb8. 16 
CdS Od8. 17 Tcl TeS. 18 a3 aS. 19 e3 AlS . 
20 ed Ad4 : 21 Tel AeG. Colle-Alekhine. Bled 
1931 . 22 od2-. 

10 ... Ae8-IS. 

(1) 10 ... h6. 11 b3 Ch7. 12 Ab2 At6. 13 od2 
Ag4 . 14 h3 AI3 15 A13' Cg S. 16 Ag2 Te8 
17 Tlel o d7. 18 Rh2 -, Mas!iehiadis-Sehón
man , 1954. 

(2) 10.·. A.'. 
(2.1) 11 Oc2 od7. 12 b3 AlS . 13 Dd, Tad8. 
14 Ab2 Tle8. 15 Te' Ce4. 16 Cd2 A16. 17 
Ce4: Ae4:- , lokvene-Aojahu , Olimpíada ,Mos. 
cou, 1956. 
(2 .2) 11 a3 Ce4. 12 b4 A16. 13 Ab2 a6. 14 
Tel Te8. 15 Tel (15 Cb6+) oe7. 16 
Cd2?! ,Anelbaiev-Itkis, Moscou, 1972 

(3) 10 ... bS I 11 cb ab. 

(3.1) 12 AgS ± , Paehman. 
(3.2) 12 Cd4:-Cd4: 13 AB8: Ae6. 14 At3 bS. 
15 Ce3 b4. 16 Ca4 AbS. 17 b3 =!:: . Euwe-Stei
ner, 9 ,''' matx 1952. 
(3.3) 12 b3 AaG. 13 Ab2 bS. 14 Tel Cb4. 15 
CcS Ca2: 16 Tal AeS: 17 Ta2: Ab7. 18 Ta8' 
o a8: 19 Ad4 : Td8. 20 e3 Ad4 : 21 ed AdS :a, 
Vellmander-Arseniev. URSS '961 . 

(') 10 ... AeG. 

(4.1) 11 b4!, Podgalev. NikUin. Alma Ala 1969. 
Cb4: 12 Tbl ± . 
(4.2) 11 AgÇAc4 . 12 Cel AbS. 13 Cd3 Da5. 
14 b3 Aa4: 15 ba AeS: 16 A16: gl. 17 Ac6: 
be . 18 Tel'±. 
(4.3) 11 Al4 AdS. 12 b3 bS! 13 eb ab. 14 
o d3 Ae4. '5 DbS TaSI 16 Db6: Oa8. 17 Tacl 
Ad8 :::¡::: , levil. Pavtenko, 4 URSS EqUips, Mos· 
cou , 1967. 
(4 .4) 11 a3 od7. 12 b4 Tad8. 13 Ad21 Ce4 . 
'4 bS Cd2: 15 od2: CbS. 16 Tab1 A16. 17 
Tlel AdS. 18 Ce5 ± . GeJter-Enevoldsen . Clim· 
piada Moscou, 1956. 

11. ..... 

(1) 11 AI' -> (2.6.1) 
(2) 11 Otr .. ---+ (2 .6.2) 

(2.6.1 ) 

11 Ael -14 ... 

11... AIS-e4! 

(1) 11... bS1 12 cb ab. 13 a3! bS. 14 Tct 
TcS. 15 Te6 ! Tc6: 16 Cd4: Ta6. 17 Ce3 Ad7. 
18 CebS: o e8. 19 e4 AbS: 20 CbS Dc4. 21 
Ce7 ±, Averbach-H. Slelner. Es tocolm 1952 

(2) 11... Dd7. (12 ... TadS) . 12 b4! Tad8 
(12 ... d3? 13 bS Cb • . 14 ed. Evans,Wade. 
la Havana 1967, Ad3 : 15 CeS ObS: 16 a3 
Ae2. 17 Ce3 Ad1 : 18 CbS;- ). 

(3) 11 ... Ce<· 

(3.1) 12 Tcl At6. 13 Cd2 Te8. 14 Cc4 gS. 
15 Ad2 Dd7. 16 Cd6 bS. 17 CbS: Ah3. 18 
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Ah3 Oh3: 19 Cd8 Cd6: 20 cd Ce5 +, Olmlln 
evie -Cvelkovie, Iugoslàvia 1975. -
(3.2) 12 b41 Cb4' (12 . Ce3? 13 Ce3 de 
15 b5 CaGo 15 Ad6 ±: 12 . Af6 . 13 bS Ce7 
14 AeS AeS: 15 CeS: OdS. 16 Cd3 Tad8, Fine
HorOwilZ, Nova York 1940, 17 Oe2! +. 13 
Cd4: Ag6. 14 Tbl CdS (1 4 .. aS) . 15 Tb7: 
Cf4 : 16 Ce6! OdI : 17 Ce7: + Rh7. 18 Tldl 
Ce2' + . 19 Pofl ±. Paehman-S lolz , Sa!tsJoba
den 1948. 

12 Tal-e1... 

(1) 12 Db3 CdS. 13 Ad2! (13 Ob7: CI4: 14 
gl OaS. 15 Ob3 d3 . IS e3 Tab8. 17 OdI 
AI6 + ) =. 

(2) 12 M .. . 
(2.1) 12 ... o dS. 13 Ob3 ohS. 14 b5! (14 Cb2 
Ad5. 15 oa4 Ce4. 16 Cd3 Af6 =. Sehakes · 
Halxaturov, Moscou 1964. 17 bS Ce3) . 
(2.2) 12 ... d3. 13 b5! de. 14 oe2: Cd4 (14 .. 
Ad3. 15 ob2 All : 16 Tf1. +; 15 Del All : 16 
Tdl oe8. 17 RI' : Cd8. 18 Cd4! + ). 15 Cd4 
od4: 16 OdI T1d8. 17 Ad6 OdI : 18 Tld l : Ad6 
19 cd Ag2: 20 Rg2: Tae8. 21 Tael Tel : 22 
Tel : Ce8. 23 Cb2 Rf8. 24 a4 Td6:= , Gligo · 
rlc ·Padevski , Ollmpiada leipzig 1960. 

12 ... Od8-dS. 

130dl-b3!. .. 

(1) 13 Cel Ag2: 14 Cg2 oa2: (14 . Ce4. 15 
a31 CeS:?? 16 CeS: AeS 17 MI. I -O. Casas 
Plazzlni . Buenos Aires 1950) . 

(2) 13 a3 ... 

(2.1) 13 gS!? 14 Ad2 h5 . 15 b4 h4 . 16 bS 
Cd8. 17 Cel A02 : 18 C02: h3. 19 Cel Ce6 . 
20 Ab4 Tae8 =+=. Kunz-Nun , Ollmpiada ¡¿s¡ 
1968171 . 
(22 ) 13 .. CaS. 14 b4 Cb3. 15 Tbl! Abl ' 16 
ObI + d3 (16 Oe4? 17 ceS DeG. 18 Ab7 
Tb8 19 AI3 CeS;? 20 Ce6:±. Xagalovitz-le
Vln , URSS 1950) + . 

(3) 13 Ad61 ... 

(3.1) 13 .. b5 'F . 
(32) 13 .. Ad6 14 cd b6 . 15 Cd4 :!? Cd4 
(1 5 Ag2 . 16 CeS.! AI!:? 17 Ce7 +; 15 
od4: 16 Te6 OdI 17 Tdl : Ae6: 18 Ae6; 
Tad8. 19 b4! + ). 16 Ce31 DeS. 17 14! OcS 
18 Ce4: Ce2:! + . 19 Rhl Del ' 20 Del Cel 
21 Cf6' + 01. 22 Aa8 ±. 

(4) 13 b3 Tad8. 14 od2 ohS -, Canepa-GUI 
mard . Mar del PlaIa 1947. 
(4.1) 15 h3 A13: 16 el CdS. 17 Ad6 Ad6. 18 
cd Td6: 19 14 (+ . Sehwarz) 015. 20 Tlel 
Od7 . 21 CeS Oe8~22 Ce4 +. 
(4.2) 15 Ad6 Tfe8 ( 15 .. Ad6: IS cd b6! 0<:> 
17 Cd4: Td6' 18 Te6: Ae6 ' 19 Ae6: Cg4 . 20 

h4 Tld8 +. Neusladl) . 16 Tlel Ad6. 17 cd. 
Ragozln. Kons lanlinop olskl , URSS 1948, b6 18 
Cd4:?! Td6. 19 Te6 Ae6: 20 AeS Cg4; 21 h4 
Tld8 ~. 

13 ... OdS-hS. 

(1) 13 Db3: 14 ab Tad8. 15 Cell :;t 

14 CI3-gS .. . 

(1) 14 Cd2 ... 

(2) 14 Ob7: d3 00, Ivkov. 

(3) 14 h3 AdS (14 AI3 15 AI3 Oh3' IS 
ob7: + ) . 15 Ob7: Ce4 . 16 g4 og6. 17 Cd4 
Tl ••. I. C15 h5. 19 13 hg . 20 19 Tad8. 21 
TedI ±. Peterson· Koblenz , URSS 1964 

( 4) 14 C.II? d3! 15 ed (15 CI3 de 16 Tlel 
r ad8 '7 Ad6 bS +, Zerpe·Svensson. B 
1973) Cd4. 16 de Cb3: 17 ab g5. 18 Ad 2 
Tad8. 19 Aa5 Td7. 20 b4 Te8. 21 Ce3. HOr!
Talai, Madonna di CampiOlio 1974, 94 =+=. Iv ' 
kov. 

14 ... Ae4 X g2. 15 Agl x g2 .. . 

E- h ', 
.li ..ti&i 

'li 4l 
[J l¿J~ 

(iJ I. sl 
~ [J 

[:, [J [:, ¡::, .j,¡ ¡::, 
fi 1I 

IS .. . h7-h6. 

(1) 15 ... CdS. 16 Ob7: CI4 : + . 17 gl og4 + . 

16 CgS-13 ... 

E-
.li 

''1 
~ 

,~ [J 

le... ... 
(1) 16 .... 5. 

(1.1) 17 ,o.d61? 

'li 
¡::, 

11 

1 .-
..tiA 

4l A 
~ 

A ,~ 
''1 ¡::, 

~ [JJ.[J 
¡'!. 

(1.2) 17 Ad2 00, larsen. 
(1.3) 17 Ob7. Tl c8. 18 Ad6 g4 . 19 Ae7 : d3 
20 A16: de. 21 CM el - o +. 22 Tll ' od5 + 
23 Rg' Tab8. 24 Oa6 Tle8. 25 Ac 3 Te61 +", 
Va lve .ZaJlsev. t8J 1967 

(2) 16 ... CdS. 

(2 .1) 17 Ad2! 
(2 .2) 17 Ad6 Tle8. 18 Tlel (18 o b7: CaS 
19 ObS Ad6:! 20 DaS : Te2 ::;:. Tralkovic ) CaS 
19 obS ( 19 od3 b51 20 ObS: Ad6 : +) Ad6 
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20 OaS: (20 cd? Ce-3+ ) Te4 1+. 21 b4 (21 
o d2 A14! 22 gl CI4 + . 23 Rh, Ce2t I 

Te2.!!+. 22 Te2: C14; 11 23 gl Og4 + 24 F.I ! 
013: 25 Rgl AI4 :1:¡:, Ro mpleau· Engels . . j 
1968. 

(2.6.2) 

11... ... 

'W • .lA ..tAAA 
'li 4l 
fJ ~ 

'::J A " ,r.¡ [:, 
f\, [:, f'l fJ~fJ 
n ~ 11 'í!..) 

11 CI3-eL. 

(1) 11 e31 de 12od8: ( 12 Ae3 OdI 13 
Ae2i-) el+ +. 

(2) 11 Db3? od7. 12 Af4 Ce4 -.13 Db5? AI6 
14 Tldl Tad8. 15 Cd2 Tle8 16 Ce4: Ae4 17 
Ae4 ' Te4 : 18 13 14e8 :¡::. Ka rdos- Honli . Buda 
pest 1950. 

(3) 11 Ag5 h6 . 12 AI6 A16 : 13 Cel Te8 14 
Cd3 AM. 15 13 AdS. 16 b3 Te3. 17 Tel Oe7 
18 Tl2 Te8. 19 All h5 . 20 Cab2 h4 ~, ROll· 
man ·Persitz , C8J URSS 1945/ 46. 

(4) 11 Ad2 ... 

(".1) 11. .. Ae4 . 12 CM A02 13 C02 Ce" . 
Cemetrieseu-Nagy, 1936. 14 b4 (14 Ce2? d3!) 
(" .2) 1, ... Ce4. 12 Tel A16. 13 b4!? Te8 
,.. bS CeS! (1 4 ... Ce711 15 Ab'" Cd7. 16 e6 
be. 17 CeS! ±. Sznapik.Nunn . MèXIC. 1977. 
CeS.! 18 AcS: Tad8. 19 b61 . Sznaplk) . 

(5 ) 11 b31? 

(5 1 )11 .. d3r- . 12 ed (12 e3 Cb .. + ) Ad3 
13 Tel Cb" +. Sozin . 
(S.2) 11. .. Ae". 12 Ab2 o dS 13 Tel Tad8. 
,.. Te4 d3. 15 Ce3 de. 16 Oe2 Ad3. 17 CdS 
Ae2 ' 18 Ce7' + Ce7' 19 A16:± . Palatnik-Ra l 
cevie. Moscou ·Belg rad . 1974. 
(S 3) 1, ... Ce4. 12 Ab2 AlS 13 Tel Te8. 

(5.3.1) ,.. b4 Cb" : 15 Cd" Ad'" 16 Ad4 
Ca2 . 17 Tbl Od7. 18 Tb2 Tad8. 19 e3 Cae3. 
20 Ce3: Ce3: 21 ob3 ± . Zamihousk. ·Sozin . 
URSS 1931. 

(5 3.2) 14 Tel Od7 (14 ... Tc8 15 Te" 
Ae6 . 16 Tet AlS. 17 e3 d3. 18 Cd2 00 
OaS? ' 9 Ce4 od8 ±. BJblkow.Per s llz,C8J 
1947) . 15 Te4 ? Tads. 16 Dal Ae6. 17 TecI 
Ah3. 18 Ahl CI2:! +, BaIUlev·Kopalev, UR SS 
1961. 

(6) 11 b4 d31 

(6 1) 12 Cel de. 13 Oe2 CM: 14 Ab7 : Tb6. 
15 e6 Ad6 (15 .. Ae8 - ) . 16 Ad2 OaS. 17 
Ce3 Ag4 . 18 obS oe7 . 19 a3 Ce6. 20 Oe6 
Tb7 +. Faingar-lIskov. Moscou 1957. 
(6 2) 12e3Cb4: 

(6.2.1) 13 Tbl Ce2. 14 Tb7: Ae" . 15 Tb3 +, 
J Bolboehan-Vinuesa , Buenos Aires 1937. 



(622.) 13 Cd4 - . Winler.Tylor. Greal Var· 
moulh 1935. Ae4 . 14 13 (14 Ae4 Ce4. Ehs· 
kases ·Koeh. 1936. 15 a31- ) Ag6 (14 . 
AdS . 15 CIS+ I. 15 Ab2 Ce2. 16 Ce2: dc. 
17 Od8 T1d8: 18 e4 Cd7 .... Sehwarz. 

(7) 11 eh4 ... 

(7.1) 11. .. Ag41 12 a3 CdS. 13 ob3 Ae31 14 
CISI (14 ob7:? CaS. 15 obS Ad7+; 15 oa6 
Cb3 + ) Cb6 ( 14 AtS 15 odS:-l. 15 Ce7:+ 
oe7; 16 Od, Ca4 17 Oa4: DeS: ~ . Flne·Vid · 
mar. Hasl lngs 1936/ 37. 
(721 11 .. Ae4. 12 13 AdS. 

(72.1) 13 e4 Ae4 . (13 ... de. '4 Ae3: Od7. 
15 Cc3 Ac4 . 16 TI2 0e6 00 ) . 14 TI2 Cd7 
( 14 ... g6. 15 AgS; I S Ah6 T e8. Konerlh· 
Bafnards 1934) . 15 Cts CeS 16 oc21 

Ca4: 17 Òc4 CbS 18 ObS :!:. Bogolibov·Ma· 
roczl. Shac 1932. 

(72.2) 13 CtS Ae6. '4 Ce7: + Oe7: 15 Ag5 
(15 e41? de. 16 Ae3: Aa2 ' 17 Tel : 15 AI4 
Ac4 l 16 Ad6 Oe3+ . 17 TI2 Tle8. 18 All 
CdS. 19 b3 AbS. 20 Cb2 Cc3+ . Spielmann. 
M.chel. Trebltsch 1936) Ac4! 16 Tel h6. 
17 Af6 (17 Ad2 CdS!+) 016: 18 b3 (18 
e4 d3: 18 e3 d3) Aa6. 19 Dd2 Tle8. 20 
Cb2 Te31 ::¡::. Baltk·Oickolf. 1930 

(8) 11 83· .. 

18 1) 11 d3 12 e3 Ce4. 13 b4 AlS. 14 Ab2 
Ab2 15 Cb2 Ce3. 16 Ob3 016. 17 CC4 Ae6. 
18 Rh, Ce41 19 Od3.!, Johansson·Oickholt. 
C81 19.8. 
(82) 11.. . Ae4 . 12 b4 o dS. 13 Cb2 b6 (13 . 
aS, 1I11esco·GUJmard, Mar del plata 1944 ) . 
14 cb ab. 15 Ad2 CeS. 16 Cel Ag2 : 17 Cg2 
Tld8 18 CI4 Od7. 19 Cld3 Cg6. 20 13 CdS 
21 Ob3 hS -, QUinleros ·Chr.sliansen, Cleve· 
land 1875. 

(83) 11.. Ce4. 

(8.3.1) 12 e3?1. .. 

(83.1.1) 12 ... CcS: 13 Cd4: Cd4: 14 ed 

Ca4 15 Oa4. 0b6 +, Rey.Oickhofl, 19361 
37. 

(831 .2) 12 .. d3. 13 b4 At6. 14 Ab2 : Ab2 
15 Cb2: Cc3 (15 .. 0f6=) . 16 Ob3 (16 
Od2 ) 016. 17 Ce4 Ae6. 18 Rhl Ce41 +", 
Johannsson.Oiekhofl, ~ 1936127. 

(8.3.2 ) 12 b4.. . 
(8.3.2.1) 12 ... bS=. 13 eb ab. 14 bS? Ta4 
15 oa4 ' Cc3. 16 Oe4 CaS"'". Mca. 

(8.3.2.2) 12 ... Ce3. 13 Cc3: dc. 14 Dd8 
(14 Ob3 Ae6 =. Euwe) Tad8: 15 AgS: 
AgS: 16 CgS: Cd4. 17 e3 Cb3. 18 Ae4 Cal. 
19 AlS: c2 ::¡::. 

(8.3.2.3) 12 ... A16. 16 bS (13 Af4 gSI +) 
CaS. 14 AI4 Te8. 15 Tel Aee! (15 ... Od7 
16 c6 be. 17 be Cc6: 18 Cd2! Ce3. 19 Ce3 
de. 20 Ce4! '""' ) +. Hachaturov. 

11 ... Dd8-d7. 

(1) 11 ..• CM. 12 Cd3 Te8 (12 ... A16 . 13 g.J 
Ag6. 14 '4 ±). 13 g4 Ag6. 14 t3 C16. 15 Cl4 
Cd7. 16 Cg6: hg. 17 Dc2 Tc8. 18 Ad2 bS. 19 
cb ab Troger·RohhCh, Bad Nauheim 1948. 
21 b3 '(22 Cb2; 23 Cd3) ± . 

(2) 11... Ae4 . 12 Ae4 : Ce4: 13 Cd3". 

(2.1) 13 ... Te8. 14 13 C16. 15 b4 bS. 16 cb 
ab. 17 Ad2 CdS. 18 a3 A16. 19 bS Cce7. 20 
Ob3 ±, Hammann·Enevoldsen, Copenhague, 
1960. 
(22) 13 ... OdS. 14 b4 (14 Ob3 Od71 - ) Tle8 
lS Ad2 bS. 16 Oe2 h4 . 17 Tacl ±. Muller· 
KOlnholer, VIena 1928. 

12 Cel-d3 •.• 

(1) 12 a3 Tad8. 13 b4 Tle8. 14 Cd3 Ah3 15 
Tel Ag2: 16 Ag2: DdS+. 17 Rgl 015. 18 Ad 2 
Cg4. 19 h3 CgeS-. 20 Rg2 Cd3: 21 ed Od3 
- , Vasiuxin ·Hachaturov, URSS. Moscou. 
1957. 

EXEMPLES D 'ANOTACIÓ 

12 ... Ta8-d8. 

13 Acl-d2 ... 

(1) 13 a3 Tle8. 14 Tlel Ae4. 15 All hS. 16 
Ag5 DIS. 17 Od2 Ad5. 18 A16 . A16: 19 b' 
gS =. Gerusel.Petersen. Halle/ Saase 1967 

(2) 13 AI •. .. 

(2.1) 13 ... CdSI? -, larsen. 
(2 .2) 13 .. Ah3. 14 b4 Ag2. 15 Rg2 CdS =. 
16 bS (16 a3!?; 16 Ad2!? larsen) CCb4. 17 
e4 de. 18 Cb4: Ct4 +! 19 gl 015. 20 013 
Td4 , Xervakov·Chasin, URSS 1961. 

13 •.•.•. 

(1) 13 .. , CdS. 14 b4 AlS. 

(1.1) 15 bS 
(1 .2) 15 Ob3 Ae6. 16 bS Cc3! 17 bc Ce2·+. 
18 Rhl Ab3. 19 cd Aa4 20 Ab7 : Td7 21 AI3 
(21 e6 Tb7 :!?) Ce3. 22 Tlel AbS. 23 c6 Tc7. 
24 AI4 (24 Cb4 aS) Tee8. 25 CeS Ttd8 +,' 
I!ic ·Marianovic. Iugoslàvia 1976. 

(2) 13 .. , Ah3 = . 14 b4 

(2.1) 14 ... T'e8. 15 Cab2 Ag2: 16 Ag2 : OdS + . 
17 Rgl Ce4. 18 CI4 015. 19 Cbd3 gS. 20 Cg2 
Cc3: 21 Ac3: dc =. Va!isman·Uraika. Roma 
nia 1974. 
(2.2) 14 ... Ag2: 15 Rg2: DIS. 16 t3 h5. 17 
Cab2 Tle8. 18 Tel A18. 19 Cc4 gS. 20 T'2 
CdS. 21 bS Cb8. 22 Da" Vahcan-F!ir. 1978. 

Començament d'una partida imaginaria a titol indicatiu 

Notació algebraica correcta La mateixa partida 
Completa Abreujada amb notació descriptiva 

1 d2-d4 Cg8·IS 1 d4 CIS 1 P40 C3AR 
2 e2-e4 e7-o6 2 c4 eS 2 P4AO P3R 
3 Cbl-e3 A18·b4 3 Ce3 Ab4 3 C3AO ASC 
4 Ael -d2 O-O 4 Ad2 0·0 4 A20 0·0 
5 e2-e4 d7-d5 5 e4 d5 5 P4R P4D 
6 e4 x dS e6 x d5 S ex d5 ex d5 6 PR x P PRxP 
7 e4 X d5 Ab4 x c3 7 c x d5 A X c3 7 P x P A x C 
B Ad2 x e3 CIS x dS 8 A Xc3 C x d5 B A x A C x P 
9 Cg1-f3 b7-bS 9 CI3 bo 9 C3A P3CO 

10 Odf.b3 CdS x e3 10 Ob3 Cxc3 10 03C C x A 
11 b2 x e3 c7-c5 11 b x e3 e5 11 P x C P4AO 
12 AIl -e2 e5 x d4 12 Ae2 c x d4 12 A2R P x P 
13 CI3x d4 Tl8·eB 13 C x d4 Te8 13 Cx P T1R 
14 O-O CbB-d7 14 0·0 Cd7 14 O-O C20 
15 a2'84 Cd7-eS 15 a4 Ce5 15 P4TO C4A 
16 Ob3·b4 AeB-b7 lS Ob4 Ab7 16 04C A2C 
17 a4·a5 b6 x a5 17 aS b x a5 17 PST P x P 

Etc., elc. Elc .• etc. Etc .. etc. 
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ENUUESTA INTE~NA(JI()NAL 
Sobre l'Obertura Catalana que 

deriva al Sistema Català d 'Obertura 

A fi i efecte de saber lo 
consideració que mereix 
actualment la creació de 
Tartakower, o sia 
l'Obertura Catalana o 
Sistema Catala d'obertura , 
hem fet una enquesta 
internacional a les 
principals figures 
mundials. 
Heus aci les respostes 
dels qui ens han contestat 

Ulf ANDERSSON 
Suècia 

Crec que el sistema Català d'obertura és 
completament sólid per ambdós costats en
cara que les blanques acostumen a tenir una 
mica millor posició en moltes ocasions. 

2 La línia que manté la pressió en el centre, 
és a dir, quan el negre ha jugat c7-c6. De 
tota manera darrerament s'ha jugat dS X c4 , 
com s'ha vist en el matx Kórxnoi-Kàrpov. Fou 
així: 1 d4 Cf6. 2 c4 e6. 3 Cf3 dS. 4 g3 Ae7. S 
Ag2 O-O. 6 0,0 d X c4 i ara 7 CeS Cc6, o bé 
en lloc de 6 o-o jugar 6 Cc3 d X c4. 7 CeS Cc6. 
8 A Xc6!? 

3 Es difícil pronunciar-se. No veig cap raó per
què no pugui ésser jugat en el futur . Sembla 
perfectament jugable per ambdós costats . 

4 He jugat el Sistema Català d' obertura més 
aviat amb les peces blanques . 

5 Com he esmentat abans, el Sistema Català 
d'obertura l'he jugat algunes vegades i més 
aviat portant les blanques. 

Wljk· • • n·Zee, 1976 5 CI3 0·0. 6 0·0 Cbd7. 7 Oc2 c6. 8 b3 
b6. 9 Td1 Ab7. 10 Ce3 b5 ?1 (Normal 
és TeS. Després del sacrifici de la tex-

e x b5 Oa5. 13 a41 TlcB. 14 Oa2 A86. 
( Probablement és millor Ce4. Després 
d'aquesta jugada el negre està obli 
gat a replegar-se.) 15 Ad2 1. .. (Normal 
i forla .) 15 Cb6_ 16 Cc3 Tabe. 17 
Tab1 Ce41? (Després de tOls els can· 
\l I S de peces que segueixen el blanc 
té un clar avantatge. Ga¡rebé es pot 

N." 266 O 07/a tual el negre obté un bon joc de p& 
ces, però no és suficient compensa-

SOS1)NKO - ANDERSSON ci6 pel peó . De tota manera es pro· 
dueix una posició molt interessant des-

1 d4 C16. 2 c4 e6. 3 g3 AeT. 4 Ag2 dS. prés de 10 . b5. ) 11 eX b5 ex b5. 12 
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dir que assoleix una posició guanya' 
dora. ) 18 e X e4 d x e4. 19 Ce51 C x e5. 
20 d x e5 Ac5. (20 . A X e2? 21 Ae3 
D86. 22 Td7. ) 21 Ael e3. 22 14 Ab41 
(La millor possibilitat . El peó de e3 
és l'esperanca del negre. ) 23 A X b4 
O X b4. 24 Ai3 ... (Si 24 Td6 aleshores 
seguma 24 Ac4!) 24 . g6, 25 Db2 
Td81 (Amb la Idea de Jugar Td2. ) 26 
Td61 (AIXÒ és més fort que 26 
T x d8+ T X d8. 27 Tcl i ara el negre 
hauria de triar entre 27 ... Ab7 o Td2. ) 

Yuri AVERBACH 
URSS 

26 T x d6. 27 e x d6 O X d6. 28 b4 
(La majoria de peons del lIanc de 
dama entrebanca el futur del negre. ) 
28 Ac4. 29 bS Od2. 30 Del A.2. 31 
Ta1 Td8. (El negre es troba ara amb 
destrets de temps.) 32 Oc7 Td7. 33 
Oc6 Td8. (Amb la idea de jugar Ad5 
i, després de canviar els alfils, el peó 
de e2 seria molt feble. ) 34 b6 Ad51 
3S A x dS e x d5. 36 b X .7 O x e2. 
(Amenaçant xec continu per f2 i 13.) 
37 Tll Od21 38 .8 = 0 T X a8. 39 

En mans d'un especialista, el Sistema Català 
d'obertura és una arma molt forta contra 
moltes defenses , Amb la modesta jU9ada 
3 g3 s'eviten les defenses Nimzoindia i India 
de Dama. 
Com a especialistes d'aquesta obertura haig 
d'esmentar en primer lloc Alekhine, que la 
va jugar molt se vint i amb molt d'exit. 

2 El Sistema Català d'obertura té dues finies 
principals . 
Per al blanc són : a) d4 Cf6. 2 c4 e6. 3 g3 dS, 
i b) 1 d4 dS. 2 c4 e6. 3 g3 Cf6. 
Per al negre també hi ha dues li nies princi
pals : prendre o no prendre a c4. 

3 El Sistema Català és una tipica obertura d'a
vui dia . El blanc combina ('atac amb les ac
cions preventives i està pendent d 'obtenir un 
millor final. 

4 la meva principal defensa centra 1 d4 és la 
Nimzoindia. Molts dels meus adversaris trac
ten d'evitar-la i per això trien 3 93. Jo he es
collit diferents finies, prenent o no prenent en 
c4. Jugar contra la Catalana no és fàcil . Abans 
jo preferia linies partint de dxc4, però ara 
jugo c6 i b6. 

5 Algunes vegades (' he jugada, quan he obert 
el joc amb 1 d4. Però la meva obertura pre
difecta és 1 c4, 

O X a8+ Rg7, 40 Ob8 e2 i s'acordaren 
les taules. 

S'ha obtingut una curiosa posició: 
el blanc té una torre de més però no 
pot guanyar. Si el blanc sacrifica la 
torre pel peó "e" encara serien tau· 
les perquè el rei blanc està molt obert , 
i també el peó "d" és un bon peó que 
garantirien les taules. 

1/ 2 - 1/ 2 
ULF ANOERSSON 

N." 267 D 05 / c 

Moscú, 1943 

MIKENAS - AVERBACH 

1 d4 C16. 2 c4 06. 3 93 dS . 4 Ag2 
d x c4. 5 0.4 + Cbd7, 6 Cd2 c6. 7 
O x c4 eS. 8 Cgf3 Cb6. 9 Od3 • x d4 . 
100·0 A.7. 11 C X d4 0·0. 12 C2b3 Te8. 
13 Oc2 CbdS. 14 a3 Ob6. lS 04 Cc7. 
16 A03 Cg4, 17 Ad2 .S. 18 h3 .4. 19 
Aa5 T x a5. 20 C x a5 Ce5. 21 Oc3 Ae5. 
22 CIS CbS. 23 Oc2 A x IS , 24 e x IS 
Cd4. 2S O X .4 C.2 +. 26 Rh2 A x 12. 
27 Oc2 Cg4 + , 28 h X ~4 Oe3 .29 T X I2 
OX g3 +. 30 Rhl Oh4 +. 31 Ah3 OX I2! 

O - 1 
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David BRONSTEIN 
URSS 

El mateix valor que qualsevol de les obertu
res que es juguen correntment. 

2 La més habttual és 1 d4 Cf6. 2 c4 e6. 3 g3. 

3 El futur d'aquest planteig el veig tan gran 
com el seu present. 

4 Amb les negres prefereixo prendre el peó de 
-c4- , tan aviat com puc, i amb les blanques 
procuro protegir-lo, si hi sóc a temps. 

S Jugo molt rarament aquest sistema d'obertu
ra , pero hi tmc un premi de bellesa amb ell! 

Ricardo CALVO 
Espanya 

Lo que se dic e valorar, no se me habia ocu
rrido nunca con el Sistema o Apertura Cata
lana . No es una apertura de buenos y malos 
o de cara y cruz como el Gambito Evans o 
el Fegatello, en las que hay que tomar part/
do , - part/do hasta mancharse - que aecia el 
poeta. 
La apertura catalana es uno de tantos mo
dos ambiguos oe empezar la partida con la 
esperanza de que la cosa t é. saiga b/en. Pasa 
lo mismo con muchas otras: la apertura Reti
Zuckertort y los fianchetos en general son 
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Premi a la millor partida 

N." 268 D 051a 

MlddleSbour~h (Teesslde) , 1975 

BRONSTEIN • KEENE 

1 e4 Cf6. 2 d4 06 . 3 g3 dS. 4 Ag2 Cbd7. 
5 Cd2 Ae7. 6 Cgl3 0·0. 7 0·0 b6. 8 b3 
Ab7. 9 Ab2 eS . 10 e3 TeS. 11 Tel 
Te7. 12 De2 Da8. 13 Tlel T'cS. 14 
e X d5 A X dS. 15 e4 Ab7. 16 dSI e x d5. 
17 e x d5 A18? (17 ... Te8/) 18 Ce4 
C x e4. 19 O X .4 A x dS. 20 DIS A6. 
21 014 16. 22 Tadl e4. 23 Cg51 TeS. 
(23.. I X g5 perd per 24 Dd4 A x g2. 
25 Dh8+ R17 . 26 Dxh7+ . mentre que 
23.. A x g2 permet 24 T x d7! T X d7 
25 D X l6 Ag7 -o 25 . Tg7. 26 Do6 + 
Rh8. 27 CI7 + Rg8. 28 Ch6 + Rh8. 29 
Dg8 mal-. 26 De6 + Rh8. 27 D x d7 
guanyant. ) 24 T x d5 T x dS . 25 b X c4 
l x g5. 26 Og4 T15. 27 A x a8 T x a8. 28 
Oe4 Td8. 29 Od4 R17. 30 g41 

1 - O 

un ejemplo de lo que quiero dec/(. El adop
tarlas supone en general un deseo de llevar 
los momentos trascendentes de la partida, 
para bien o para mal, al medio juego o a lo 
que sea, pera no a una retahila de lineas 
aprendidas en los libros. 
Me parece algo pomposa el hab/ar de sistema 
de una de las múltiples ideas que se ocurrie
ren al versati/ Tartakewer, y que no tiene 
nada De revolucionaria . Probab/emente, en la 
señorial Viena de principios de sigla, Reti . 
Tartakower , Breyer y otros jóvenes hipermo-



dernos jugarian en partidas amistosas el fian
cheto del alfil rey en el gambito de dama , 
porque ese tipa de experimentcs formaban 
parte de las nuevas ideas de la epoca . Lo de 
Catalan vale, porque se creó en la Barcelona 
de 1929 un premio para que se llama se asi. 
Me parece que fueron 150 pesetas de las ae 
entonces. 
Como valoración final, creo que no fue ningún 
mal negocio y que las 150 pesetas estuvieron 
b/en gastadas. 

2 Basicamente, las que en el libra de Neustadt 
se lIaman -variante abierta del gambito de 
dama catalan - (4 .. . d x c4) y variante cerrada , 
Las otras estructuras (índias, irregulares) for
man grupo, en mi opinión , con la inglesa, 
Reti y fianchetos , y no pueden en propiedad 
lIamarse catalanas. 
Lo que si es segura que no es catalan son las 
primeras variant es que Ballbe publicaba como 
tales en el -Butlleti d 'Escacs- hace un par 
de años. Eran pos/cicnes tipicas, por trans
posición, de la defensa Tarrasch , variante 
Schlechter-Rubinstein del blanca, que no tie
nen nada que ver ni en su historia , ni en su 
anatomia, ni en su fisio logia con lo que yo 
entiendo como apertura catalana. Recuerdo 
que a propósito de eso, le gastaba la broma 
a Jordi Pui9, durante el torneo de Montilla de 
1976, de querer catalanizar al Imoerio Austro
Húngaro , lo que parece excesivo. Puig se 
reia , pero por lo que se ve por la encuesta, 
cabal9a de nuevo y viene a la carqa . Que 
Dios Cala conlesado al Imperio Austro-Hún
gara. 

3 El estada actual no lo puedo resumir por falta 
de conocimientos. Puedo decir que recuerdo 
las partidas de Alekhine en 105 torneos de 
Alemania de 105 años 41, 42 Y 43+ con el sis
tema catalan, en especial su partida con Jun
ge. Mas tarde, vi varia 5 de Botvinnik, y espe
cialmente, algunas de Smys/ov que me im
presionaron . Como trampa estrate9ica, des
cubri viendo las partidas de Smyslov, que si 
en la variante abierta (4 ... dXc4) el negra 
quiere jugar a tablas y cambia damas pronto, 
comete un error €strategico practicamente 
decisiva, pues la presión del AR blanca so
bre el f/anca de dama negra asegura al pri
mer jugador una ventala enorme en el final . 
Hay muchas partidas con esta música, pera 
las mas claras són de Smyslov, según creo 
recordar. 
Lo del futuro no lo se. A mi me da la impre
sión que se juega ahora menos que antes, y 
que desde 105 añcs 50 ha experimentada un 
declive , no se si Dar cuestión de m'Jda. 

4 Lo he jU9ado con 105 dos bandos , y personal
mente me gusta mas con negras. Creo aue el 
se9undo jugador tiene muy buenas bazas 
para luchar, y esta convicción se vio refor
zada con mi victoria contra Furman en Ma
drid de 1973 y con mi derrota contra Stean 
en Montilla 1978. En amIJas partidas, impro
visando, encontre ideas con negras que me 
dieron la ventaja . El resultada no importa 
para lo que estamos comentando aqui. 

5 Rara vez, pera no de modo excepcional. 
Claro que luego muy pecas par tiaas. 

N." 269 D 05 / . para el blanco 11. .. Tc8.) 11 
12 De2 Ae6. 

c41 tarde o temprano en su captura. EJem. 
plos: 23 a5 Oe8! o bien e4 Cb6. 2.4 
A.5 Tc4. 25 Ab6 Dc8. 26 De3 Tc2. 27 
Td2 AbC con ventaja decisiva.) 22 . 
e3! (La r¿pida movilización de la ma· 
yoría negra en el ala de dama ha cu l· 
minado con la creación de este peón 
pasado, Que inclina decisivamente la 
balanza de la posición.) 23 b3 IS. 24 
AI2 AgS. 25 e3... (Una rendición po· 
sicional sin condiciones serra 25 14 . 
Pero ahora Ja posición encierra nume· 
rosas posibilidades tacticas.) 25 ... e2. 
26 Td3 1411 

Madrid, 1973 

FURMAN - CALVO 

1 Cl3 dS, 2 d4 C16. 3 c4 06. 4 g3 Cbd7. 
5 Ag2 d X c4. (Enlrando en Ja varian· 
te abierta del sistema calalan.) 6 0-0 
eS. (La idea del negra es simple: al 
e .... ilar la rutinaris jugada de Ae7, esta 
ruptura central tiene mAs tuerza. por· 
que sl el blanca captura en eS ayuda 
al desarrolla del negro. ) 7 Ca3 Cb6 (La 
teoria menciona que en esta posición 
las negras jugaran 7.. e X d4 en las 
partidas Szabo·Aossetto , Mar del Pla
ta , 1955. y Tal-Chernikov, Campeonato 
de la URSS por equipos 1966 Tras e 
Cc4 las negras tuvieron dificultades en 
ambas partidas. La jugada 7... Cb6 
plantea problemas molestos al blanco, 
que lIene que decidir ahora si recu
pera o no el peón. ) 8 C Xe4 C X c4. 9 
0 . 4 + Ad7. 10 O X c4 b5f (La partida 
Na¡dorf·Kramer. Amsterdam 1950, si · 
ouió con 10 . Ob6. 11 b3 AbS. 12 
Dc2 cxd4. 13 Ab2 d3. 14 e X d3 Ae7. 
15 CeS con ventaja blanca. Parece 
mas lógico 10... bS para emprendef 
enseguida acciones en el ala de dama.) 
11 Dd3 ... (Si 11 Dc2 es desagradable 

(El negro tiene ahora una partida muy 
agradable por afirmar el pie en impor· 
tantes casO las cent ral es al tiempo que 
posee una mayoria de peones en el 
ala de dama. Es dudoso Que el blanco 
pueda igualar la partida.) 13 Ags Ae7. 
14 a4 a6. 15 Ttd1 Ae41 (Se cimenta 
el dominio de los cuadros bJancos del 
centro.) 16 Oel 0·0 17 CeS A x g2. 
18 R X A2 h6. 19 AI4 Tc8. 20 13 CdS. 21 
Ad2 b41 22 Ae1 ... (Si 22 C X c4 b3! y la 
clavada crónica del cabalJo terminara 
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27 Ce4 ... (No servia 27 e X 14 A X 14 
28 9 X 14 C X 14 +. 29 Rll C x d 3. 30 
CXd3 T X I3. 31 Re2 Od5 o 31 Cel 
T X I2 +. 32 R X I2 D x d4 + seguido de 
D x al y et . ) 27 .. f X e3. 28 A x e3 
C X e3 + . 29 C X e3 e~ (Era también 
muy luerte 29 .. 016, ya que si 30 '4 
A x 14. 31 g X I4 Og6 +.) 30 h4 0f6. 31 
Cd5 ... (SI 31 h x gS O X I3+ . 32 Fh3 
OhS + . 33 Rg2 Oe2 +. o bien 32 Rgl 
O X I3 seguido de T X I2. ) 31 ... 017. 
32 h x gS O X dS. 33 g X h6 e41 (Deeisi 
vo. ) 34 h X g7 e X d3. 35 g XI8=0 + 
T X t8 36 Oh6 ... (No hay defensa 
36 0 ';3 decide 36 .. O X I3+ . 37 O x 13 
T X I3 + seguido de d 2. ) 36 . OXI3 + . 

37 Rh2 Tf6 . 38 0h4 Rg7. 39 Tel 
O X I2 + . 40 Rh3 O x el . 

Ag5 h6 . 12 A X I6 O x 16. 13 e4 Tld81 
14 Tadl Ae81 15 a3 A18. 16 Oe3 Tac8. 
17 Ah3 Tb8. 18 Tlel Ca4. 19 .5? Oe7. 
20 C x a4 A X a4 . 21 Te l b6. 22 Aif eS. 
23 b3 Ae6. 24 d X eS b X eS. 25 Ae4 
Ob7. 26 Te3 Td7. 27 Tlel T8d8. 28 
Cel Td4. 29 13 Ae7. 30 Td3 0b6. 31 
T1 dI OaSI 32 Ce2 AgS. 33 Oe2 T x d3. 
34 T x d3 Aell 35 OdI T x d3 . 36 O x d3 
Ab21 37 14 A X a3 . 38 C x a3 0.1 + I 39 
Olf 0.3 + . 40 012 Oel + .41 Olf O x a3. 
42 15 AdS. 43 A x d5 e x dS . 44 06 
O x b3. 45 Del R18 . 46 e x 17 Ob8. 47 
Rg2 d4. 48 Oe6 Od8. 49 Oe4 Od6. SO 
Oa4 OdS +. 51 Rgl O x 17. 

0 - 1 

RICAROO CALVO 

N.'· 270 O OS / b 

Munlch, 1942 

*JUNGE . ALEKHINE 

1 d4 Cf6 . 2 c4 06. 3 g3 dS. 4 Ag2 d Xc4. 
5 Oa4 + Ad7. 6 O X e4 Ae6. 7 CI3 Cbd7 . 
8 Cc3 Cb6. 9 Od3 Ab4. 10 0-0 0-0. 11 0 - 1 

Svetozar GLlGORIC 
Iugoslàvia 

El Sistema Català dobertura té un valor nor
mal com lES altres obertures de la pràctica 
moderna . Per transposIcIó de lugades es pot 
arribar a les pcsic ions típiques del Sistema 
Català de diverses maneres. 

2 La línia més característica és quan les blan
ques volen evitar les defenses Nimzoíndia i 
la indla de Dama. Després de 1 d4 Cf6. 2 c4 
e6 es plantE/a el Sistema Català amb 3 g3 SI 
les negre s responen 3 ... dS. Però SI respo
nen 3 ... eS. 4 dS e X dS. S c x dS d6 es pol 
arribar a una vanant especial de Semi Be
non¡ on les negres tenen un bon contrajoc. 

3 Per això moltes vegades les blanques ca· 
mencen amb les jugades típiques de l'ober
tura anglesa I juguen més tard d4 creant no
més les posicions del Sistema Català quan 
ofereixen una llarga iniciativa a les blanques 
per la forta pressió de falfil de rel sobre el 
centre i el flanc de dama contran. 

4 Jo , personalment , no he jugat moll el Sistema 
Calalà d'obertura. En tot cas amb les negres, 
però molt rarament, 

5 Per a demostrar la meva pràctica esmento 
dues partides. 

N." 271 

Vars6vla, 1947 

SMISLOV • GLlGORIC 

O 06 / b 16 O X l4 OdS +. ) 14 .. Oe7115 a x b5 
a X b5. 16 Ta7 A x f4 . 17 O X I4 Ob4!"r 
18 Cbd2 A X I3. 19 A x 13 .. (19 Cxl1 
O x b2. ) 19 ... eSI 20 d X eS O X C5. 21 
Tlal? . (2 1 Ta6 Oe2!) 

21 . gS!I 22 Oe3 O x e3, 23 I X e3 
Te2 t . 24 Ce4 g41 25 A X g4 C x g4. 26 
T x d7 T X e2, 27 Td2 T x d2. 28 C x d2 
C x e3. 29 Ta3 Ce4. 30 C X e4 b x e4. 
31 Te3 Tb8. 32 Te2 h6 . 33 RI2 Tb31 
34 h3 RQ7. 35 T Xe4 T x b2 +. 36 RI3 
Tb3 + . 37 R14? hSI-+. ( t. h4 .) 38 
h4 16. 39 Te6 Rf7. 40 Te7 + Rg6 . 41 
Te8 eS+ . 42 Re4 Tb4 +. 43 RI3 RIS . 
44 Th8 e4 + . 45 Rg2 . (45 AI2 Ag' . ) 
45 Tb2 + . 46 Rh3 Rg6. 47 Te8 Te2. 
48 Te7 15. 49 Te6 + Rg7. 50 Ta6 .. 
(50 Te7 + A16. 51 Th7 Rg6. 52 Ta7 
Tf 2. ) SO T12. Sl Te6 R17 . 52 TeS RI6 
53 Te8 Td2 . 54 TI8+ ... (54 Th8 .. 3 
55 Te8 e2. 56 Te3 f4! 57 9 x 14 Td3t 

1 CI3 CIS. 2 e4 06. 3 g3 dS . 4 Ag2 Ae7. 
5 d4 0·0. 6 0·0 d X c4. 7 Oc2 a6 . 8 
O x e4 bS. 9 Oe2 (9 Ob3 Ab7. 10 Tdl 
Cbd7 11 AgS eS. 12 d x eS Oc7. 13 
Cbd2 A xe5. 14 Ce l ? A X f2+ . 15 
Ax l2 OeS+ . 16 e3 Cg4 +. 17 Rgl 
A X g2 18 ex g2 DgS. Larsen-Portisch 
Olimpiada de La Havana. 1966.) 9 
Ab7 = . 10 AI4 Ad6. ( 10 . CdS. 11 Ad2 
Cd7 . 12 AaS -12 Cc3 eS 13 d xeS 
Cxc5 . 14 Tadl Ce8 = - . 12 .. Oc8. 13 
Cbd2 eS . 14 Tael Ob8. 15 d XeS 
e x eS = K6rxnoi-Portiseh, Erevan . 
1965. ) 11 Cbd2 Cbd7. 12 Cb3 Ae4! 13 
Del ... (13 Od2 CdS. ) 13 .. Te8. 14 
a4 .. (14 CeS C X eS. 15 d x eS A x l4 
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-+ ) 54 R.S . 55 Te8 +. 

O· 1 
SVETOZAR GLlGORIC 
(Del llibre "Yugoslav 

Chess Tr iumphs") 



Borislav IVKOV 
Iugoslàvia 

El Sistema Català d'obertura té el mateix va
lor que altres sistemes d'obertura com poden 
ésser el Gambit de Dama, l'obertura Ruy Ló
pez, la Defensa India de Rei, etc. 

món : Botvinnik ,Smislov, Kòrxnoi, Polugaievs
ki, Geller, Portisch, Larsen, etc. 

4 El Sistema Català d'obertura es desenvolupa 
permanentment dia a dia, i en base a això 
tindrà també un gran significat en el futur. 2 A les posicions característíques del Sistema 

Català d'obertura s'hi pot arribar en diferent 
ordre de jugades, com per exemple: 1 d4 Cf6. 
2 c4 e6. 3 g3 dS, o bé aquesta altra variant: 
1 Cf3 dS. 2 c4 e6. 3 g3 Cf6. 4 Ag2 Ae7. S O-O 
O-O. 6 cl4. Com es pot veure en ambdós ca
sos el blanc fa el fianquet de rei i juga sem
pre d4. 

S Igualment com r obertura Ruy López que tant 
jugo amb blanques com amb negres, el Sis
tema Català d'obertura també el ;ugo amb 
els dos bàndols, encara que, tant en un cas 
com en raltre , és indiscutiblement millor ju
gar amb les blanques. 

3 El Sistema Català d'obertura és un planteig 
correcte i el juguen els millors jugadors del 

Quan vull evitar o impedir la defensa Nimzò
witx o la d' lndia de Dama , aleshores és re
comanable jugar sistemes estil Català o Reti . 

N." 272 D 07la 

Zenlca, 1963 

IVKOV - CI RIC 

1 e4 06. 2 CI3 dS . 3 g3 CI6. 4 Ag2 Ae7. 
5 0.0 o-o. 6 d4 Cbd7. 7 Oe2 e6. 8 b3 
b6. 9 Ab2 Ab7, 10 Ce3 Te8. 11 Tad1 
Oc7. 12 e4 Tfd8. (No obstant. seria mi· 
llor sImplificar el JOC mitjançant 12 ... 
d X e4 . 13 CXe4 Cxe4. 14 D x e4 eS, 
encara que després de 15 d5! el blanc 
manté la iniciativa.) 13 Tfel CfB. 14 Dbl 
Ab4 ?1 (Això és una idea equivocada. 
Es pot refutar mitjancant un joc com
binatori) 15 eS Ce4. 16 e x e4 ... (Sa
crifiCI de qualitat per mitjà del qual 
deixa l'alfil negre en mala posició.) 
16 A x e1 . 17 Cd6 Ab4. 18 cSI ... 
(Aquest és l'argument. Amenaca se· 
grestar l'alfil per la qual cosa la res 
poSla del negre és obligada.) 18 .. 
b X c5. 19 ~3 AaS. 20 d Xc5 CbS. 21 
h4 ... (Ara es veu el resullat del sa· 
crifici de la qualitat. El blanc té ara 
l' Rtac i el seu cavall de d6 és molt 
lort.) 21 ... Ae7. 22 h5 h6. 23 Td41 
A x d6 . 24 e X d6 Td7. 25 CeS 16. 26 
C x d7 C x d7. 27 Tg4 T18. (El negre 
esta tractant de consolidar-se amb Tf7 
i CIB, per la qual cosa el blanc ha de 
lorçar els esdeveniments sacrificant 
l'altra torre El motiu lonamental dE 
la combinació és que la dama i l'alfil 
negre no participen en la defensa) 

28 T x g7+!! R xg7. 29 Og6 + Rh8. 3C 
o x h6 + Rg8. 31 Og6 + Rh8. 32 h6! 
Tg8. 33 A X I6 + C x l6. 34 O x 16 + 
Rh7. 35 AI1 !. . (El segon argument 
L'última peça entra en joc per a re· 
lorçar l'alac j ja no hi ha defensa. 
Ara no serveix 35 ... Tg6. 36 Ad3 Dg8. 
37 d7! i guanya.) 35 .. Aa6. 36 A X a6 
O x b3. 37 d71. . (El tercer argument. 
El peó demostra la seva força . El negre 
no pol fer res per impedir Iotes les 
amenaces. Per això tracta de salvar
se per xec perpetu.) 37 ... T x 93 +. 38 
I x g3 D x g3 + . 39 RI1 Oh3 +, 40 Re1 
Og3+. 41 Rd2 .. (El negre abandona 
perquè no li queda més que un xec 
a g2, però després de 42 Ae2 no POl 
Impedir la promoció d 'una altra dama .) 

1 - O BORISLAV IVKOV 
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Alexander KOTOV 
U.R.S.S. 

El Sistema Català és un original sistema d'o
bertura que permet la possibilitat de desen
volupar un agut joc de combinació sobre el 
tauler. 

2 Crec que la linia més definida és 1 d4 Cf6. 
2 c4 e6. 3 g3 dS. 4 Ag2 Ae 7. 5 Cf3 O-O. 6 O-O. 

3 El Sistema Català d'obertura és i serà un dels 
sistemes més interessants d'obertura . 

Viclor KÒRXNOI 
URSS/Apàtrida 

Es un nou capital de l'hipermodernisme . Co
rrespon a l'adaptació a l'estratèqia moderna 
del nou concepte dels escacs. Aixó es basa 
essencialment en el fet que és possible que 
una peça estigui ben col·locada però que apa
rentment no jugui, fins que en un moment o 
altre , i com a màxim en el final , es posa en 
funcionament amb eficàcia. Això ve donat 
per la formació de peons . 

2 1 d4 dS. 2 c4 e6. 3 g3 és ja la Catalana . 

3 Es pot dir que enriqueix les possibilitats del 
jugador, car dóna una molt seriosa oportuni
tat de lluitar. 

4 M'agrada jugar-lo amb les blanques i algunes 
vegades amb les negres. 

5 Quan jo estava en actiu el vaig jugar diver
ses vegades. Ara no jugo cap sistema d'o
bertural 

4 Crec que puc jugar el Sistema Català d'ober
tura amb els dos bàndols, però la practica 
em demostra tenir més confiança quan la jugo 
amb les blanques . 

5 Si, evidentment. Heus-ne aci alguns exemples 
de la seva pràctica . 

xx CAMPIONAT DE LA URSS 1952 19 dSI AeS. 20 Td2 DbS? 21 Ae7 Td7. 
22 TaS. 

Ae7. S d4 d X c4. 6 Cc3 0..0 , 7 CeS eS. 
8 d Xe5 D x dl +. 9 C X dl Cbd7. 10 
C X c4 C Xc5. 11 Ccl Ad7. 12 CaS 
CdS. 13 C X d5 e x d5 . 14 A x d5 TacS. 
15 ().O b6. 16 Ce4 AeS. 17 Ce3 Ttd8. 
18 Tdl h5 . 19 b3 Ag5 . 20 14 A16 . 21 
Tbl Ah3. 22 Ab2 Te8. 23 RI2 A x b2. 
24 T x b2 g6. 25 Tbd2 Te 7. 26 Ce 4 
Ce4 +. 27 A x e4 T x e4. 28 Td8 + Ah7. 
29 Tb8 Tee7. 30 Ce3 Rg7. 31 Tdd8 
Ae6. 32 T98 + R16 . 33 h3 Te3. 34 Tbe8 
T x e8. 35 T X e8 TeS. 36 g4 TaS. 37 
15 9 X 15. 38 9 x 15 A x iS. 39 C x 15. 
1/ 2- 1/ 2 

N." 273 o 05/0 

KORXNOI - lIPNITSK I 

1 c 4 Ct6. 2 Cll e6. J g3 dS . 4 Ag2 e S. 
5 c X d5 C x d5. 6 0·0 Ae 7. 7 Ccl 
C x eJ? (7.. . Cc6 o Cc7. ) 8 b X e3 
0.0. 9 d4 Ce6. 10 Tbl DoS? (10 ... oc7 

. /;. Td8... 11 AI4 Ad6. ) 11 De2 
e X d4. (=)11 ... Td8. ) 12 C x d4 C X d4. 
13 e X d4 Af6. 14 Td l Td8. 15 Ae3 0.6. 
Hi TM Ae7. 17 Ta4 Dd6. 18 Af4 Dd7. 

1 • O 
IUDOVITX 

MATX DE CANDIDATS, 1977 

N." 274 o 06 / 0 

KORXNOt - PETROSSIAN 

1 e 4 e6. 2 g3 dS. 3 Ag2 C16. 4 CI3 
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N.' 275 o 06 / a 

Moscou., 1975 

KORXNOI - PETROSSIAN 

1 e4 Cie. 2 Ce3 06. 3 CI3 dS. 4 d4 Ae7. 
5 g3 0-0. 6 Ag2 Cbd7. 7 Od3 c6. 8 0-0 
b6. 9 e4 Aa6. 10 b3 Te8. 11 AI4 Te8. 
12 Tld1 C18. 13 a4 Ab4. 14 e5 C6d7. 15 
Ad2 Cb8. 16 0c2 Ae7. 17 0a2 Ab7. 18 
Ob2 aS. 19 h4 Ca6. 20 Ag5 Cb4. 21 
Tac1 Te7. 22 Od2 Od7. 23 Ch2 A x g5 . 
24 h X g5 Toe8. 25 Cg4 Od8. 26 14 Td7. 
27 Ce3 Cg6. 

28 15 e X 15. 29 C X 15 C18. 30 Cd6 T x d6. 
31 o x d6 O x d6 . 32 e x d5 e x d5 . 33 
014 Od8. 34 Ah3 Cg6. 35 013 Te6. 36 
TI1 Te7. 37 CbS Te7. 38 Tee1 A.6. 39 
AlS C18. 40 014 A X bS. 41 a x b5 T x e1 . 
42 T x e1 g6. 43 Ab1 Co6. 44 Die Oe7. 

Bent LARSEN 
Dinamarca 

/Os una obertura. 

45 Rg2 Oe3. 46 TI1 Oe7. 47 Tl3 C18. 48 
Rf2 Co6. 49 Re2 Cg7. 50 Te3 Co6. 51 
Rd2 Od7. 52 Te3 Oe8, 53 Ae2 018. 
54 Ab1 Oe8. 55 Tl3 018. 56 TI1 0e8. 57 
Tl2 018. 56 TI3 Og7. 59 Te3 016. 60 
Re1 0e8. 61 Rb2 Oa8. 62 Oe7 Ob8. 63 
TI3 018. 64 Die 0e8_ 65 Te3 Oa8. 66 
g4 Oe8. 67 DeS Od6. 66 A x g6 h x g6. 
69 Th3 Cd3+ . 70 T X d3 C X g5. 71 
Te3 Ce4. 72 Th3 Ie. 73 Oh2 Rf7. 74 
Th8. 

1 - O 

N.O 276 o 06/ a 

Matx do Candidats. 1968 

KORXNOI - RESHEVSKI 

1 e4 Cie. 2 CI3 06. 3 g3 d5 . 4 Ag2 Ae7. 
S O-O O-O. 6 d4 c6. 7 b3 Cbd7. 8 Ab2 
b6. 9 Oe2 Ab7. (9 . . Aa6. 10 Cbd2. ) 
10 Ce3 Te8. ( 10 ... Oe7.) 11 Tad1 
eS. 12 e X dS C Xd5?1 (12 ... eXd4. 13 
dxe6 d xc3. 14 e x d7 Te7t 15 A xc3 
-15 Aal! ; 15 Ae1? Ae4- 15 .. . Ce4:j; ; 
13 C Xd4 C X dS. 14 A x dS A x dS. 15 
Od2 ~ ; 13 T x d4 C X dS. 14 OdI! A16 . 
15 C X dS A X dS . 16 e4. ) 13 C X dS 
A x dS. 14 e4 e x d4 (= 14 ... Ab7. 15 
dS . ) 15 Oe2 Ab7. 16 C x d4 Aes. (= 
16 ... A16; = 16 ... Oe8.) 

(veure diagrama següent) 

17 b41 A x d4. (17 .. A x b4. 18 C x e6 
I x e6. 19 ObS±6 19 ... Ae3. 20 
T X d7 Aa6. -20 ... Oe8. 21 A xe3 

T x e3. 22 T x g7+ A x g7. 23 Oes+ 6· 
24 O X e3 + Cafferty.- 21 T x d8 A x bS. 
22 T X I8+ A x 18. 23 Oe l ± . ) 18 
T x d4 Oe7. 19 Tld1 Cie. 20 b51 Tld8. 
21 Od3 T x d4. 22 o x d4 h6 . 23 13 Te7. 
( 23 ... Ah7. ) 24 Od8 + o X d8. 25 
T x d8 + Rh7. 26 Ae51 Te 1 + . 27 All.. . 
( 6 28 AX f6 9 x 16. 29 Td7. ) 27 ... 
Ae8. 28 Ab2 Te7. (28 ... Te2? 29 es!. .. 
- 630 e X 16; 6 30 Ad3+- 29 ... 
T x b2. 30 e x f6 Ab7. 31 Ad3+ g6. 32 
Td7 A x 13. 33 T X 17 + Ag8. 34 
AX g6 +. ) 29 Tl8 Ab7. 30 Ad3 Td7. 31 
Ae2 Td2? (31.. . Te7. ) 32 T x l7 T X e2. 
33 A x le Rg6. 34 T X b7 ... (34 
T X g7 +? AX I6. 35 T x b7 T x a2.) 34 ... 
R x Ie . 35 T x a7 g5. 36 Th7 Rg6. 37 
Tb7 T X a2. 38 T X b6 · RI6 . 39 14 g xl4. 
40 g x 14 Rf7 . 41 Tb8. 

1 - O 

FURMAN I KORXNOI 

3 No comprenc la pregunta . Una obertura no 
assumeix cap paper. De futur en té , evident
ment. 

2 Em resulta difícil saber ben bé que es 1'0-
bertura Catalana : 1 Cf3 o 1 d4 , 2 c4 i 3 g37 
Aquesta crec que és la seva forma original. 
Però en danès - Catalana- és 1 Cf3 seguit de 
2 g3, que abans se'n deia Reti. o Zukertort , I 
i després Sistema Barcza . En els articles que 
Tartakowe r va escriure en la nostra revis ta 
·Skakbladet - de 1950 se'n deia - Uutracata 
Ja na .. , 

4 Si. tant amb les blanques com amb les ne
gres. 

5 Si, en la forma - ultra -, com s'esmentava en 
els articles de Tartakower. Fou per ell que als 
18 anys vaig canviar de repertori. Abans ju
gava el Gambit de Rei i després la Ultraca ta
lana. Encara la faig servir, però menys. 
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Drazen MAROVIC 
Iugoslàvia 

El SIstema Catafi¡ amb les negres, estil de
fensa , és una important alternativa al Gam
bit de Dama. Després de 1 d4 dS. 2 c4 e6 la 
continuació 3 g3 en les mans d'un ;ugador 
experimentat pot esdevenir una perillosa ame
naça. 

2 Les línies que més m'atreuen són: 1 d4 dS. 2 
c4 e6. 3 g3 Cf6. 4 Ag2 Ae7. S Cf3 O-O. 6 o-e 
d Xc4. 7 CeS Cc6, i 1 d4 dS. 2 c4 e6. 3 93 
Cf6. 4 Ag2 d X c4. S Cf3 bS. 

3 En les últImes dècades el Sistema Català d'o
bertura s'ha ;ugat en les més compromeses 
competicions i matxs. El seu futur no es pot 
pr~dir perquè sempre passa que depèn bà
sicament de la moda del moment. 

Miguel NAJDORF 
Argentina 

Enorme . Tiene tanta importancia como el Ruy 
López o cualquier otra. Refutaria contra Smys
lov, uno de sus cuitores, es tarea bien difícil. 
Y el solo hecho de ser su favori ta revela su 
valor. Vasi/i , como toda el que la practica . 
procura un sencillo y e/aro desar rollo POSI
cional con el ob;eto de lograr ligera ventaló 
en el final. Creo que el holandés Sosonko no 
ha lugado otra cosa en su vIda . Y con muy 
buenos resultados . 

2 La idea de Tartakower , tan amante de la crea
ción, fue salir de las líneas comunes provo
cadas por las variantes ortodoxas. Lo baSlCO 

es el fianch€to del r€y , un tanta parecido al 
esquema ae la Zuk€rtort Reti. El match Ale
khine-Capablanca dia origen a -eruditos - en 
los sistema s ortodoxos y mi maestro quiso 
abrir nue vos ca minos. 

Artur POMAR 
Espanya 

La meva valoració és positiva en el sentit 
que l'Obertura Catalana és una obertura ul
trasòlida, només superada per la Defen sa 
Caro Kann en aquest aspecte. 
Personalment , sense que ;ugui per fer taules. 
és una obertura que me les assegura de bell 
antuvi, i queda almenys un 20 % de possibil,-
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4 Només l'he ;ugat amb les negres, quan les 
blanques no han volgut lugar el Gambit de 
Dama. 

5 L'he hagut d'incloure en el meu repertori 
Però no tmc cap memorable partIda amb 
aquesta obertura. 

3 Es una lín€a correcta y profunda. Mantiene 
su riqueza porque no ha sida mvestigada E. 

fondo . Y por eso mlsmo no cabe duda que se 
incrementara su practica . 

4 Toda la vida con blancas. No es fàcil ganar 
con él . pera también es muy dificil perder. 
Quien lleve negras no puede levantar la ca
beza del tab/ero. 

5 La he practicada màs de una vez y casi siem
pre terminé diciendo: -Graclas, Dr. Tartako
wer- . 

tats de guanyar. M ' agrada perquè va bé al 
meu estil . 



2 Crec que bàsicament consisteix en el fian
quet de rei en combinació amb d4 . No cal dIT 
que amb aquest planteig, tard o prest es far~ 
c4 i es completarà el sistema . 

Avui dia els nous lugadors es caracteritzen 
mes aviat per la seva combativitat i agressI
vItat en detriment ael ICC tàctic I posIcIOnal 
Per tant, l'ús de linies posicionals ha dismI
nuït i això ha afectat l'Obertura Catalana . 

3 Es dificif fer un ludlCi perquè influeixen dile
rents factors . Ja hem dit anteriorment que és 
un sistema emmentment sòlid i, per tant, po
sIcIonal . Donat que els esquemes van variant 
I per aiXÒ s'mtrodueixen Importants novetats, 
ens trobem que l'Obertura Catalana roman 
estàtica perquè no està dins del corrent ac
tual de les esmentades novetats. Per aquest 
motiu està un poc apartada i es manté com 
fa 50 anys . Això es un factor per la qual cosa 
no s'empra amb tanta freqüència com abans 

4 Més aviat la jugo amb blanques perquè amb 
les neqres tinc dificultats en el desenvolupa
ment de l'alfil dama. 

Siegen, 1970 

NY 277 o 06 / b 

POMAR - GHEORGHIU 

1 d4 C16. 2 CI3 g6. 3 g3 Ag7. 4 Ag2 
o-o. 5 0·0 dS . (SIS d6. 6 b3 eS -SI 
6 . Cbd7. 7 Ab2 TeS. S Cbd2 eS. 9 
t1 X eS d X eS amb lleuger avanta tge 
per al blanc que disposa de la impor. 
lant casella de c4 per al cavall- 7 
e 41 dS , S Ab2 e X d4 . 9 C x d4 d x e4. 
10 b X c4 j les febleses dels peons 
blancs estan compensades per la ma· 
Ior aCllvltat de les seves peces .) 6 c4 
d X c4. 7 Ca3 CcS. (!::s interessant 7 
e3. ) 8 C X e4 Ae6. 9 b3 Ad5. 10 Ab2 
a5, 11 Tel a4 . 12 b X a4 (Les blan
ques disposen així de la Important ca · 
se lla b3. lloc Ideal per a posar -hi la 
dama. ) 12 TaS. 13 e3eS A X g2. 14 
R X g2 Oa8. ( Amenaça b5 després de 
la captura a 84. ) 15 Rgl T X 84. 16 a3 

Lajo. PORTISCH 
Hongria 

5 Es pot dir que la jugo bastant sovint . Ara bé , 
no és una Obertura Catalana pura , sinó més 
aviat mixtificada . Normalment , i per arribar a 
la posició típica d'aquest sistema, faig aquest 
cami: 1 d4 Cf6. 2 Cf3 g6. 3 g3 Ag7. 4 Ag2 O-O 
S O-O dS. 6 c4. 

Tb8. 17 Ob3 e6. la Tldl bS. 19 C X=5 
o x c6. 20 CeS 005 . 21 De3 Tb7. 22 
13 Cd7, 23 e4 Od6. 24 14 16, 25 Oc6 
O X e6. 26 C X e6 Cb6. 27 Cd8 .. 
(Forçant el guany d 'un peó provinent 
de la millor pOSICiÓ de les blanques) 
27 Tb8. 28 C X e6 Ce4. 29 Tbl b4. 
30 CcS C x b2. 31 T X b2 (No és poso 
slble 31 C X a4 per 31. CXd1.) 31 
T X a3 , 32 Tdbl A18. 33 Cd7 Td8. 34 
C X f8 .. , (Era mlHor linla 34 C X f6 + 
Rg7. 35 CdS e6. 36 C X b4 T X d4 . 37 
Cc2, que probablement donava la VIC 
.òria. ) 34 .. R X 18. 35 T X b4 Td3. 36 
dS fS! (Després de la textual les pos
sibi litats de victòria del blanc s'esfu
men. ) 37 e X IS g X fS . 38 Tc4 Td7. 39 
Tb7 T3 X dS. 40 T4 x c7 T x c7. 41 
T X c7 (S ' ha ar ribat a un final IOCO
mode per al negre degut a Que les 
blanques dominen el 7è. rengle, però 
no obstant el final és defensable.) 
41.. . Rg8. 42 h4 Td6. 43 Rg2 Ta6 . 44 
Rh3 Th6. 45 Ta7 R18', 46 TaS Tl6. 47 

h5 Rg7. 48 Rh4 TI7. 49 Ta6 h6 , 50 
Tg6 + Rh7. 51 Rh3 Ta7, 52 Tl6 TaS. 
53 T17+ Rg8,_ 54 Te7 Tal . 55 Rg2 
Ta2+. 56 Rgl Tal+ . 57 Rg2 Ta2 +. 
58 Rh3 Tal. 59 g4 Ta3 +. 60 Rg2 
I X g4. 61 Te6 RI7, 62 Tg6 Th3. 63 
T x h6 Tl3, 64 Th7+ . 

1/ 2-1 / 2 ARTUR POMAR 

Skopie, 1974 

N." 278 O 06/a 

POMAR - GLIGORIC 

1 d4 C16. 2 CI3 96. 3 g3 Ag7. 4 Ag2 
O-O. 5 O-O dS . 6 c4 e6. 7 b3 AlS. 8 
Ab2 Cbd7. 9 Cbd2 Ae4 . 10 C X e4 
C X e4. 11 CeS e6. 12 h3 Cd6. 13 
C x d7 O X d7. 14 Od3, 

1/ 2 - 1/ 2 

El Sistema Catali, d 'obertura és un planteIg 
posicional molt sòlId. 

2 S'hi pot arribar per diferents camins, per 
exemple: 1 d4 ef6. 2 c4 e6. 3 03 dS, o bé 
1 c4 Cf6, 2 Cf3 e6. 3 g3 dS. 4 Ag2 As7, etc. 

3 El Sistema Català està integrat en el repertofl 
d'obertures dels més significats grans mes
tres d'avui dia. Això vol dir que és una ober
tura ben actual i probablement seguirà és
sent popular en el futur. 

4 L'he jugat tant amb blanques com amb les ne
gres. 

5 Si, efectivament. 
I per demostrar-ho acompanyo tres partIdes. 
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Skople, 1968 

N." 281 o 06 / b 

PORTISCH - MATANOVIC 

1 e4 Cts . 2 CI3 06. 3 g3 d5. 4 Ag2 
Ae7. 5 0·0 O-O. 6 d4 d x c4. 7 CeSI eS?! 
8 d X e5 Oe7. (8 . A x e5. 9 Ce3 De7 . 
10 Cxc4 Td8. 11 De l ?! Cc6. 12 Ag5 
Ad7! 13 Ce4! SmelkaJ·Mi titelu. Luha
kovice, 1971 . ) 9 C X c4 .. (9 e6 C xc6. 
10 CXc6 b x e6. 11 Da 4 Cd5. 12 
O X c4 Tber. Filip-Port isch, Beverwijk. 
1964. ) 9 .. . A xe5?1 10 Ce31 Td8. 11 
AI4 11 A X I2 + ? 12 R X I21 e5. X.i.. x* 
• .t . ' .t • .t ~ ~ 

~ • y 

;Y,{a ¡¡¡ . • " • • " , . 
"' êZJ "g " • ~ ~ D ~ " 
~D 

y 

~~t~H 
a ' , ffJV¡¡¡ • .tt. 

13 Cb51 0 . 7. 14 Ad2 Ce6. 15 C5a3 

b5. 19 Ce3 A X a2 . 20 Ae3 Oe5. 21 
Rhl Oh5. 22 A X d4 T x d4. 23 CI5 Td7. 
24 C X b5 Ae6. 25 TeSI A x 15. 26 
Tl x 15 OhS. 27 Del Od2. 28 Te2 Ob4. 
29 Te8 + Td8. 30 TSe5 h5 . 31 h3 a6 . 
32 T X a8 T x a8 . 33 Oe3 Oa4. 34 b3 
0a2. 35 Cd4 T18. 36 Rh2 h4 . 37 9 x h4 
Dbl . 38 Tg51 

1 - O 

N." 282 D 06 l a 

Adelaida, 1971 

PORTISCH - MATANOVIC 

1 e4 C16 . 2 CI3 d5 . 3 g3 e6. 4 Ag2 
Ae7. 5 O O O-O. 6 d4 e6. 7 Oe2 Cbd7. 
8 b3 b6. 9 Ab2 Ab7. 10 Ce3 Te8. 11 
Tadl Dc7. 12 e4 C X e4, 13 C X e4 
d X e4. 14 O Xe4 e 5. 15 d5! Ats? 16 
Oc21 e X d5, 17 c X d5 A x b2. 18 d6! 
Od8. 19 O X b2 Tb8. 20 Oe3 g6 . 21 h41 
Te8. 22 h5 Ae6 . 23 Tfel T x el +. 24 
T x el C16. 25 h61 O X d6 . 26 Ce51 A.8. 
(26 ... Axg2. 27 Cd7! D xd7. 28 D X l6 
Dd4. 29 Te5!) 27 Cg4 ChS. 28 Ad51 
Ad7. (28 .. . O x d5? 29 CI6 + C X 16 . 30 
D X l6 Dd4. 31 Te5I) 29 Tesi A Xg4 . 
30 T X h5 018. 31 TeSI O X h6. 32 Te7 
T18. 33 Oe4 DgS . 34 A X f7 + Rg7. 35 
T X a 7 Rh6. 36 Ag8 T X g8. 37 O X g8 
Del +. 38 Rh2 A13. 39 018 +. 

Ae6. 16 Tel 04. 17 Rgl Cd4. 18 0.1 1 1 - O 

Ramon REY ARDID 
Espanya e 

Moscou, 1977 

N.<J 283 D 06/a 

PORTISC.H - RAOULOV 

CI3 C16. 2 g3 e6. 3 Ag2 Ae 7. 4 0·0 
O-O. 5 c 4 dS . 6 d4 e6. 7 Oc2 b6. 8 Tdl 
Cbo7. 9 b3 Ab7. 10 Ce3 Te8. (En la 
partida Smeikal·Hübner, Biel 1976, es 
lugà 10 .. Oe8. 11 Ab2 bS. 12 eS! b4 . 
13 Ca4 CeB. 14 Ac1 en lloc de 14 a31) 
11 e4 d X e4. 12 C X e4 C xe4. 13 
O X e4 Oe7. 14 AI4 Ad6. 15 A X d6 
O X d6 . 16 cSI De7. 17 b4 Tld8. 18 
Oe2 C16. 19 Ce5 Cd5. 20 03 b5. (Mi· 
llor 20. . Aa6.) 21 Ae4 Q6. 22 h4 a5 . 
23 b X a5 TaB. 24 041 b4 . (Si 24 .. . 
T X a5. 25 a X b5.) 25 A x d51 T X dS. 
26 Tabl 16, 27 Cg4 Tad8. 28 T X b4 
Ae8. 29 Ce3 TSd7. 30 Tb8 e5. 31 d51 
e X d5 . 32 e6 Td6. 33 e7 Tl8. 34 T X d5 
15. 35 OcS Te6. 36 O x e7 T x e7. 37 
T X e8! T X e8. 38 Td8 + Te8. 39 
T x e8 + T X e 9. 40 CdS! 

1 - O 

Creo que el sistema catalàn enriquece las 
posibilidades estratégicas tàctica s del banda 
blanca en una proporción comparable a las 
que o/rec e la defensa Grün/eld o la Benoni 
al banda negro. 

2 Para mi ,el sistema catalan se define simple
mente con las dos jugadas 1 d4 Y 2 g3. Lo 
que viene después, son ramas de este tronco. 
Naturalmente, la jugada especifica, g3, puede 
posponerse al planteamiento de qambito de 
dama (c4) sin que por el/o se pierda la per
sonalidad de la apertura catalana. 

Ragosin del Gambito oe dama : 1 d4 dS. 2 c4 
e6. 3 Cc3 C/6. 4 C/3 Ab4. S g3 (Grê,lka-Pla
chetka, Solia. 1979, Grigorian-Averbach, 
URSS, 1978, etc.) y contra la Nimzo-india (1 
d4 C/6. 2 c4 e6. 3 Cc3 Ab4. 4 g3, partidas 
Schmidt-Kuligowki, Polonia 1978; Oor/man
Makaricev. campeonato URSS 1978; Ghites
ku-Gy. Horvath , Zalagerszeg 1979; Ostojik
Kovacevi , Virovitica 1978; amén de muchas 
partidas del gran maestro ruso Romanishm , 
que emplea la • jugada catalana. 4 g3 casi 
sistematicamente centra la citada defensa 
Nimzo-india). 

3 El sistema catalàn se adapta per/ectamente 
a las idea s actuales sobre la apertura , y creo 
que en el /uturo seguirà ccnservando su 
importancia dentro de la teoria y la pràctica 
de los planteos. Como confirmación de este 
aserto. Citaré el hecho de que en los ultimo s 
años, hay maestros que aplican el sistema 
catalàn a otras de/ensas empleada s por el 
negro contra la apertura de peón de dama . 
Por elemplo, en la india de dama (1 d4 C/6. 
2 c4 e6. 3 C/3 b6. 4 g3). Centra la variante 
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4 Prefiero juqarla con las blancas. Cuando con
cuzco el banda neqro. no me agrada que me 
planteen el sistema catalan y. qeneralmente. 
procuro evitarlo. 

5 Como qeneralmente no conservo copia de 
mis partidas . y menos de estos ultimos Vem
pas. me seria muy dlfici l encontrar una ini
ciada con el sistema catalan que mereciese 
Ics hcneres de la publicación . 



• 1929: f)llllnV 1 IICIICI 
La millora general que el confort ha experimentat al món sencer en aquest mig segle 

és clara i notória. 
El joc dels escacs i la seva pràctica magistral han estat uns bancs de proves més. Els 

dissenys de peces, rellotges, taules i singularment seients han fet córrer la seva tinta. 
Tots podem recordar encara fa només set anys l'enrenou que la cadira d'en Fischer 

organitzà a Reykjavik. I tres quarts del mateix ha anat succeint en molts dels encontres mà
x/ms fins el dia d·avui. 

Baguio no n'ha estat excepció i esperem que el futur ens depari encara sorpreses més 
grosses en aquesta matèria. 

No sabem si en algun racó de descans, per part del jugador que no li toca pensar, la fa
mosa cadira Barcelona ha fet el seu servei. En cas negatiu puc assegurar-vos que no hauria 
fet cap mal paper. 

La cadira Barcelona, dissenyada per l'arquitecte alemany Ludwig Mies Van der Rohe, 
és una altra obra perenne de l'Exposició del vint-i-nou. Divulgada per arreu del món durant 
cinquanta anys, apareix encara avui com nascuda ara. 

Digueu-me els escaquistes si no us agradaria tenir-la com a seient de relax mentre 
{"altre pensa, o bé per jugar a la cega. 

Podeu comprovar-ho a la Sala Picasso del Col'legi d'Arquitectes. 
No us vindrà de nou si us dic que el propi Boris Spasski ho féu ja essent campió d61 

món , {"any 1969, en l'estada memorable a Barcelona . 

• • • 
Però l'obra de disseny pro

p/ament escaquistic fou un joc 
d' escacs creat per la Casa Ba
qué, de Barcelona, que el fabri
cà en commemoració alhora del 
torneig i de l'Exposició. 

El podeu veure reproduït en 
co lor a la portada d'aquest nú
mero commemoratiu del Torneig 
Internacional de Barcelona de 
1829 i de la creació de l'Ober
tura Catalana, aixi com en les 
(otowafies que s'acompanyen a 
aquest text. 

Respon a les formes d'una 
època post-modernista, formes 
que encara es veuen en faça
nes de l'Eixample barceloni dels 
anys vint. 

Se'n fabricà una curta sèrie 
i només en coneixem un exem
plar. Cal agrair, doncs, al Sr. 
Joan Serra i Viñas, de Badalo
na, la qentílesa de facílitar-nos
el per ' al seu coneixement pú
blic . 

Rebè el nom de -model Ca
talà- i a fe que no hauria fet 
cap mal paper en un concurs 
de disseny. 

LM. 
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FINAL DEL XLVII CAMPIONAT INDIVIDUAL 
ABSOLUT DE CATALUNYA 
Del 3 de juny al 18 de julio l de 1979 

MARTíN GUANyi AMB FACILITAT 
PABLO ES PROCLAMÀ SOTS-CAMPIÓ 

Es reivindica "un marc adient" per al campionat 

Un cop més s'ha jugat el campionat individual 
de Catalunya i arriba l'hora de treure'n conclu
sions per fer el balanç d'allò que ha anat millor 
i del que pot haver estat pitjor. 

Vegem primer els aspectes positius . En línies 
generals podem dir que el nivell de combativitat 
ha augmentat en relació a J'edició anterior; les 
partides han estat més animades amb finies 
agressives, i s'ha produit un menor nombre de 
taules . 

Encara que Martin sembla haver-se imposat 
sense massa dificultat, si ens fixem en la pun
tuació assolida -<ios punts d'avantatge sobre el 
segon classificat- cal tenir en compte que ha 
jugat partides molt dures en les que ha imposat 
el treball d'una intensa preparació prèvia. 

Els representants de Terrassa, Pablo i Mateu, 
han fet un bon paper, especialment el primer, 
que ha obtingut el sots-campionat . Del segon, 
J'an terior sots-campió, se n'esperava una lluita 
més dura de cara al titol. 

Es molt falaguer per als escacs catalans veu
re que, entre els classificats per al campionat 
d'Espanya, hi ha les joves promeses -SI en can 
se'ls pot tenir per promeses- Miralles i Vehi , 
però hem de dir que en la seva classificació hi 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

"OM .... , m~ ... CLUB , 3 • • o , o o 

MARTIN ,. M" mo V"lcll V, V, V, V, 1 1 

PA8LO " M" m, TefflSH V, V, 1 V, 1 • 1 I 

MATEU H MC 2U O l '''a5u V, V, • V, V, 'I, 1 

MIRALLES H 2"0 V"lca V, I V, 1 V, V, 
VEH I .. - '090 Vuldl V, 'I, I • V, • V, • 
R. GON2ALEZ ,. ''''' o., • • 'I, Y, V, Y, 1 • 
AVZA " MC "" V"lel • 1 V, • 1 V, V, 1 

NIETO " MC 2110 Vulc:ll • • V, V, V, • 
SIRVENT ,." SIII1t.,lo$-.p • • • V, 1 

FERNAHOEZ y, v, • V, • • 

" " 
V, I 

V, • 
1 

V, • 
1 1 

1 1 

• V, 

va tenir una influència decisiva la rettrada de 
Fernàndez ; retirada que també va afavorir a 
Gonzàlez Maza, la classificació del qual fou la 
petita sorpresa, ja que no tenia massa de proba
bilitats d'assolir-ho. 

El doble campió Jordi Ayza creiem que s' ha 
desmoralitzat en veure que, després d'haver llU/
tat ferrenyament en les anteriors edicions, mal
grat els seus èxits ha vist que els seus esforços 
han resultat inútils car no f<Ju invitat a cap dels 
torneigs que s'organitzen en el nostre pais. Això 
és possible que hagi influït en les seves ambi
cions i el seu esperit de lluita, car suposa un 
cop molt fort per les ¡¡·Iusions de qualsevol luga
dar. Es de desitjar, per al bé dels escacs cata
lans, que es refaci ben aviat i sigui creditor de 
noves oportunitats. 

Nieto és el jugador que ha tingut més resul 
tats inesperats, ja que en diverses ocasions el 
resulta t obtingut no reflecteix el joc desenvolu
pat. 

Sirvent i Perdlgò han estat dos bons anima
dors del torneig , dit sigui en el sentit més elogiós 
del terme, amb el seu estil punxant i agressiu. 

Collada i Calbet, ambdós amb un estil més 
sòlid però no menys emprenedor, foren adver-

PUNTUACIÓ PROGRESSIVA 

" " TOTAL 'lO 
, , 3. • , .. '.' '.' O' " '" '" u· 13.' 

1 9Y, 
V, 1 7% 

y, 1% 2Y, 3y, Y, V, • av, 7 - 8 9 9V, 

V, IV, ~V, 5% 
l- V, - 3 • cy, 5 5Y, % 6V, 

1 • 39.25 V, PIz 2% 2Vz Y, • 5 5 5112 • 6% 7 

1 39.25 

1 37 .50 

V, V, - Iy, 2 3 3% • • 5 ...!. ·V, ~ 
1 2 2 2y, 3Y2 V, • - 5 5 5Vl ~i 7 

1 35,25 'I, V, V, l Y2 - V2 3Y2 • • 5 5V2 • ,. 
V, 1 6'12 V, P/2 2112 2V2 2V2 3 • "V2 5 5Y2 5V2 6V2 

• - 1 2 2Y2 3 3 3V2 "Vl 5 5 5V2 6 • 
5 27.75 O • O O V, V, - IV! 2V2 3'1 .y 4\121 5 

5 29 V, Ph 2V! 3VJ • • "V2 5 - ,: ~ 5· s'" f::'=¡:::' ~:,: ~" ~O'~DD ·t 1 • • "Y, 
1;5Oj 

12 CALBU T - '960 '0',1. SIK:. 

• Iv' • • • • 
3 

13 PERDIOO 39 MC 19M J allC,norll O O 1 O • O 3 15 

O O O O 1 I V2 2 2 3 • • "V2 

V, y, Y, y, 1 - 1 1 1 ! 2 3 3 

1 1 1 1 1 I 1 1 2 2 2 - 3 
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saris perillosos. Hem de tenir present les taules 
que obtingué aquest darrer contra Ayza , ja a la 
primera ronda , resultat que va servir d 'avís per 
als altres participants. 

Parlem ara dels aspectes negatius, que són 
molt significatius. 

Si n'ha de sobresortir algun d'ells, són les 
condicIOns en què es va jugar el torneig. En lloc 
de mtllorar l'entorn que envolta els jugadors, té 
tendència a baixar de qualitat any rera any. 

Exposem com a circumstàncies concretes, 
per a no generalitzar, les que es refereixen al 
soroll excessiu de la sala de joc, que tant podia 
ésser prodUlt en el mateix local com provinent 
de l'exterior; una temperatura inadequada, o bé 
feia massa calor o bé hi havia corrents d'aire; 
llum deficient ; públic que s'amuntegava sobre 
les partides incomodant els jugadors . Tractant-se 
de poques partides caldria preveure la seva re
producció en taulers murals i el públic que ro
mangués assegut. 

Si no hi ha cap club que pugui reunir un mí
nim de condicions, els responsables haurien de 
procurar-se el lloc adient en un altre indret, fer 
tot el que calgui per a donar el relleu que co
rrespon en aquesta competició, però no carregar 
el mort a un e/ub diferent a cada temporada. 

Pot semblar que s'estan demanant unes con
dicions inassolibles, però en realitat s'està sol.li
citant un minlm de decòrum per la pràctica d'a
quest esport. 

Encara que en altres pàgines d'aquest núme
ro ja se'n parla, voldríem exposar un fet proper 
I que es repeteix massa sovmt, que ens mostra 
els extrems a què estem arribant. Ens referim al 
recent campionat d'Espanya per equips, en el 
qual/o fiqurava en la nòmina d'àrbitres auxiliars. 
La impressió que ens van produir aquelles con
dicions de jec no tenen un nom més escaient que 
el de deplorable. 

Doncs, bé. Si una Federació no disposa de 
mit/ans per a una competició d'aquesta enverga
dura , que no se li don i a organitzar-la. Per asso
CiaCió, SI un club no té els mitjans i l'ambient més 
adequats, tampoc se li ha d'encarregar la màxima 
prova individual del nostre pais. 

Un altre fet llastimós d'aquesta edició -i de 
molts torneigs- és el de les retirades de juga
dors en plena competició. Aquest campíonat s'ha
via anunciat per a ésser disputat en final diària. 
Però l'organitzador que s'hi havia compromès, 
e/ C. C. Badalona, va renunciar al darrer moment 
I fou necessari tornar al ritme de dues partides 
a la setmana , amb la qual cosa s'hi esmerçava 
més temps del previst i en condicions diferents. 
Això ja va provocar d'entrada la retirada de Jordi 
Cuadras, de Figueres , que estava disposat a ju
gar amb el sistema previst , però tot i amb això 
encara fou inclós en el sorteig. 

José Luis Fernàndez, el basc que tenim en 
els nostres rengles, s'apuntà a la final perquè 
aleshores no tenia res en perspectiva , però els 
canaris es despertaren quan semblava que ana
ven a perdre les seves competicions internacio
na/s, I cridaren Fernàndez per a jugar en els tor-

AngeJ Martm , campIa de Ca talunya 

neigs de Maspalomas i Las Palmas. Fernàndez 
no s'ho pensà gaire i abandonà la final del cam
pionat de Catalunya amb l'esquer d'assolir una 
norma internacional -i la va assolir!- però això 
perjudicà greument la marxa normal del nostre 
campionat perqué afavorí a determinats juga
dors. 

Si el campionat individual de Catalunya es 
considera semifinal per anar a la final del d'Es
panya no es comprèn com el van invitar a parti
cipar-hi després d'haver-se retirat de la prova 
classificatòria. Veritablement, això de les reti
rades està demanant una reglamentació severa 
a fi d'evitar-les al màxim o almenys de castigar
Ies de veritat. 

Per acabar voldríem fer una suggerència, o 
més ben dit, aprofundir una idea que està latent 
com és la de la propera final d'aquest campio
nat s'organitzi, com ara, en torneig tancat; que 
es jugui a ronda diària amb els descansos cor
responents cada quatre o cinc partides ; que es 
jugui en una localitat apropiada, encara que si
gui a la capital, però el cas és concentrar els 
jugadors; que aquests tinguin la seva estada 
pagada ; que els premis siguin prou interessants 
perquè atreguin l'atenció dels mil/ors jugadors 
dels nostres escacs; i que la Federació pugui 
aconseguir facilitats per als jugadors que tinguin 
certs problemes (laborals, d'estudis, etc.) per a 
poder participar. 

Creiem és obligat que la final magistral del 
Campionat Individual de Catalunya tingui UN 
MARC ADIENT a gust de tothom perqué els par
ticipants s'hi puguin esmerçar. 

CARLES FALCON 
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HISTORIAL DELS CAMPIONATS INDIVIDUALS DE CATALUNYA 

Nombre 
Edició Any partici-

pants Campió Sots-campl6 Tercer classificat 

I J905 24 Canan J. Montaner Flaquer 

11 J9J4 16 Puntas L. Lafuente Ardévol i MlIl1ino 

III J92J ? Or. Puig y Puig Puntas ? 

IV J923 13 Cortés Vilardeb6 P. Soler 

V J924 4 P. Soler R. Domènech Sasot 

VI J926 ? Vilardeb6 ? ? 

VII J928 7 VII.rd.bó Ribera P. Soler 

VIII J93J 9 P. Sol.r Casas Vilardeb6 

IX J933 7 Riber. Chert. Dr. Català 

X J935 15 Vii.rd.bó Dr. Va llvé Ribera, Grau, M. Sererols I Comal 

Xi J943 10 Albareda Ingelmo VII.rd.bó i Sola 

XII J944 13 Uorena Modina Sol. 

XIII J945 16 Albareda Medina Vallès 

XIV J946 15 Llorans Albareda Medina 

XV 1947 15 Medina Sola Llorans i Sai»orklo 

XVI J948 18 Bordell Albereda Sola 

XVII J949 18 Medina Cherta Albereda 

XVIII J95() 19 Medina S.botido Cherta 

XIX J95J 12 LI.dó Sola Mora 

XX J952 15 LI.dó Bordell F. J . Pérez 

XXI J953 75 Bordell Albareda P. Puig i C. Gil 

XXII J954 84 Alb.r.da Uor.ns Mora i F. J. Pérez 

XXIII J955 92 LI.dó Farré B.llbé 

XXIV J956 16 LI.dó Soci as F. J . Pérez i P. Puig 

XXV J957 14 Albareda Farré Ribera i Bellran 

XXVI J956 13 Albareda Ribera Chert., Bellran i P. Puig 

XXVII J959 15 Albareda LI.dó Saborldo i Beltran 

XXVIII J960 15 Serra B.llbé Cherta, Garcia Orils I F. J . Pérez 

XXIX J96J 42 P. Puig LI.dó Serra i Ingelmo 

XXX J962 66 Albereda Serra Rldameya 

XXXI J963 52 Albareda Saborido BordeU, BeUran. Garcia OrLIs I Petdlg~ 

XXXII J964 12 BordeU P .. Pulg Tej ... o 

XXXIII J965 12 Saborido Albareda Bordell 

XXXIV 1966 16 Saborido LI.dó Menvielle 

XXXV J967 55 LI.dó Canals Anguera, G. Orus, E. Pérez i P. Garcia 

XXXVI J96B 53 P. Puig Saborldo Bordell 

XXXVII J969 16 E. Pérez Serrano Llad6 

XXXVIII J970 16 E. Pérez Serrano Ribera, Borrell i Soria 

XXXIX J97J 17 Borrell Buxadé Soria 

XL J972 13 Serra P. Puig Buxadé 

XLI J973 6 Monedero Simon Pujol 

XLII J974 14 Martln Pujol Monedero 

XLIII J975 51 Slmon Paré; Pujol, Garcia Conesa , Garriga 

XLIV J976 58 Tejero Pujol Mart!n, Gonúlez Maza i Slmon 

XLV J977 58 Ayza Pared .. Garriga i Nieto 

XLVI J978 12 Ayza IIMeu Martln 

XLVII J979 13 Mart!n Pablo Mateu, Miralles, Vehl y GonI., Maza. 

Ela destacats en negreta significa que acabaren empalals 



FINAL DEL XLVII CAMPIONAT INDIVIDUAL 
ABSOLUT DE CATALUNYA, 1979 

El campionat ronda a ronda. 
I gairebè, partida a partida 

1.0 ronda 

Miralles - R. Gonzàlez 

Pablo - Mateu 

Calbel - Ayza 

Sirvent · Perdigó 

Vehl - Collado 

Fernèndez - Mart!" 

Descansa: Nielo 

1/2·1 / 2 

1/ 2 - 1/2 

1/ 2 - 1/ 2 
O • 1 

1 • O 

1/2- 1/2 

Miralles·Gonlàlel Mala : Van 
fer taules en una part ida en la 
qual el negre va tenir millors 
possibilitats en un final que no 
va aprofitar. 

Calbet·AYla: El resultat de 
taules va ésser una sorpresa. No 
obstant, cal reconèixer que les 
millors possibilitats les va tenir 
Calbet. 

Sirvent·Perdigó: El blanc va 
perdre un peó en les simpli f ica· 
cions del mig joc, la qual cosa 
va ésser decisiva per al resultat 
de la partida. 

Vehi·Collado: El negre va ju· 
gar molt passivament l'obertura 
i això fou aprofitat pel blanc per 
-asfix iar. la posició de Collado. 

Fernàndel· Martin: En una va· 
riant Maroczy el blanc obté un 
lleuger avantatge en el moment 
en què s'acorden les taules. 

Pablo· Mateu: Taules sense 
història. 

MANUEL NIETO 

3 juny 

Obertura Dos Cavalls 53 

Defensa sici liana 23 

Defensa siciliana 49 

Obertura Ruy López 53 

Defensa Nimzoínd ia 42 

Defensa siciliana 

N." 284 o 43/b 
VEHI • COLLAOO 

Defensa Nimzoindia 

1 d4 CI6. 2 c4 06. 3 Cc3 Ab4. 4 Oc2.. . 
(Interessant jugada que evila les linies 
més conegudes.) 4 ... O-O. (També s6n 
jugabies 4 ... eS i 4 ... dS.) 5 Ag5 eS. 
6 d X C5 A x c5?1 ( Millor és 6 ... CaG 
seguit de e x eS. ) 7 e3 h6. 8 Ah4 Cc6. 
9 a3 b6. 10 CI3 Ab7. 11 Td1 ... (L·a· 
vantalge del blanc en aquesta posi
ció és precisament el domini de la 
columna " d" amb la possibilitat d 'o
cupar d6.) 11 ... Ae7. 12 Ae2 as. 13 
0·0 Tc8. 14 Td2 Oc7. (No és bo 14. 
CaS. 15 A X I6! A x l6 - 15 .. g X 16. 16 
Tfdl d6. 17 Td4-. 16 Tfd1 Ae6 -16 .. 
Cxe4?? 17 T x d7 ) (16 ... A x 13? 16 
TXd7-. 17 b4 Gb7. 18 Gd4 amb gran 
avantatge. ) 15 Tld1 Tld8. 16 A x f61 
A x 16. 17 Ce4 Ae7. 18 Cd6 A x d6. 19 
T X d6 ... 

(S'ha aconseguit l'objectiu de l'obertu
ra: ocupar d6. ) 19 ... CaSI? (Les con· 
tinuacions passives donarien ràpida
ment avantatge decisiu al blanc. L 'a· 
menaça era 20 Od2 CbB. 21 Od4! Cc6. 
22 014 seguit de b4·bS i CeS.) 20 b41. .. 
(No val 20 CeS AdSI 21 Cxl7 R x 17. 
22 Oh7 Tg8! -No 22 ... O X d6?? 23 
Ah5 + i mat en poques jugades.- 23 
AhS + Re7 guanyant.) 20... A X 131 
(El final resultant de 20 ... Cxc4. 21 
O x c4! O x c4 . 22 A xc4 T xc4. 23 
T X b6 és clarament favorable al blanc.) 
21 g x I3 ... (21 b X aS A xe2. 22 O x e2 
b x aS. 23 T x a6 O xc4. 24 OXc4 
T x c4. 25 l x aS d5 dóna una igual
tat aproximada .) 21 ... Cb7 22 T6d4 aS. 
(No val 22... dS per 23 ' Ob3 d x c4. 
24 T Xc4 T x d1 + . 2S O X d1 seguit d" 
l x c8 i A x a6. Tampoc 22 ... b5. 2:: 
Ob3 b X e4. 24 T x c4 Ob6. 2S Tdc1 
no és agradable per al negre.) 23 OdS 
d6 . 24 Oe4 Oe7. 25 141 15. 
26 013?!... ( ~s millor 26 Og2 i si 26. 
a x b4. 27 a x b4 b5 segueix 28 AI3. ) 
26 ... a x b4. 27 a X b4 Ta8? (Permel 
l'entrada de la dama. Molt millor er:, 
27... b5! 28 e X b5 d5! amb posició 
d iliciL) 28 Oc61 Tb8. 29 A13!... (El do· 
mini és absolut . S'amenaça 30 ObS 
seguit de A Xb7 i Oc6.) 29 ... eS 
(Úunica reacc ió.) 30 f x eS d X eS. 31 
Td71 0g5+ . 32 Rhl T X d7. 33 T x d7 ... 
(Millor que 32 O X d7 e4. 33 Oe6+ 
RhB. 34 Tg1 0 16.) 33 ... 04. (única. SI 
33... Cd8 decideix 34 Oc7. ) 34 
T X b71.. . (Evitant tota complicacié 
s'entra en un final de dames amb un 
peó de més.) 34 ... T X b7. 35 O x b7 
e X 13. 36 O x 13 Oe7. 37 OdS + Rh8. 
38 c5 b X c5. 39 b x c5 ... (El final és 
guanyat. ja que no es pot evitar l'a· 
vanç del peó "c" .) 39" Oa7. (Lliura 
el peó " f", Si 39 .. . g6 segueix 40 
c6 i Rg2·13 I Od7.) 40 O x lS Ob7 + . 41 
04 0b4. 42 Rg2. 

1 • O 

A 42 .. , Oc4 segueix 43 OdS Oe2. 44 
h3! i l'avanç del peó " c" és imparable. 

VICTOR VEHI 
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Aquesta va ésser una ronda 
molt contundent i, junt amb la 
~egüent. les úniques en què no 
es donaren taules, 

Martin va admetre una línia 
d'obertura aparentment simplifi
cadora amb l'exclusiu motiu de 
tenir tranquil.litat per a manio
va perdre i li costa un peó en 
brar. En l'embull posicional que 
es va produir Gonzàlez Maza s'hi 
va perdre i li costa un peó en 
una petita combinació. Poc des
prés torna a caure en un parany 
semblant, més sofisticat però, i 
queda amb inferioritat material. 
que ja és definitiu. 

Fernàndez queda neutralitzat 
d'obertura i adopta els enrocs 
canviats per a llançar-se a l'atac 
al flanc de rei. Això li costa un 
peó transitori i sembla que Co
lIado se'n va sortint amb suc
cessives simplificacions, però 
aquestes el porten a un final hi
potecat i Fernàndez guanya dos 
peons, la qual cosa vol dir que 
es queda amb un final teòric 
guanyat, i el blanc abandona. 

Perdigó treu bon joc de la 
~ eva poc habitual línia d'ober
tura però no juga prou acurada
ment i el negre pren la iniciativa 
que, degudament treballada, 
dóna la victòria a Vehi. 

Sirvent juga deficientment i 
això permet que Ayza es vagi 
imposant ràpidament . La juga
da 15.0 del negre dóna marge a 
un atac irressistible per part del 
doble campió de Catalunya. 

En la partida Nieto-Calvet la 
pessivitat del negre dóna al 
bl2nc un gran domini que es tra
dueix en avantatge material d'e
fectes contundents . 

Miralles-Pablo. En una defensa 
francesa que va romandre molt 
de temps en una posició tanca
d2 el negre va acabar trencant 
el centre provocant un peó pas· 
sat que, ajudat dels destrets de 
temps del blanc, li va donar el 
punt. 

N.O 285 o 64 / b 

AYZA · SIRVENT 

Defensa Grunfetd 

1 d4 e16. 2 c4 g6. 3 ec3 dS. 4 e Xd5 
C x d5. 5 e4 C X c3. 6 a X c3 Ag7. 7 
Ac4 O.(). 8 e13?1 Ag4. 9 A.3.. . I Pe. 
evitar eS i la pressió posterior a d4.1 
9 .. Cd7. 10 Od3 eS. 11 O~ O Oa5. 12 

2.0 ronda 

R. Gonzàlez · Martín O 1 
Collado • Fernàndez O 1 
Perdigó - Vehí O 

Ayza - Slrven. O 

Nielo - Calbet 1 O 

Miralles - Pablo O 

Descansa. Mateu 

Ab2 T,c3. 13 Ab3 Tld8. 14 Oe3 c Xd4? 
(Era necessari mantenir la tensió . ) lS 
e X d4 OhS? (De Iota manera el ne· 
gre, en canviar els peons, ja estava 
malament.) 16 CgSI + e6. (Única. ) 
17 h31 Ae2, 18 Tlel Ac4. 19 DI. A16. 
20 h411 A x b3. 21 • X b3 Tc2. 22 A.31 
AX d4?1 23 OXt7 + Rh8. 24 Ttl OX h4. 
25 Ae7 +- Tg8. 26 Tadl AeS. 27 
el3. 

1 • O 

JORDI AYZA 

N." 286 o 40/ b 

PEROIGO · VEHI 

Defensa Nimzoindia 

1 d4 06. 2 c4 Cili. 3 ec3 Ab4. 4 Ob3 . 
(Una variant rara , poc emprada dar· 
rerament.) 4 .. . eS. S d x eS CcG. 6 ef3 
ee4. 7 Ad2 e X d2. 8 e x d2 A x c5? 
(Aci és imprescindible 8.. 15 evitant 
el salt del cavall a e4. però em vaig 
oblidar de fer-hol Una partida Borrell. 
O. Rodríguez, Barcelona-77 va conti . 
nuar 9 e3 A xc5 . 10 Ae2 b6. 11 Ct3 
Ab7. 12 Tdl O.(). 13 0·0 Oe7. 14 Td2 
Tad8. 15 a3 14 amb bon JOc der ne· 
gre. ) 9 Cde4 Ae7. (Ara. el domini de 
la columna "d" . amb l'inevitable ca· 
vall a d6. donen al blanc un avantat 
ge durador. ) 10 0·0-0.. (Seguramenl 
és millor 10 Tdl i enrocar curt, amb 
clar domini posicionaL) 10 .. 0·0. 11 
e3 b6. 12 Ae2 a6! 13 Cd6?!. .. (Es pre
c lpilat. Millor 13 Td2. La continuació 
13 .. Oc7. 14 Thdl Oxh2. 15 OX b6 
O x 92 és complicada. però segura
ment IaI/arable al blanc. ) 13.. Oc7. 
14 C Xc8? .. (Després d 'aquesta ju· 
gada s'acaben els problemes del ne· 
gre a la columna "d " . i és més, aga· 
la una perillosa iniciativa en el flanc 
de dama. Era imprescindible 14 Da3 
mantenint la posició, encara que el 
cavall quedi clavat. La posició segui . 
r ia favorable al blanc.) 14 ... TI Xc8. 
(Millor negres.) 15 Rbl CaS. 16 Oc2 ... 
(16 Da4 d6 possib ilitari a la trencada 
b5.) 16 ... Tab8! (Preparant la trenca· 
da. Les altres possibilitats són menys 
electives: 16 ... C x c4. 17 Axc4 Dxc4 
16 T x d7 Af6 . 19 OdG segui t de Ce< 
- no 19.. A X c3?? 20 Td8 + gua· 
nyant-. 16 .. d6. 17 Td4 Af6. 18 Tg4 
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6 Juny 

Defensa siciliana 50 
Defensa Alekhine 44 
Defensa Nimzoindl8 43 
Defensa Grünfeld 27 

Defensa francesa 30 
Defensa francesa 40 

I el negre no ha aconseguit res. ) 
17 h4 dS. lS Ad3!? ( Sacrifica el peó 
é.1 canvI de cert atac en el flanc de 
re l. Contra 18 Td4 seguia 18 .. b5 
19 c x b5 a x b5 amb idea de b4, d~ 

Af6 i Cc4.) 18 . h6 . 19 g4 e Xc4. 20 
AXc4 Ox c4. 21 g5 h5. 22 g61 .. 

.t. 
%' ~ . 

22 ... At6 !! (La millor. Les altres con
tinuacions són molt perilloses, per 
exemple: 22 .. '5? 23 Td4 Dc6. 24 
Ddl amb idea de O x h5. 22. f x g6 
23 Tg1 Af6 . 24 O x g6 amb fortes ame 
naces. ) 23 9 x t7 + R x 17. 24 T x d6 .. 
lA 24 Tgl segueix 24 dS. 25 Og6 + 
Re7. 26 O x h5 Th6, amb avantatge.) 
24 .. Td81 (Aquesta és la idea de la 
lugada 22. després del canvi general 
de torres es guanya el peó '"h '" amb 
la qual cosa el peó passat lateral 
dóna pràcticament avantatge decisiu. ) 
25 Thdl T x d6. 26 T x d6 Td8. 27 
T x d8 A x d8. 28 Odl O x h4. 29 013 + 
Atti. 30 Ob7 + Rg6. 31 Oc8 .. (Si 31 
O x b6 O x 12. 32 D x e6 015 +! gua
nyanL) 31 Og41 (No 31. O x 12. 
32 Oe8 + i no hi ha quadre bo per 
al reL) 32 Rc2 h4. 33 Oe8 + Rh7. 34 
13 Og6 +! 35 O x g6 + R x g6. 36 Ce2 
Rg5. 37 ef4 RIS. 38 eh3 ReS. 39 Rd3 
Rd5. 40 b3 ReS. 41 '4 Rb4. 42 Rc2 Ra3. 
43 Rbl g6. 

O • 1 

Una possible continuaCIÓ és 44 CI2 
Ae7. 45 Ch3 Ac5. 46 e4 Ad4 (amb idea 
d·e5) . 47 eS Ae3. 48 Ral aS. 49 Rbl 
b5. 50 Ral b4 . 51 F'bl 84 . 52 b x a4 
R x a4 . 53 Rc2 Ra3. 54 Rb1 b3. 55 
a x b3 R x b3 segUIt de Rc3·d3·e4 gua 
nyant. 

VICTOR VEHI 



3.0 ronda 

Pablo - R. Gonzàlez 1 
Calbet - Mateu O 
Slrvent - Nleto O 
Vehl· Ayza O 
Fernindez - Perdigó 1 
Martln - Collado 1 
Descansa: Miralles 

Molt interessant i disputada 
va ésser aquesta ronda. com es 
desprèn del fet que cap partida 
va acabar en taules . 

Pablo-Gonzàlez: Pa bla no va 
jugar correctament I"obertura 
(en lloc de 8 De2 es recomana 
8 D X d8+ i jugar el final tipic 
de la variant del canvi de I"ober
tura espanyola) i desprès de 8. .. 
Cd4 el negre iguala . Però. en 
lloc d'enrocar i completa r el de
senvolupament. el negre inicia 
una falsa maniobra (jugades 13 
a 16) que li deixa la dama apar
tada del joc i l'obliga a jugar 
17 ... g5. Ja amb gran avantatge 
posicional el blanc comença un 
fort atac que. culminat amb un 
excel.lent sacrifici de to rre , de
semboca en un final de dames 
amb tres peons d'avantatge. 

Calbet-Mateu: el blanc va ju
gar molt actiu en el flanc de 
dama. però no va aconseguir 
res concret. Més tard comet ur 
greu error en jugar 20 b5? ja 
que I"alfil blanc queda apartat 
del joc. Això permet a Mateu 
iniciar un fort contra joc central 
que culmina guanyant qualitat i. 
poques jugades després. la par
tida . 

Sirvent-Nieto : ben aviat Sir
vent sacrif ica un peó a canvi de 
cert atac I duradora iniciativa. 
Però el negre es defensa amb 
ordre i desprès de 17 Cg5 es 
produeixen una sèrie de canvis 
que condueixen a un final en 
què Nieto fa valer el seu avan
tatge material. Segurament el 
blanc tenia millors continuacions. 

Vehi-Ayza : el blanc juga me
cànicament I"obertura i. després 
de 12... a5! les operacions es 
circumscriuen al flanc de rei on. 
encara que a cop d'ull no ho 
sembli, el negre té les peces mi
liar col.locades. Després de 16 

O 

1 
1 
O 
O 

10 Juny 

Obertura Ruy lópez 33 
Defensa Nimzoindia 33 
Oefensa siciliana 42 
Defensa Benoni 67 
Defensa siciliana 34 
Defensa siciliana 27 

Cel? el negre aconsegueix una 
forta iniciativa que es tradueix 
en el guany de qualitat . Llavors 
apareixen les imprecisions del 
neqre i el peó d'e4 arriba a e6 
amb la qual cosa si el blanc ha
pués jugat 40 Dfl! seguit de 41 
Tf7 hagués assolit com a minim. 
la igualtat. Però no fer aquesta 
jugada i canviar les dames a la 
jugada 47 .0 (sïmposava 47 Dh3!) 
fan que el blanc acabi perdent 
la partida en un final que Ayza 
va jugar amb gran preCisió. 

Fernàndez-Perdigó : el negre 
se'n surt bé de I"obertura i acon
segueix bona partida (segura 
ment 13 ... h6 donava la igualtat). 
Després de la molesta clavada 
14 Ag5. el negre té una sèrie de 
problemes tècnics que no pot 
resoldre, i finalment acaba per
dent qualitat. 

Martin-Collado: partida dïnte
res teòric, ja que Martin refuta 
totalment la variant jugada per 
Collada. lOs interessant conei
xe r els temps: a la jugada 18 el 
blanc havia gastat 19 minuts i 
el negre 15. Sembla que després 
de 19 e5 les dificultats del ne
gre són greus. L'obertura de la 
diagonal a l -h8 es torna decisiva. 

Cal dir que en aquesta ronda 
es va produir el canvi de local : 
es va passar de la U.G.A. al lo
cal del Foment Martinenc. 

VICTOR VEHI 
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VEH/-AYZA 

Defensa Benoni 

d4 C16. 2 c4 c5. 3 d5 e5. 4 Cc3 d6. 
5 ... Ae7. 6 g3 ... (Molt passiva. Sem
bla millor jugar a base de f4 . ) 6 ... 86. 
7 a4 O-O. 8 Ag2 Ce8. 9 Cge2 g6. 10 
.83 CgT, 11 O-O CdT. ( El negre té una 
partida còmoda, encara que el blanc 
té avantatge d'espai.) 12 Dd2 .51 (Ara 

BUTLLET/ 

tot el joc serà en el flanc de rei, on 
crec que el negre té bones perspecti 
ves.) 13 Rhl Rh8. 14 14 15. 15 T .. l 
AHi. 16 Cel ... (Moll lent.) 16 ... e X 141 
17 AXI4 CeS. 18 b3 Ch5 + . 19 Ah6 
Tea. 20 Ae3 Cg4. 21 Agl Ag5. 22 Dc2 
14. 23 Cle2 I x g3. 24 CX g3 CX g3. 
25 h Xg3 A16, 26 TI3 TeS. 27 A03 
Th5+. 28 Rg1 CX e3. 29 T1 Xe3 Ad4. 
30 C X 02 A X e3. (El sacri l ici de I. 
qualitat és rúnica cosa per a resisti r. ) 
31 l X e3 TeS (Ara el negre demostra 
com no s'ha de jugar.) 32 CI4 DgS. 33 
Dc3 Ad7. 34 Del Te7. 35 Cd3 Tae8. 36 
es AlS. 37 e6 Ad3. 38 T X d3 b6. 39 Tl3 
Rg8. 40 Dc3 Dh6. 41 DHi Dg7. 42 014 
Td8. 43 Rh2? g5? 44 Dg4 Tl8. 45 
TXI8+ RXI8. 46 015+ Rg8 (S) . (Ara 
ve un diffcil final , que no sé si es pot 
guanyar. Va seguir aixi.) 47 At3 DgSl 
48 D X g61 ... (Era important mantenir 
les dames. Ara crec que es pot gua
nyar.) 48 ... hX g6. 49 Ag4 Rg7. 50 
Rg2 RHi. 51 Ae2 Th7. 52 Ag4? ... (( s 
un pla equivocat.) 52 ... Th8. 53 Adl 
Res. 54 Ac2 Tg8. 55 Adl g411 (Amb 
aquesta jugada no comptava el blanc. 
Ara es guanyaran molts temps. ) 56 
A X g4 Rd4. 57 RI3 Tl8 + . (Ara ., 
blanc es troba que no té Rg4. ) 58 Re2 
Rc3. 59 Re3 RXb3. 60 Rd3 Rb4 . (M, · 
llor era R X b4.) 61 Adl Th8. 62 Ag4 
Th7. 63 Adl Th3. 64 Rd2 R X c4. 65 
Ae2 + Rb3. 66 d7 Th8. 
0 - 1 

JORDI AYZA 

N.O 288 E 21 / c 

PABLO - GONZALEZ MAZA 
Obertura Ruy López 

1 e4 es. 2 CI3 Cc6. 3 AbS C/6. 4 0.0 
C X e4. 5 d4 CdS. 6 A X c6 d X c6. 7 
d x eS CfS. 8 De211.. . (Era miliar el 
canvi de dames, conservant un pellt 
avantatge. Ara el negre no té proble
mes per a igualar la partida.) 8 ... Cd4. 
9 CXd4 DXd4. 10 h3 .. (Jugada ne· 
cessària . No servia 11 Td 1 per Ag4 
canviant dames amb millors perspec
tives per al negre que en la 9.:1 j uga· 
da.) 10 ... AeS. 11 Td1 Oh4? (La dama 
tindrà problemes acl. Molestava més 
al blanc Situada a C4.) 12 Cc3 Ae7. 
(Jugada lògica que permetrà al blanc 
desenvolupar les seves peces gua
nyant temps.) 13 Ae3 ... (Amb l'amena
ça de Td4.) 13 ... 0b4? (Ajuda el blanc 
a redu ir el camp de la dama negra. 
Altra vegada era necessari oc4.) 14 
a3 Oc4. (Per fi el negre es deCideix 
a jugar oC4, però ara Ja ha perdut 
massa temps. No es podia Jugar 14 .. 
O X b2 per 16 Ad4 amb amenaces de· 
cisives.) lS Df3 .. (Es segueix ame· 
naçant caçar la dama mitjançant 16 
Td4 Da6. IB Ta4.) 15 ... aS. 16 Td4 Oa6. 
17 Og3 gS11 (La pOSició negra era Ja 
prou desaVinent, però aquesta Jugada 
la fa encara més antiestètica. Tal ve
gada el negre va creure convenient 
Jugar-s'ho tot a una carta .) 18 Tadl 
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h6. 19 Ce4 AdS. 20 c4 A X e4. 21 T X e4 
eS. (Intenta acLvar el JOc de la seva 

dama. ) 22 e6 IS. 23 013 O-O. 24 OhS! 
I X e4. (Forçat . No serveix 24 . TI6 
per 25 AXgS h xgS. 26 O xgS+ RI8 
27 Th4 O X e6. 28 Th8 + R17 . 290hS , 
Tg6. 30 T x a8+-.) 25 Og6 + Rh8. 26 
O X h6 + Rg8 . 27 A X g5 TadS. (Ja no 
hi ha defensa.) 28 T x d8 A x dS . 29 
A x d8 T x d8. 30 Og6 + Rh8. 31013 + 
Rh7. 32 O X d8 D xe6. 33 D X e7 +. 
1 . O 

ALEXANDRE PABLO 

N." 289 E 70 / c 

J . L. FERNANDEZ · PERDIGO 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 Cf3 Cc6. 4 d4 c x d4. 4 
C X d4 C16 . 5 Ce3 e6. 6 Cdb5 Ab4. 7 
a3!... ( Les complicacions després de 
7 AI4 CXe4 . 8 013 dS. 9 Ce7 + RI8 
no són clares.) 7 ... A x c3+ . 8 C X c3 
d5. 9 e x d5 e x d5. (9 ... CX dS. 10 
Ad2! dóna avantatge al blanc. ) 10 Ad3 
d4. (Normal és 10.. O-O. Després 
d'una partida Karpov-Kuzmin, Lenin. 
grad 1977, es va posar de moda 10 
d4, Kuzmin va arribar a tenir bon., 
POSICiÓ encara que va acabar gua 
nyanl Kàrpov ) 11 Ce2... ( 11 De2 -+ 
Ae6. 12 Ce4 C x e4. 13 O x e4 Dd5. 
14 Af4 amb avantatge blanc, segons 
l'Enciclopèdia. ) 11.. . AfS. (Aquesta és 
la idea de 10.. d4: canviar de pare· 
lla d'a lfils del blanc i:i costa de quedar 
amb un peó feble en d4 .) 12 0·0 
A x d3. 13 D x d3 0·0 . (13 h6. 14 
Tdl ± TeS. 15 ObS I ) 14 Ag5 h6. 15 
Ah4 Te8. 16 Tad1 Tce. (Única Jugada 
que defensa md irectament el peó de 
d4.) 17 e3! . (Kàrpov va seguir 17 
Tlel Te6. 18 RII! Oe7. 19 Ag3 Ob6 
20 b4 a6. 21 Cf4 Tee8 22 T x e8 T x e8 
23 Ce2 Td8? 24 Ah4 ±. però 23 Tc8 1 

donava la igualtat després de 24 AdS 
Cd7 . 25 DIS Td8. 26 014 ObS =. o la 
idea de c3 per assegurar·se un miHor 
final en poder ambar amb la torre a 
d7.) 17 d x c3. 18 Oh3! Oe7. (Única) 
19 C x c3 DeS. (Una ¡:;artida Bellon· 
Leontxo del Torneig d'Alacant 1979 va 
segui r 19.. De6. però despres de 20 
O xe6 T xe6. 21 A x l6 T X I6 22 Td7 
b6. 23 Tel assegura un avantatge du 
rad or a les blanques. Cal afegi r que 
Bellon va guanyar aquesta partida.) 
20 141 (Més senZilla era 20 A x 16 
D x f6. 21 Td7 ¡ SI 21 Te7 . 22 T Xb7 
±.) 20 De5 +? (20 Oe3+ . 21 
D xe3 T x e3. 22 CdS Te2 -22 .. Te6 
23 15 Td6? 24 Ce7++- 23 Cx16+ 
Rg7. 24 ChS + Ag6. 25 g4 T x b2. 26 
Td6 + Ah7. 27 g5+-. ) 21 Rhl Ch7. 
22 Ce41 + - Oc2. 23 Cd6 Tcd8. 24 
A X d8 T x d8. 2S 015 Db3. 26 Td3 DeG. 
27 O x e6 I X e6. 28 Tldl b6 . 29 Ce4 
Tl8. 30 93 Ca5. 31 Te3 95. 32 Td7 C16. 
33 C x 16+ T X I6. 34 b4. 
1 . O 

JOSE LUIS FERNANDEZ 

4.° ronda 

R. Gonzàlez· Collado 

Perdigó· Mar1ín 

Ayza - Fernàndez 

Nieto - Vehí 

Mateu · Sirvent 

Miralles - Calb et 

Descansa: Pablo 

O 

O 

O 1 

1 / 2·1 / 2 

O 

1 - O 

Segueix la mala ratxa de Co
llada i Sirvent, els quals havien 
puntuat eficaçment a la semifi
nal. En aquesta ronda la desgrà· 
cia s' ha posat del costat de Ca, 
lIado, car en una posició amb 
gran avantatge en la qual hi ha
via una colla de plans per a gua
nya r, ha escol l it un dels pitjors 
i. per a reblar -ho, ha acabat de i
xant-se una peça . 

Perdigó ha jugat aquest tor
neig amb grans destrets de re
llotge. En aquesta ronda ha pe r, 
dut per temps en la jugada 3C.c 
després de real itzar un molt dub
tós sacri fici de peça. 

Ayza ha jugat malament ro, 
bertura i Fernàndez obtingué una 
posició còmoda des del comen
çament. Un posterior error d 'Ay
za va deixar la partida amb gran 
avanta tge per al negre, que va 

N." 290 O 13/ a 

AYZA , J . L. FERNANOEZ 

G.D. Defensa Seml·Tarrasch 

1 d4 dS. 2 CI3 eG. 3 c4 cS. 4 e3 Cc6. 
S Cc3 C16 . 6 Ad3 .. (Més fOrl es 6 a3. 
sense permetre l'expansió negra del 
flanc de dama. Cont ra 6. a6. 7 b3 
mantenint la tensió centra)) 6 . a61! 
(Millor 6 d X c4 . Ara les blanques 
pOden Jugar 7 e X dS. ) 7 O-O d x c4 . 8 
A X c4 bS. 9 Ad3 Ab7. 10 a4! e4?! (les 
negres aconsegUl rlen la igualtat amb 
10 b4! 11 Ce4 C x e4! 12 A X e4 CaS 
13 A x b7 Cxb7. 14 Oe21 Ad6. 15 Tdl 
O-O. 16 b3 De7. 17 Ab2 a5! amb Igual. 
tat com la partida Janovski·lasker. 
Berlin . 1910.) 11 Ae21! . ( 11 a x b5! 
a x bS. 12 T x a8 A X a8. 13 Abll Db8?1 
14 e4 Ae7. 15 Ag5 ±.) 11 b4! 
12 Cbl OdS! (El negre té una gran 
partida: bloqueig del cent re . Iniciativa 
en el flanc de dama i avantatge d·es· 
pal. El blanc té contra/oc contra el 
peó "c" i en una possible acció cen
tral contra e4 . Ara s'esdevé una llUita 
on cada bàndol Intentar portar a ter· 
me el seu pla) 13 aS! (13 Cbd 2 
CaS seria bo per a les negre s, I 13 
C xaS. 14 Da4 + Cc6 15 CeS ame· 
naçant A X c4 o A13. donarra gran 
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13 Juny 

Gambit Dama refu sal 

Defensa ¡ndia de rel 

Defensa Benonl 

Obertura Alfil de Rel 

Obertura Ruy López 

Obertura Ruy López 

resultar decisiva . 

63 

30 

26 

20 

31 

42 

Nieto i Vehi han jugat una 
part ida molt igualada. L'obertu
ra no va donar cap avanta tge al 
blanc , i les negres van obtenir 
una bona posició, però després 
de success ives liquidacions de 
material van acordar l'empat per
què no es ve ia cap manera de 
cont inuar. 

Sirvent va realitzar un JOc arris
cat i la va riant d'obertura que va 
escollir va resulta r molt dubtosa. 
Després va començar un a com, 
binació amb lliurament de peça 
que va permetre a M ateu retor, 
nar el material en una posic ió 
completament favorable . 

Calbet va cometre un erro r 
d'obertura i va perdre qua litat. 
I la partida quedà sentenciada. 

ÀNGEL MARTIN 

avantatge al blanc) 13 Ca7! (únl ' 
ca Jugada. S'amenaçava 14 Cbd2 () 
Da4!) 14 Cbd2 Tc8. 15 Tel! c3. (Mes 
lògiC és 15. Ce4! amb avantatge nt"' · 
gre.) 16 b X e3 b x e3. 17 e41 c21 18 
e X d5 c x dl = D. 19 A x d1 C x dS. (La 
POSICiÓ que en resulta és un millor fi· 
nal per a les negres amb un alfil a b7. 
que domina tot el tauler. un cavalt a 
d5 en posició Ideal per l'estructura de 
peons existents. un cavall a a7 diS· 
posat d'anar a bS amb molt de joc, 
mentre les torres aviat ocuparan la 
seva pOSICiÓ Ideal a c8 i d8. La de· 
fensa blanca és moll dlficil i això fa 
que es comelln errors que porten a la 
derrota.) 20 Ab31 (20 Aa4 + !) 20 
CbSI 21 Ce4 Ab4! (Aquest alfil no és 
bo canvlar· lo IfI que en aquesta es· 
tructura de peons és l'alfil bo, però 
en aquesta pOSICiÓ és més Important 
la seva activitat que ets possibles fi ' 
nais.) 22 Ad2 A X d2 . 23 C4 x d2 0·0. 
24 Cc4 Tld8. 2S Tacl1 Cf41 

0 · 1 

Amb bon criteri les blanques decidel 
lu:>n abandonar perquè es Irremeiable 
la pèrdua de material. 

JOSE LUIS FERN ANDEZ 



5.a ronda 

Calbel - Pablo 1/ 2 · 1/ 2 
Sirvent - Miralles 1/ 2 · 1/ 2 
Vehi - Mateu 1 . O 

Fernàndez - Nielo 1/ 2 - 1/ 2 
Martin - Ayza 

Collado - Perdigó 1 . 
Descansa ' R. Gonzàlez 

Aquesta va ésser una ronda 
molt disputada i que podriem re· 
sumir així. 

Calbet·Pablo : El negre va ex· 
posar molt i va fer algunes ju
gades molt optimistes. El blanc 
va ambar a tenir la partida gua· 
nyada. però possiblement per 
destre ts de temps no la va saber 
acaba r. 

Sirvent· Miralles: Partida igua· 
lada amb avantatge del blanc 
que va perdre en arribar a un 
fmal de torres. 

Vehi-Mateu : Partida molt in
teressant. sobretot a I"obertura 
on Víctor va aconsequir avantat
qe. que mantenia en el mig joc 
En el final Xavier teni a taules a 
la mà. però un error de càlcul el 
va fer perdre. 

Fernàndez-Nieto: ral veqada 
la partida més interessant pel 
que fa a I"obertura. En aquesta 
fase Nleto obtingué un fort avan
tatge sufiCient per a guanyar. 
però novament el fan tasma d 'un 
error porta I" empat. 

N.' 291 o 43/a 

VEHI · MATEU 

Defensa Nlmzoindia 

1 c 4 C16. 2 Cel e6. 3 d4 Ab4. 4 Dc2 
eS. 5 d x eS Cc6!? (Interessanl Juga· 
da. Més normals són 5 ... O-O i 5 
Ca6) . 6 el3 A x c5. 7 Af4?1. .. (Encara 
que la Idea de la variant és jugar Af4 
I Tdl . em sembla que en aquesta po· 
siClÓ en concret és millor 7 AgS com 
a la partida que vaig jugar a la pri · 
mera ronda contra Collada. ) 7 ... d5!? 
(Complicant el joc immediatament. 
Més passiva és la continuació 7 ... O-O. 
B Td l Ae7. 9 03 d6, olC.) 8 Td1 . 
(Amb a o-o·o?! es guanya un temps. 
peró el rei en el flanc de dama està 
poc segur. ) 8.. Oe7. ( Millor que 8. 

O 

O 

17 juny 

Obertura anglesa 41 
Defensa siciliana 50 
Defensa Nimzoindl8 42 
Defensa siciliana 64 
Defensa Philidor 36 
Oefensa siciliana 40 

Martin -Ayza: Bona part ida de 
M artin. que no deixa fer res des
prés del deficient planteig del 
negre. 

Collada-Perdigó: Bona parti · 
da de Collado. que supera en 
to ta la li nia a Perdigó. 

De les sis partides d'aquesta 
ronda podem veure que sola· 
ment les dues darreres tenen un 
desenvolupament normal. Les al 
tres presenten molts desnivells . 
A ixò darrer no és normal i ta l 
vegada en tingui la culpa la man
ca de concentració, que pot pro
veni r de les males condicions 
del local de joc degut a soro ll s 
-uns ampl is finestral s de pri
mer pis que donen al carrer- , 
nens jugant sota les finestres , 
pilotes que entren per elles, etc. 

La Federació hauria de tenir 
cura d'aquestes coses. El Fo
ment Martinenc prou va fer ce
dint el local, i tot i que el Dele
gat d'aquest club es va portar 
molt bé, no es podien impedir 
aquests inconvenients esmen
tats. 

JORDI AYZA 

DaS. 9 e3 Ce4. 10 Ad3 Cxc3. 11 b xc3 
d x c4. 12 A x c4 amb avantatge del 
blanc .) 9 e3 eS!? ( Lluitant per la ini' 
c,at,va I 10 Ags d4. 11 CdS Cb41 ( ~s 

Imprescindible eliminar el cava ll de 
dS.) 12 Db3!. . (Aquesta Jugada fa 
que el blanc mantingui cert avantatge. 
Després del canvi de cavalls a dS I 
del possible canvi de peons a e3 e l 
peó passat blanc dóna en aquest 
bàndol certa preponderància en la po· 
SIC lÓ. ) 12 .. Cb x dS. 13 c x dS O-O. 
14 Ae2 d3?1 

(Vegeu diagrama que segueix) 

(Sorpresiva Jugada que reconec que 
va ésser com un gerro d 'aigua fred a 
Naturalment si el blanc pren el pea 
després d 'e4 es perd una peça, i 15 
Af l és realment trist . Per sorl, la IU' 

gada no és bona, i després de 37 
minuts valg trobar la refutacIó) 15 
A x 16t g x 16. 16 A x d3tt. . (No és bo 
16 d6 Ax d6. 17 Ox d3 Ab4+. tB Cd2 
Tda, 19 Dc2 Ae6 seguit de Tac8 amb 
destrossa Immediata) 16.. e4. 17 d6 
A x d6, (Única. Si 17... D x de . 1 e 
A x e4, SI 17.. De8. 18 AbS mante
nint sempre el peó de més. ) 
18 A X e4! (Aquesta és /a Idea. Si 
18 Ab4 + segueix 19 Re2! D x e4. 
20 Td4 I es recupera la peça manle· 
nlOt el peó d 'avantatge. ) 18 ... O x e4! 
19 Tx d6 Ae6. 20 Dd1 Db4 + . (La m,· 
llor. SI 20 A x a2 segueix 21 O-O I 
el domini de la columna "d" I les de
bilitats del flanc de rei negre donen 
al b lanc clar avantatge. ) 21 Od2 
O x d2 + . 22 R x d2! (No 22 C x d2 
Tac81 I millor negres) 22. Tfd8! 23 
TX d8 + Tx d8 + . 24 Cd4t (Oolenl és 
24 Rc2 TcB +. 25 Rbt AlS +. 26 Ral 
Tc2. 27 Cd4 T x 12 amb avantatge ne 
gre.) 24 A x 02. 2S T01 AdS. 2E 
T x a7? (Perd l'avantatge. Bo era 2f 
13! a6. 27 Tel amb tinal favorable al 
blanc .) 26 . A x g2. 27 TaS?t . (L. 
idea és passar la torre a la columna 
"c". peró per això era millor 27 Tal 
RIB 28 Tel) 27. TdSt (Obhga al 
canVI de torres amb la qual cosa la 
partida queda equ ilibrada.) 28 T x dS 
A x d5. 29 CIS Ae4t 30 Cd6 Ae6. 31 
Re3 R18. 32 Rd4 Re7. 33 ReS Re6t 
(S 'ha de veure qui cor re més ' el blanc 
en el flanc de dama o el negre en el 
flanc de rei.) 34 b4 A13. 35 Cc4 h5, 
36 Cd2t Ae2. 37 Rb6 RIS. 38 R x b7 ... 
(L'altra possibilitat era 36 t3 Rg5. 39 
R x b7 Rh4 . 40 ReS Rh3. 41 bS A x bS. 
42 R x bS R x h2. 43 RC4 Rg2. 44 Rd3 
R12. 45 Ce4 + R x 13. 46 Cd2 + Rg2. 
47 Re2 I taules. ) 38 Rg4. 39 Rc6 
Rh3. 40 bS R x h2?7 (Error decisiu a 
l'última Jugada del cont rol. Fa taules 
40 . A x b5+ . 41 Rx bS Rx h2. 42 
Rc4 Rg2. 43 Rd3 R x 12. 44 Ce4 + 
Rg2. 45 C12. etc.) 41 b6 Aa6. 42 Ce4 
(S) , ( La variant que vàrem trobar 
després de tancar el sobre va ésser 
42 ... Rgl. 43 CeS h4. 44 C x.6 h3. 
45 b7 h2. 46 b8= 0 h1 = 0 +. 47 ReS 
R x 12. 46 Df4 + Re2. 49 e41 guanyan!. 
El negre decidi abandonar.) 

1 • O 

VICTOR VEHI 
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MART IN - AYZA 
Defensa Phil idor 

E 12 / b 

e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 Oe7. (Aquesla 
Jugada no sembla massa recomanable. 
SI bé possiblement serveix per a des
viar el blanc de línies conegudes.) 4 
Ce3 e6. 5 h3 Cd7. 6 a4 h6 . 7 aS a6 . 8 
d x e5 d X eS. 9 Ac4 . . (El blanc, amb 
JOc senzi ll I coLlocan! correctament les 
seves peces, va ob tenint avantatge.) 
9 .. Cg16. 10 O-O 95 . (Aquesta lugada 
no pOl ésser bona car debilita la po
sició del negre sense obteni r-ne res.) 
11 b3 Od8. (Amb aquesta retirada el 
negre reconeix que la casella e7 no 
és la més convenient per a la dama. ) 
12 Ab2 Ae7. 13 Od3 Oe7. 14 Tlel O-O. 
15 Ce2 ChS. 16 Cg3 C14 . 17 Oe3 A16 . 
18 CIS Rh7. 19 Aa3 eS. 20 Tadl bS. 
(Amb aquesta Jugada S'Inicien una 
sèrie de canvis, gairebé forca IS. que 
porlen el negre a la desfeta. S'ha de 
reconèixer, no obstant. que dific il ment 
es pOl trobar un carni més aconsella
ble per al negre degut a Ja dominant 
pOSICiÓ de les peces blanques. ) 21 
a x b6 C x b6 . 22 OaS! A x fS . 23 e X 15 
Tfc8. 24 A X 17! Rg7. 25 Ae6 C X e6 . 
26 I X eS CdS. 27 O x e7 C X e7. 28 Td7 + 
Rg8. 29 C x eS CbS. 30 Ab2 Te8 . 31 
c4 Ca7. 32 Cd3 A x b2. 33 C X b2 Cc6 . 
34 Cd3 Tac8. 35 C X cS CbS. 36 TeS. 

1 - O 

N.O 293 

JOAQUIM SERRA 

COLLAOO - PERDIGÓ 
Defensa sicil iana 

E 70/e 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6 . 3 d4 e x d4 . 4 
C X d4 C16_ 5 Ce3 e6. 6 CdbS ... (Una 
continuació sò lida per apoderar-se dels 
dos alfits. ) 6 ... Ab4. 7 a3 A X c3+. 8 
C x el dS. 9 e X dS .. (També sembla 
interessant Ad3. ) 9 e X dS. 10 Ad3 
O-O. 11 O-O Ag4. (La cont inuació més 
coneguda és 11 .. . h6. 12 AI4 d4 . 13 
CbS Cd5. 14 Ag3 Ae6. 15 Tel Dd7. 16 
h3 a6. 17 Cd6 ± Tal-Olafsson , Zu· 
"eh. 1959.) 12 13 Ae6. 13 AgS h6 . 
(Aqui s'ha Jugal 13 .. Db6 + 14 Ahl 
Cd7. 15 14 ! 16. 16 DhS 15. 17 DI3 DeS. 
18 b4! amb avantatge Donner-Orbaan. 
1957 .) 14 Ah4 Ob6 +. 15 Rhl gS. (SI 
15 .. D xb2. 16 Dd2± . ) 16 AI2 d4 . 17 
CbS Tad8. 18 e3! a6. 19 cXd4 a X bS. 
20 d5 Oa6. 21 d x e6 -±-: 1 X e6. (;\lo 21 . 
CeS per 22 e7.) 22 De2 TdS. 23 a4 
Cd4. 24 A x d4 T X d4 . 25 A X bS Od6. 
26 Tadl e5. 27 T x d4 e X d4. 28 Tdl 
Td8. 29 Oe4 + Rg7 . 30 b4 +- ChS. 
31 g3 Rh8 . 32 Rg2 Cg7. 33 DeS 016 . 34 
Ad3 DeS. 35 aS 94. 36 l x g4 Oe3 . 37 
Ocl De6. 38 Tel OdS +. 39 Ae4 Oa2 +. 
40 Rhl . 

1 - O 
JOSEP COLLAOO 

6.0 rand. 

R. Gonzàlez - Perdigó 1 - O 

Ayza - Collado 1/ 2 - 1/ 2 

Nieto - Martln O 

Mateu - Fernàndez 1 O 

Miralles - Vehl 1 O 

Pablo - Slrvent O 

Descansa: Calbet 

Gcnzà(ez Maza-Perdigó: Des
prés d'haver quedat in ferior a 
l'obertura, el bàndol negre es 
llança a un atac a la desespera
da contra e( flanc de rei contra
ri, que un cop neutralitzat per 
les blanques, la posició del ne
gre va quedar perduda a la ju
gada 20.0, sense tenir cap im
portància la continuació. 

Ayza-Collado: La variant del 
Dragó amb enrocs oposats, i els 
corresponents atacs recíprocs 
amb més grans possib ilitats per 
la part del negre, però que no 
aprofità prou en jugar 27 ... Tc4 
en lloc de Df5. El final de torres 
que segueix també semblava fa
vorab le al negre però Collada el 
juga de forma vaci !. lant i perd la 
possibilitat de guanyar. 

Nieto-Martin : Una variant tan
ceda on el blanc fa unes juga
des -9 CdS i 11 h4- sense or
dre ni concert, i paga cara la 
precipitació en llançar-se a l'a
tac en el flanc de rei. car el ne
gre encara té el rei en e( centre . 
La partida fou guanyada per les 
negres a bese de cops tàctics . 
superant el blanc per tot el tau 
ler . 

N." 294 E 60 /a 

NIETO - MARTlN 

Defensa siciliana 

e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 d3 g6. 4 g3 Ag7. 
5 Ag2 eS. 6 Ae3 Cge7! (Si 7 AXcS 
Da5+ amb avantatge del negre.) 7 
Oa2 b6. 8 Ce3 Cd4. 9 CdS C X dS. 10 
e X dS d6. 11 h4 .. (i::s dllicll trobar 
una contin uació per al blanc. Sembla 
millor 11 c3 CfS. 12 g4 Ce7 -SI 12 
Ch4. 13 CX h4 O Xh4. 14 h3- 13 Ah6 
A X h6. 14 D xh6 Axg4 . 15 Cxe5 
d X e5. 16 d6, etc. Naturalment , el ne· 
gre tê diferents continuacions i la 
seva POSICiÓ sempre ês defensable sinó 
avantatjosa I tol.) 11 h6. 12 0-0·0 

46 (326) NOVEMBRE t979/BUTLLETI O'ESCACS 

20 Juny 

Defensa Indo·Benoni 42 

Defensa Siciliana 73 

Defensa siCIliana 29 

Defensa Alekhlne 75 

Defensa indl8 de dama 47 

Obertura Ruy López 33 

Mateu-Fernàndez: El negre va 
plantejar (a seva defensa d'una 
manera bastant -sui generis
permetent al blanc d'obte~ir una 
forta ini ciativa que es vó conso
lidar d'una forma molt concreta 
en guanyar la dama a la jugada 
19. 0 . La forta resis tència ofe rta 
pel negre després no va servir 
de res . 

Miralles-Vehi : Partida jugada 
per les blanques a tall posiCIO
nal, posant en pràctica el ja fa
mós sistema Mtles contra la de
fensa india de dama. El blanc va 
obtenir un lleuger avantatge en 
el final . però el negre es va pre
cipi tar en jugar 31.. . Ca4 i va 
deixar la configuració de l seus 
Deons del flanc de dama feta un 
fàstic. per la qual cosa el blanc 
es va imposar ràpidament. 

Pablo-Sirvent : La variant Stei 
nltz -5 d3- per evitar el peri
llós atac Marshal l que Strvent 
acostuma de jugar. La partida 
pren un caire posicional deixant 
el negre sense possibilitats tàc
t iques i pràcticament sense cap 
reacció. 

DERE 

Ab7. 13 c41 (Un error que permet 
al negre alacar amb rapidesa pel flanc 
de dama. Tal vegada fos miliar 13 
Axd4 cxd4. 14 Db4 O-O. 15 Cd2 ame· 
naçant Cc4 amb pressió sob re el pe6 
d6 . ) 13 bSI 14 hS gS. 15 Rbl b X e4. 
16 d x c4 Ac81 (Realment molt bona. 
Després d'aquesta Jugada el blanc no 
lê defensa com s'encarregara de de 
mostrar Martrn amb Jugades ben pre
cises.) 17 A X d4 AlS +. li! Ral c X d4. 
19 The1 0·0. 20 cS Tb8. 21 Tcl d3. 22 
Tc4 e4. 23 Cd4 d X cS. 24 Cb3 O x dS, 
25 T x cS De6. 26 13 TfcS. 27 f X e4 
T x cS. 28 e x fS ofo. 

O· 1 

JOAQUtM SERRA 
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MIRALLES· VEHI 

Defensa indla de dama 

, CI3 C16. 2 d4 b6. 3 AI4 Ab7. 4 e3 e6. 
5 e4 Ab4 + . 6 Cld2 0-0. 7 .3 AeT. 8 
Ce3 eS. 9 d5 e x dS . '0 013 Ce4. " 
C x d5 A X d5. '2 e x d5 C x d2. '3 
R x d2 d6 . '4 Ad3 A16 . '5 Oe4 g6. '6 
Tab, bS. 17 h4 e4. '8 Ae2 Ca6, '9 
Re2 CeS. 20 013 Tb8. 2' 093 Tb6. 22 
Ah6 Ag1. 23 A X g7 R x g7. 24 h5 016. 
25 h X g6 I X g6. 26 Oh4 O x h4 . 27 
T X h4 Tl7. 28 Td4 T7b7. 29 Th, Tl7. 
30 T1h4 Tb8. 3' g4 Ca4. 32 A x a4 
b x 34. 33 Td2 g5, 34 Th, e3. 35 b X e3 
Tb3. 36 Te' T x a3. 37 e4 Te7. 38 eS 
d X eS. 39 d6 Td7. 40 T x e5 R16 . 4, 
T15 + Rg5 . 42 e4 Te3. 43 e5 a3 . 44 
e6 a2. 45 TaS TeS. 46 e x d7 T X a5. 
47 T x a2 . 

, • O 

N." 296 E 3~/b 

PABLJ . SIRVENT 

Obert ura Ruy López 

1 e4 e5. 2 CI3 Cc6. 3 AbS aS. 4 Aa4 
C16. 5 d3 d6 . 6 e3 Ae7. 7 Cbd2 0·0. 
8 0·0 bS. 9 Ab3 C.5. , O Ae2 eS. " 
Tel Dc7. 12 Ctl Cc6. 13 Ce3 Te8. 14 
Ab3 h6. '5 h3 Cd8. 16 Ch2 A18 . 17 
C2g4 C X g4. '8 h x g4 Ae6. ,9 Ad5 
Ta7. 20 ~3 CcS . 21 Rg2 Ce7 . 22 A x e3 
I X e6. 23 gS Rh8. 24 9 x h6 9 x ho. 25 
Cg4 Cg8. 26 C X h6 A x h6. 27 A X h6 
C x h6. 28 Oh5 Od8. 29 O x h6 + Th7. 
30 Og6 Tg8. 31 O x eS Te8. 32 Og4 
Tg8. 33 Oe2. 

, • O 

AyZ8 (amb blanques) con tra Miralles . 

7.° ronda 

Calbet· R. Gonzàlez O , 
Ve hi • Pablo ' / 2·' / 2 
Fernàndez . Miralles ' / 2·' / 2 
Martin - Mateu ' / 2·' / 2 
Collado - Nleto ' / 2·' / 2 
Perdigó - Ayza O . , 
Descansa: Sirvent 

Martín es comença a distan· 
cia r. si bé. encara que el marge 
sembli més gran. degut a la par· 
tida de descans que porta Pa· 
blo . virtualment és només de 
mig punt. 

Aquí ambdós entaulen, i es 
manté r - stetu quo -o 

Maleu queda perdut en una 
obertura molt tancad a, però Mar· 
lín no troba el camí de treure'n 
profit. El contrajoc del terrassenc 
li permet de recuperar la peça 
perduda i obligar al seu advero 
sari a acollir·se a les taules per 
xec continu després d'una afer
rissada partida. 

Calbel també fa una partida 
molt tancada, però li manca 
temps per a elaborar un pla con· 
venient car. com de costum, els 
destrets de rellotge l'obliguen a 
obrir el joc desacuradament 
queda perdut. 

N." <297 

MARTIN · MATEU 

Atac indi de rei 
(Defensa francesa) 

E 00/. 

1 e4 e6. 2 d3 dS. 3 Cd2 C16. 4 Cgl3 
Ae7. 5 g3 eS. 6 Ag2 CcS. 7 O-O b6. 8 
Tel Ab7. 9 e3 h6. 10 a3 TeS. 11 De2 
Te7. 12 Cll g5 . 13 e X d5 e x dS . 14 
Ce3 Td7. '5 Ce4 A16 . '6 CieS C X e5. 
17 C XeS A xeS. 18 O x e5 016. 19 

24 Juny 

Obertura anglesa 40 

Defensa Nimzoindia 31 

Defensa siciliana 32 

Defensa francesa 40 

Defensa Petrov 10 

Defensa Indo-Benon. 20 

Miralles s'enfronta a Fernàn
dez amb una defensa siciliana 
de línia irregular que li permet 
d'igualar aviat i fins i tot prendre 
alguna iniciativa. El blanc tracta 
de portar a terme intents deses
tabilitzadors , però és ben frenat 
pel jove Miralles que obliga a 
les taules. 

Collado-Nielo és com si no 
s'hagués jugat. 

Un error d'obertura de Perdi
gó permet que Ayza s'imposi 
sense dificultats i de pressa. 

Vehi-Pablo. L'obertura resultà 
igualada, però després la posi
ció va esdevenir lleugerament 
inferior per al negre. No obstant, 
un peó passat li va semblar a 
Vehi era prou compensació per 
a la seva columna oberta, i aju
dat de destrets de temps, va 
oferir les taules que li foren ac· 
ceptades. 

Oe2 DIS. 20 Ae4 DeS. 2' Ad2 C16. 22 
14 Ob8. 23 A x b7 O X b7. 24 DeS T x d3. 
25 Tad' Re7. 26 I X g5 Cg4. 27 O x h8 
013. 28 Tf1 Oe2. 29 T x 17 + R x 17. 30 
Tf1 + T13. 3, T X I3+ O x 13. 32 g6+ 
Re7. 33 Og7 + Rd6. 34 AI4 + eS. 35 
018 + Rd7. 36 017 + Re6 . 37 Oe8 + 
Rb7. 38 Od7 + Ra6 . 39 0a4 + Rb7. 40 
Od7+ Ra6. 4, Oe8+. 

' / 2·' / 2 

N.O 298 o 42/a 

VEHI · PABLO 

Defensa Nimzofndia 

, e4 06. 2 d4 C16. 3 Ce3 Ab4. 4 Oe2 
0·0. 5 Ag5 d6 . 6 CI3 Cbd7. 7 a3 
A X e3 +. 8 O xe3 Oe8. 9 A x 16 C X I6. 
,0 e3 b6. " Ae2 Ab7. '2 0·0 Ce4. '3 
Oe2 IS. '4 Cd2 Dg6. '5 13 Oh6. '6 
C Xe4 f X e4. 1714 e5 . 18 g3 e x d4. 
19 e x d4 Tae8. 20 De3 AeS. 21 Oe3 
0g6. 22 Tl2 hS. 23 AI1 h4 . 24 Te' e6. 
25 Ag2 dS. 26 e X dS e x dS. 27 Tel 
Te7. 28 Tle2 Aa6. 29 Ah3 Oh6. 30 Te6 
Tl6. 3' TXI6 O x f6. 

' / 2 · ' / 2 
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8.0 ronda 

R. Gonzàlez - Ayza 

Nieto - Perdig6 

Mateu - Collada 

Miralles - Martín 

Pablo - Fernàndez 

Calbet - Sirvent 

Oescansa: Vehí 

1/ 2 - 1/ 2 

1 O 

1 O 

1/ 2 - 1/ 2 

1/ 2·1 / 2 

O 1 

Gonzàlez-Ayza: ben aviat la 
partida desemboca en un f ina l 
Igualat en el qual resulten inú ' 
tils els esforços d 'ambdós ju 
gadors per assolir la victòria . 

Nieto-Perdigó: Perdigó es 
menja un peó molt perillós i es 
veu obligat a lliurar un cavall 
pràcti cament sense compensa· 
ció. Nous errors li costen més 
material i Nieto s'imposa amb 
comoditat. 

Mateu-Collado: bona partida 
d 'atac de M ateu refutant l'in
tent de Colla do d 'evi tar l'atac 
Keres amb la dubtosa jugada 
B ... g5. 

Miralles-Martin: tau les en l B 
jugades. 

Pablo-Fernàndez: Pablo juga 
malament l'obertura (en lloc de 
6 C-O? s'ha de jugar 6 Cg5) i 
perd el peó d'e5 sense cap com
pensació, ja que a més el negre 
té les peces magnifica ment col
locades. Llavors arriben els 
errors de Fernàndez (en lloc de 
21. .. Ad4 segurament és millor 
21 ... RbB-aB i Td7 . TedB) i Pablo , 
amb la forta jugada 24 Cb5, 
aconsegueix l'obertura de la co ' 
lumna "e- , Fernàndez es veu 
obligat a sacrificar la dama , i en 
una posició en què el blanc té 
dama a ca nvi de torre . caval l I 

peó s'acorden les taules. 

Calbet-Sirvent: Calbet sacri
fica un peó a l'obertura i més 
tard, per a recuperar-lo , ha de 
deixar un peó passat al negre . Ja 
en posició inferior permet que 
Sirvent domini la columna ·d· 
amb les torres (23 Cf4 perme
tent 23 ... e5 ! deu ésser l'error 
decisiu. S'imposava 23 Cd3!) I 

la posterior ocupació de la se
gona fila es torna decisiva. 

VICTOR VEHI 

4 Juliol 

Defensa sic iliana 56 
Obertura italiana (Joc pla) 32 
Defensa siciliana 33 
Obertura larsen 19 
Defensa Alekhme 42 
Obertura anglesa 34 

N." 299 E 85/ f1 

MATEU· COLLAOO 

Defensa Siciliana 

1 e4 eS. 2 el3 e6. 3 d4 c X d4. 4 C x d4 
CtS. 5 Ce3 dG. (Després d 'haver jugal 
les cinc primeres Jugades ràpid, obro 
els ulls i em trobo amb la defensa SI

ciliana. una altra vegada més. Per què 
aquesta saturaCIÓ de sici l ianes? Tan 
lluny ha arribat el poder de la Màfia? 
Segons alguns que hi entenen, la res
posta està en l'atac de minories. La 
Idea de la siciliana és canviar el PAO 
pel PD. on el negre assoleix t'estruc
tu ra de l'atac de minories. Però alxo 
no és el gambIt de dama i l'avantatge 
de desenvolupament està a favor del 
blanc .) 6 Ae3!? ( Les Jugades elàs
tiques acos tumen a ser pràctiques.) 
6 " A07, 7 g4 h6. (Jugada 16g;ea a 
simple VIsta , però no és més dIfícil 
per al b lanc atacar SI el negre no ha 
tocat els peons del flanc de rei? Jo 
dIria que si. i m'apuntaria a desenvo
lupar tes peces del flanc de dama. ) 
8 T91 Q5. (Una mIca de mal aspec te 
si que en fa . .. ) 9 a4? (La Idea és 
que els peons del flan c de dama no 
es bellugulO , i SI CcG ... ) 9. Cc6. 10 
Cdb5 . (Ara no es pot jugar 10 .. a6. 
per 11 Ca3 i Cc4. i el blanc tIndr ia 
tot l'espai .) 10 . b6. 11 M!? g x h4. 12 
14 a6. 13 Cd4 Oe7. 14 gS hX gS. 15 
f X Q5 Cd7. (El blanc ha donat un peó 
per la iniciativa I alac, però n' hi ha 
prou? Teòricament no. però ta pràc
tIca és una cosa ben dIferent.) 16 96 
Cde5. 17 g X 17 + R x f7 . 18 Ae2 A16. 

X .t •• '«; li '* 1 .~ • .t. . 
~" 

;.;¡-/. • t 
'" t!, ~ ~t!, i • " ~ ~ g 
D ,0, 0 ~ " w, 

g .~= li , 
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(Ara, quan sembla que el negre ca· 
menci a quedar bé, és quan més em 
desag rada. ) 19 Ah5 + Re7. 20 Cf5 + 
Rd7. 21 AgSI. . (No 21 A X b6? ! Db8 
22 CX d6 Dx d6. 23 Dx d6 + AXd6. 
24 0-0·0 + Cd4! 25 T x d4 + RcG i sem
bra que es perd peça. La textual in 
tenia eliminar el millor defensor ne· 
gre . ) 21 .. Tg8. ( I S106 , que?) 22 
C x d6 ... (Especulant amb que queda 
tol penjal.) 22 .. TX g5I? 23 Ce8 + 
Re7. 24 T x g5 Dd7. (El negre es con· 
forma a perdre qualitat 8 canvi de 
ràp id desenvolupament, un fort caval l 
I un peó passat , però s'ha deixat un 
detalL .. ) 25 CdS + 1. . (La partida deu 
eslar guanyada i més analitzant -la 
" post-mortem ". Falta dlflglr l'atac final 
contra el rel . ) 25 e X dS. 26 c x la 
R x 16 . 27 Od2 d4. 28 014 + Re6. 29 
O-O-O? I. .. ( " L 'enroc és una jugada 
bona quan no n'hi ha cap de miliar". 
segons Reti. Aquest no és el cas. Es 
podia guanyar la dama de tantes ma
neres, que les idees se 'm varen fer un 
embolic i no vaig trobar t'adequada. 
que era 29 Ag4 + C X g4. 30 O X g4 + 
Ae7 -30 . A16. 31 DI4 + Ae6. 32 
Tg6+ Ae7 . 33 D16 + i mal-. 31 Tg7 + 
I guanya fàci l. ) 29 ... De7. 30 Tdgl bS , 
31 Tg7 DeS. 32 DIS + Rd6 . 33 018 + . 

1 • O 

XAVIER MATEU 

N." 300 R 83 / b 

PABLO . FERNANOEZ 

Defensa Alekhl ne 

1 e4 CIS. 2 oS CdS . 3 d4 d6 . 4 CI3 
AA4. 5 Ae2 c6. 6 O-O A X 13. 7 A x 13 
d X e5. 8 d x eS e6. 9 Oe2 Cd7. 10 b3 
Dc) . 11 e4 Ce7. 12 Ab2 Cg6. 13 AhS 
C7 x eS. 14 14 Cd7. 15 lS 0·0·0 . 16 g3 
e x 15. 17 T x IS AeS + . 18 Rh1 16. 19 
Cc3 The8. 20 Dtl C7eS. 21 Ae2 Ad4. 
22 b4 Td7. 23 Te1 T8d8. 24 CbS C x bS. 
25 A x d4 b X c4 . 26 A X c4 Rb8. 27 
AeS O x cl . 28 D X cl T x d4 . 29 Tll 
Td2. 30 De3 T2d6. 31 Ah3 Tc6. 32 
De3 Tc2. 33 Tcl Cc4. 34 Del T X el. 
35 D X cl C6e5 . 36 All Cd2. 37 Ag2 
Cg4. 38 h3 CeS. 39 g4 C2c4. 40 014 
Td1 + . 41 Rh2 h6, 

1/ 2 - 1/2 

Representació grà fica de 
les inicials de ca da peça 

R = ~ 

D =~ 

c=êU 
T = l'l 

A =~ 



9.° ronda 

Slrvent - R. Gonzàlez 1 O 

Vehi . Calbet 1 - O 

Martfn - Pablo 1/ 2 - 1/ 2 

Collado . Miralles 1 O 

Perdigó - Mateu 1 O 

Ayza - Nielo 1/ 2 - 1/ 2 

Descansa Fernàndez 

Sirvenl-Gonzàlez Maza : Bona 
part ida de Slrvent amb un bon 
cop final. 

Vehi-Calbel: V,ctor s'imposà 
sense dificultats no donan t cap 
oportuni tat al negre 

Marlin-Pablo: Partida molt 
complicada I de gran interes teò
ric. A la fi foren taules després 
de molta llui ta. 

Collado-Mi".lIes : El newe va 
Jugar molt ma lament fins el pun t 
que sembla que Jugui a perdre , 
Collada es limi ta a seguir-lo. 

Perdigó-Maleu: Perdigó obté 
un peó de més I sembla que hagi 
de guanyar, Mateu es recupera 
I quan sembla que ha fet la tas
ca més di f icil acaba perdent. 

Ayza -Nielo: Taules d'amics. 

JORDI AYZA 

Calbet (amb bl8nque~) contra S"venr 

4 Juliol 

Defensa Caro Kann 28 

Defensa ¡ndia de rel 27 

Defensa siciliana 32 

Oefensa SIciliana 31 

Defensa Ni mzoindl8 37 

Obertura '¡anquet de rel 13 

N," 301 R 80lc 

SIRVENT - GONZALEZ MAZA 

Defensa Robalsch 

1 e4 e6. 2 d4 g6. 3 Ce3 Ag7. 4 CI3 
dS. 5 h3 C16. 6 eS Ce4. 7 Ad3 C X e3. 
a b x e3 0 ·0. 9 0·0 bS. 10 Tel CaVo 11 
AgS Ce7, 12 Dd2 CeS. 13 AhS DaS. 
14 h4 eS. 15 d X eS e x eS. 16 A x g7 
R x g7. 17 Cd4 . S. lS hS De 7. 19 Te3 
Ad7. 20 Tael TacS . 21 h X g6 h X go. 
22 e6 A X e6. 23 A x g6 014 . 24 AtS 
O X 15. 25 C x 15 + A X IS. 25 Dd4 + IS . 
27 T X e7 + T17. 2a D X dS. 

1 · O 

N:' 302 E 98/b 

MARTIN - PABLO 

Defensa siciliana 

1 e4 eS . 2 el3 d6. 3 d4 e x d4 . 4 e x d4 
Ct6. 5 CeJ a6. 6 Ag5 e6. 7 14 Ae7. 8 

013 hS .· 9 Ah4 De7. 10 0·0·0 Cbd7. 11 
Ae2 1. .. (Com sia que la s'ha jugat h6 
la continuació escollida pel blanc és 
millor que Ad3.) 11. .. gS. 12 I X g5 
CeS. 13 Dg3 Tg8. 14 CI3 C X I3. 15 
A x 13 DaS. 16 g61 T x g6. 17 012 . 
(El blanc intentarà treure'n profit de 
les feb leses negres de 17 I 16. ) 17 .. 
Ad7. 18 Thfl Te8. (El negre ha de 
Jugar molt enèrgicament per a cercar 
contracops.) 19 eS?1 O X eS. 20 A x b7 
T x e3.21 b X e3 dSI 22 Td4 .. 

22 Oe7? (El negre omet AbS. que li 
hagués donat magnifiques possibilitats. 
car l'all il blanc està tancat a b7.) 23 
A x aS DX e3. 24 Ad3 T X g2. 25 O x g2 
O X d4. 26 0121... (En els destrets de 
temps el blanc no veu Og3!. amb ame
caselle s e5 i bB. ) 26 .. Dal + . 27 Rd2 
naees decisives, ja que controlaria les 
Ab4 +. 2a Re2 DeS + . 29 Rdl Dal + . 
30 Re2 DeS +. 31 Rdl Dal + . 

112 - 1/ 2 

ALEXANDRE PABLD 

N." 303 o BB/ b 

VEHI · CALBET 

Defensa indla de rel 

1 d4 g6. 2 e4 Ag7. 3 Ce3 d6 . 4 e4 Ce6. 
5 Ae3 eS. 6 Cge2 CI6. 7 dS Ce7. 8 #3 
0·0 . 9 Dd2 e6 , 10 0-0·0 e X dS. 11 
ex ds a6. 12 Rb1 bs. 13 Cet ChS. 14 
g4 C14. 15 Cd3 C X d3. 16 AX d3 Ad7. 
17 h4 16. 18 Tdgl Tl7. 19 14 c c a . 20 
15 9 x IS. 21 e x lS Ce7. 22 Ae4 Rh8. 
23 Ce2 Dc7. 24 Cg3 Tg8. 25 g5 f X gs. 
26 h X gs A X f5 . 27 C x 15. 

1 • O 
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10.a ronda 

1 - O 

1/ 2-1 /2 

O 

O 1 

O 

8 juliol 

Defensa sic iliana 

Defensa siciliana 

Obertura Ruy López 

Defensa siciliana 

Defensa sicil iana 

59 

19 

43 

32 

26 

R. Gonzàlez - Nieto 

Mateu - Ayza 

Miralles - Perdigó 

Pablo· Collado 

Slrvent . Vehl 

Calbet - Fernàndez 

Descansa: Mallin 
0* 

Dos resultats sorpresa s'han 
donat en aquesta ronda : aquests 
foren les ràpides derrotes dels 
pretendents al primer lloc Pablo 
i Vehi davant de Collada i Sir
vent, els quals es trobaven en els 
baixos de la classificació . 

Pablo i Callado varen jugar 
una interessant partida des del 
punt de vista teòric en una con
trovertida linia de la variant Naj
dori de la defensa siciliana. Les 
blanques van sacrificar una 
peça, la qual cosa recomana la 
teoria. però després no van tro
bar la bona manera de conti
nuar. 

Vehi va cometre un greu error 
d'obertura i ràpidament va que
dar en una posició dolenta. que 
no va poder aguantar molt de 
temps. 

Sense història la partida M.
teu-Ayza, en la qual les negres 
obtingueren ben aviat la igualtat. 

Nieto va obtenir una posiciÓ 
molt prometedora a I·obertura. 

N.O 304 E 97/b 

PABLO - COLLADa 

Defensa siciliana 

1 e4 eS . 2 CI3 d6. 3 d4 Cf6. 4 Ce3 
eX d4 . S C X d4 a6 . 6 AgS e6. 7 14 Db6 . 
(Enlrant en la variant del peó emmet
zinat de la NaJdorf.) 8 Dd2 D x b2 .. 9 
Tab1 Oa3. 10 '5 .. (Altres alternatives 
s6n , O eS i 10 A x 16, però arB es 
luga preferentment la textual.) 10 .. 
Ce6. 11 I X e6 IXe6. 12 C x e6 b xe6. 
13 eS d X e5. 14 A X I6 g X16. lS Ae2 
h5. 16 Ce4 Ae7. 17 O-O .. (Interessant 
és 17 AI3 . ) 17 ... IS . 18 Tb3 Da4. 19 
c4 f x e4. (Aqui s'arriba a una posició 
jugada en nombroses partides, però 
on no es veuen clares les possibilitats 
de cap dels dos bàndols. la propera 
Jugada blanca constitueix un greu 
error. ) 20 Dc2? . (En aquesta posiCIó 
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però després va cometre un 
error que li va dur la pèrdua de 
la qualitat i tota la resistència 
posterior no fou suficient per a 
salvar la partida. 

Miralles guanyà Perdigó en 
una partida en la qual la inicia 
tiva estigué sempre de la seva 
part. Probablement l'obertura no 
fou jugada convenientment per 
Perdigó. car el seu desenvolupa
ment fou molt passiu. 

Després d'haver tingut des
cans la ronda anterior. per ésser 
senars el nombre de partici
pants. Fernàndez es retirà sense 
jugar cap més part ida. car se 
n'anà a jugar els torne igs de 
Maspalomas (8 a 21 de Juliol) i 
de Las Palmas (24 juliol a 14 d'a
gost) . A partir d'aquesta ronda 
foren dos. doncs. els jugadors 
que descansa ren . reduint a cinc 
el nombre de partides per ronda . 

ÀNGEL MARTlN 

s'han provat jugades com Rhl, Dc3 
o Dd 1. Considero aquesta ultima com 
la més interessant . Per exemple: 20 
Oa5. 21 A X h5+ T x h5 . 22 O X h5+ 
Rd8. 23 Td1 + Re7. 24 DeS Oe5 +, 
25 Ahl ~ . ) 20 ... Th81 21 D X e4 Txb3. 
22 a x b3 O X b3. (!:s evident que el 
canvi d 'una tone passiva per una 
d 'activa afavore x al negre. Ara el 
blanc es troba mancat de torres per 
ocupar columnes.) 23 Tdl Db6 +. 24 
Rhl Ad7. 2S Dg6 + Rd8. 26 O X eS De7. 
27 Af3 . . (Intentant recuperar la peça 
mitjançant 28 A X eS, etc., però tot 
aixÒ és una il.lu5i6.) 27 . .. TtSI 28 h3 . . 
(El blanc podia haver abandonat sen
se remordiments.) 28 . .. AeS. 29 A x h5 
Tll +. 30 Rh2 Agl +. 31 Rhl Ad5 +. 

0·1 

JOSEP COLLADO 

D 'ESCACS 

N." 305 E 72/a 

SIRVENT· VEHI 

Defensa sic iliana 

1 e4 cS. 2 Cf3 Cc6, 3 d4 c x d4. 4 
C X d4 C16. 5 Cc3 d6. 6 Ac4 Db6 . 7 
CdbS a6 . 8 Ae3 DaS. 9 Cd4 CeS. 10 
Ad3 e6. 11 0·0 Ae7. 12 Rhl 0·0. 13 14 
C X d3. 14 e X d3 bS. lS eS CdS. 16 
C x d5 e X dS . 17 Dt3 d x eS. 18 1 x eS 
De7. 19 Tel Dd7, 20 Ce6 Ad8. 21 AeS 
Te8. 22 Ad6 De6 . 23 Cd4 Dd7. 24 e6 
T X e6. 2S C X e6 A16 . 26 Ce7. 

1 - O 

N."' 306 E 31/ e 

MIRALLES - PERDIGó 

Obertura Ruy l ópez 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS a6. 4 Aa' 
C16 . S 0-0 d6 . 6 Tel Ad7. 7 e3 Ae7. 8 
d3 O-O. 9 Cbd2 Ae8 10 CU Cd7. 11 
d4 bS. 12 Ab3 Ca5. 13 Ae2 Ce4 . 14 
a4 Rh8 , 15 b3 CaS. 16 Ce3 b X a4 . 17 
T X a4 Cb,.. 18 CdS CbS. 19 Ta2 C X dS. 
20 e x d5 16. 21 Ch4 Q5. 22 CI3 A17 . 
23 e4 DeS. 24 Ab2 RQ8. 25 De2 Te8. 
26 b4 AfS. 27 Aa4 le7 . 28 d X eS f x e5 . 
29 Ae6 Ta7. 30 CgS Cd8 31 C x 17 
C X c6. 32 d x e6 l x f7 . 33 b5 oa8, 34 
llal aS. 35 la4 Ah6. 36 eS d X e5<. 37 
A x e5 oe8. 38 le4 Te7. 39 Dc4 + 017. 
40 D Xc5 la8. 41 14 g5. 42 T1el . 

1 - O 

JOSEP COLLADO 



11.° ronda 

Vehí - R. Gonzàlez 1/ 2 · 1 / 2 

Martín · Calbet O 

Perdigó - Pablo O . 1 

Ayza - Miralles O 1 

Nleto - Mateu 1/ 2 · 1/ 2 

Fernàndez - Slrvent O - 1* 

Descansa Collado 

Vehi-Gonzàlez Maza : Vehi j u
ga la variant 4 Dc2 amb la qual 
les blanques obtenen un lleuger 
avantatge, però que no és su 
ficient per a guanyar. De tota 
manera crec que en lloc de ju
gar 35 Dc4, si s'hagues Jugat 
directament 35 Dc5 el negre hau
na tingut més dificultats. 

M2rtin-Calbet : Contra la de
fensa francesa el blanc plante
Ja l'atac indi de rei jugant inci
sivament pel centre i obtenint 
avantatge en el final. El negre 
no va jugar aquesta part de la 
partida prou coherentment, car 
crec que tenia més possibilitats 
de defensa. 

Perdigó-Pablo : Partida sense 
història perquè el blanc va jugar 
molt malament (10 D x d6??). 

12° rond a 

R. Gonzàlez . Mateu 1/ 2 ·1/2 

Miralles - Nieto 1/ 2 · 1/ 2 

Pablo - Ayza O 

Calbet · Collado O 

SIn'enl - Martí" O 

" 

15 

Vehí - Fernèndez 0* 

Descansa Perd igó 

¡Os la penúlt ima ronda i, deci
dit ja el titol de campió, es co
mencen a perfilar els jugadors 
que ocuparan les places classi
ficatònes per al campionat d'Es
panya. 

Gonzàlez-Mateu: el resul tat 
d'empat classifica ambdós juga
dors per al campionat espanyol. 

Miralles-Nieto : taules ràpides 
incomprensib les, ja que si bé 
Miralles ja es classifica, no pas 
alxi Nieto, que s'ho jugarà tol 
a la darrera ronda contra Pab lo . 

¡uI iol 

Defensa Nlmzoindl8 41 

Defensa francesa 39 

Gambit Valga 11 

Defensa slcdlana 28 

Obertura anglesa 4 1 

Ayza -Miralles : El negre empra 
la variant Paul sen que les blan
ques no repliquen adientment. 
La iniciativa passa al bàndol ne
gre arran de 18 ... b5! El blanc 
reacciona malement (20 Cd5?) 
i el negre s'imposa definitiva
ment. 

Nielo-M.teu: Ambdós Juga
dors actuen irregularment i és 
el blanc el que obté avantatge. 
En canviar posteriorment les da
mes el blanc perd l'avantatge 
que tenia i dóna facilitats al ne
gre en el final pel seu millor de
senvolupament, que s'acaba en 
una posició mol t igualada per la 
qual cosa s'acorden les taules. 

DERE 

Juliol 

Obertura PD 8 
Obertura Ruy López 16 

Defensa siciliana 41 

Obertura anglesa 43 

Defensa siCIliana 24 

Pablo-Ayza : Pablo juga mala
ment l'obertura i Ayza, a partir 
de 13 ... d5 ' , aconsegueix una po
sició fantàstica. A l'avantatge po
sIcional s'hi afegeix l'avantatge 
matenal guanyant dos peons i, 
encara que la partida s'ajorna, 
Pablo abendona sense conti
nuar. 

Aquesta victòria d'Ayza li 
dóna encara possibilitats , ja que 
la derrota de Vehi amb Martin 
a la darrera ronda el classificaria 
per al campionat d'Espanya 

Calbet-Collado: Degut als dos 

N." 307 O 43/ a 

VEHI - GONZALEZ 

Defensa nlmzoindla 

1 d4 C16. 2 e4 e6. 3 Ce3 Ab4. 4 Oe2 
eS. 5 d X e5 A X e5. 6 Ct3 0·0. 7 Ag5 
b6. 8 e3 Ab7. 9 Ae2 Ae7. 10 Tdl d6 . 
11 0· 0 a6 . 12 nel Cbd7. 13 e4 De7. 
14 All Tae8. 15 Tel Tle8. 16 Od2 Ce5. 
17 De2 C5d7. 18 Ad3 Ce5. 19 C X e5 
d x e5. 20 De2 Cd7. 21 AXe7 T X e7. 
22 b4 Cb8, 23 De3 Dd6, 24 a3 Ce 6. 25 
Ca4 Td8. 26 TedI Cd4. 27 e5 b x e5. 
28 C X e5 DbS. 29 Cb3 Te7. 30 T Xe7 
D X e7. 31 Tel Db6. 32 Ca5 TeS. 33 
T x eS + A x eB. 34 Del Ad7. 35 De4 
Cb5. 36 De S O x e5. 37 b X e5 Ce 7. 38 
RIl R18. 39 Re 2 Ab5. 40 A x b5 C X bS. 
41 Ce4. 

1/ 2 - 1/ 2 
(2:39 · 2:21 ) 

N. ' 308 E 59 / a 

AYZA - MIRALLES 

Defensa siciliana 

1 e 4 e5, 2 CI3 e 6. 3 d4 eX d4. 4 C x d 4 
a 6. 5 Ce3 Oe1. 6 g3 Ab4. 7 C4e2 CI6 
8 Ag2 O-O. 9 0·0 Ae7. 10 Cd4 Ce6. 11 
Tel d6, 12 h3 Td8. 13 a4 Ad7. 14 Rh2 
TacS. 15 C X e6 A Xe6. 16 Af4 b6. 17 
Oe2 Ob7. 18 Tadl b5. 19 a x b5 a x b5. 
20 CdS eX d5. 21 e x d5 A X d5. 22 
A x d5 C x d5. 23 Oe4 ObS. 24 O x d5 
O X I2+. 25 Dg2 O X g2 +. 26 R x g2 
T x e2 +. 27 RI3 R18 . 

0 · 1 

temps que Collada perd (juga
des 13.0 i 15.0) Calbet surt de 
l'obertura amb gran avantatge 
Posteriorment guanya qualitat. I 

la partida entra en una fase de 
gran complicació en la qual fi
nalment Calbet es queda amb 
dues torres per dama, però dos 
peons passats al flanc de dama 
que li garanteixen la victòria , Les 
possibles dificultats tècniques 
s'acaben en deixar-se Colla do 
una peça . 

Sirvenl-M-.rtin : ben aviat Sir
vent perd un peó i per a recupe 
rar-lo ha de despendre's de l'al 
fil de fianquet. Això ho aprofita 
Martin per enfilar dama i alfil a 
la gran diagonal provocant l'afe
bliment del flanc de rei i la mala 
situació de les peces blanques, 
guanyant fi nalment una peça. 

VICTOR VEHI 

BUTLLETI O'ESCACS/NOVEMBRE 1979 51 (331) 



N." 309 o 33 / e 

CALBET . COLLAOO 

Defensa indi a de Dama 

(Jugant a lall de gambit perquè 7 
C X e4 e5 no plau a les b lanques I 
7 C16. ( La defensa del peó pe f 
millà de 7 f5 no m'agradava des 
prés de 8 Ag2 I la idea de 13. ) 8 Ag2 
Ab4 . 9 o-o A X c3, 10 b X e3 o-O. (les 
negres no pretenen mantenir el seu 
peò e4 sinó que estaven disposades 8 

relomar-Io. a condiCIó que les blan
ques canviessin el seu Ag2, Alesho
res les negres Jugarten b5 i Ab? I 
preSSionari en sobre l'en roc blanc. ) 11 
AI4 oe7. 12 Tel Cbd7. (No 12 ... eS 
13 A X e4 ) 13 A x e4 C X e4. 14 T X e4 
DeS. (Per evitar un l utur CIS.) 15 Oe2 
bS. (La captura en c3 no és Impor 

13.0 ronda 

Martln - Vehl 

Colla do - Slrvent 

Perdigó - Calbet 

Nleto - Pablo 

1/ 2 - 1/ 2 

112 - 1 / 2 

1 . O 

O . 1 

1/ 2 - 1/ 2 

tan t ) 16 Tdl Abr. 17 Te3 C16. (Una 
ImprecisIó .) 18 AeS Cd7. ( A la pro
lectada 18 CdS seguIria 19 Dg4 ) 19 
AI4 Tle8. 20 Cb3 Oc6. 21 13 eS. 22 
CaS (Un error 22 Ag5 era millor.) 
22 Ob6. 23 Rg2? (L'error decIsIu) 
23 O X aS. 

o . 1 

SI 24 Tx d7 Ac6 . 25 Td6 ex l4 26 
T X e8 T X e8 27 T x c6 i la dama es 
pren amb xac Però també es perdia 
amb el rel a h l degut a 25 Dc7. 

ANGEL MARTlN 

18 Juliol 

Defensa siCI liana 41 

2 
Defensa hancesa 32 

Delensa sIciliana 43 

Defensa sIciliana 6 

1 c4 C16. 2 Ce3 e6. 3 CI3 dS. 4 e3 
( Refusant entrar en el gambit de dama.) 
4 ... Ae7. 5 b3 0-0. 6 Ab2 cS. 7 d4 b6. 
8 Ad3 Ab7. 9 0-0 d X c4. 10 A Xc4 
e X d4. 11 e x d4 ... (Després del canvI 
de peons centrals el blanc queda amb 
millors perspectives) 11 . Cc6. 12 
C X c6 A x c6. 13 De2 Ab4. ( La Idea 
es deixar la casella per a la dama 1 
14 Tfdl Oe7. 15 a3 (Ara l'alfil serà 
assetjat per les peces blanques. ) 15. 
Ad6. 16 CbS AbS, (El canvI deixaria al 
cont rari amb la parella d 'alfds ) 17 a4 
(Acredita l'amenaça Aa3.) 17 ... a6 
(Et JOC combmallu serà el "'eit motw" 
de la pa rtida.) 18 Aa3 Ob7. 19 Cd4 
(No 19 A X I8 per 19 . a X b5. 20 
ax b5 T x a1. 21 T x al AX g2. 22 Ab4 
Af3 j l'atac negre és decisiu) 19 
A x g2. (SI es Juga Ja TA també es 
perd material.) 20 f31 Ah3. 21 A X f8 
R X f8. 22 Tacl eS. 23 Cc6? ", (Fals 
SaCrif icI. Calia jugar 23 Cc2.) 23 " 
D x c6. ( I, és clar , el negre l'accepta. ) 
24 A X a6 .. (l'altra alternallva és: 24 
Ad5 O xd5. 25 T X d5 CXd5.) 24 
Oe8. 25 AbS OeT? (Després de la fa
llada del blanc ara és el negre que 
retorna el material. Amb 25 Ad? te· 
n ia to tes les possi b ilitats.) 26 Oc4 e4 
27 Oc6 .. (Novament en la corda fiU! 
xa) 27 e X t3. ( l 'amenaça és eVI 
dent) 

Mateu - Miralles 

Fernàndez - Gonzàlez 

Descansa Ayza 

O 1 • 

28 Td3!1 (la Justa I no Tc3. ) 28 
Ta7. 29 O X b6 12 + . 30 R x f2 Ce4 +. 
31 Rel Ac7. (Ara es veu la Importàn 
cia de la Jugada 28 ', car no es pot 
seguir amb Db4 T I el rel escapa de 
l'abassegament neg re via dl I c2. No 
obstant, contien amb la textual.) 32 
O x a71 (les blanques veuen més 
lluny . ) 32 Ag3 +. 33 h X g3 O X a7. 
34 Td8 + (La claul ) 34 Re7. 35 
Te8 + R16 . 36 T x e4 AlS. 37 Td4 ob7 
38 RI2 g5 . 39 b4 Ah3. 40 Ac6 Oe8. 41 
Tc5 (S) 0e6. 42 T4dS h6? (preClpila 
els esdeveniments.) 43 Ad7. 

1 . O 

N.e. 310 

JOSEP M.' CALBET 

SIRVENT • MARTIN 
Defensa Siciliana 

E 551e 

1 e4 cS. 2 Cf3 e6. (De tant en tant va 
né una mica de varietat .) 3 d4 c X d4. 
4 C x d4 a6. 5 g3 (El desenvolupa
ment de l'alfil per f lanquet és una bona 
Idea per a di ficulta r la Jugada d5 del 
negre. però en aquest o rdre no s'asso. 
le lx 1'0bJecltu perquè les negres IU
quen Immediatament 5 d5 primer 
s'havia d 'haver lugal 5 Cc3 I despres 
ne 5 Dc? o CcG. aleshores SI 6 g3 ) 
S dS. 6 Cc3 (6 eX d5 O X d5 C~ 
bo per al negre) 6 d X e4. 7 Ae3 

Dramatl ca era la taula de pun· 
tuaclons abans de la ronda. 

A part Martin, ja campia, no· 
mes Gonlalel Mala, gaudint·se 
de la . Benèfi ca Fern andez., po· 
dia mirar·se els braus des de la 
barrera . 

En el cas oposat Ayza , que 
havia jugat i perdut amb el basc, 
tenia les possibilitats molt mi no 
vades, puix res pod ia fe r persa· 
nalmen t en tocar·1i descansar 
Nomes des itjar que de )a llu ita 
afernssada entre els seus com· 
pa nys d·equip Martin I Vehi en 
sortis guanyador el primer. cosa 
que no succeí. 

Mateu I Miralles preferiren 
part lr·se el punt i j ugar la carta 
de probabilitats. 

N.U 311 

NIETO . PABLO 

Delensa sIciliana 

E 80 /c 

1 e4 eS . 2 Ct3 d6. 3 AbS + Adl. 4 
A X d7 + O x d7. S O-O Cc6. 6 e3 C'6 
7 d4 e X d4. 8 e X d4 dS. 9 eS Cg8. 10 
a3 aS . 11 Cc3 e6. 12 Ae3 Cge7. 13 
Od3 Ce8. 14 T'el Ae7. 15 Te2 O-O. 16 
Tacl a4. 17 AgS 16. 18 e x t6 g X '&. 
19 Ah6 TIJ. 20 Te2 Cd6. 21 Teel CIS. 
22 AI4 Cg7. 23 h3 Ta6. 24 Ch2 CaS. 25 
Cg4 Rh8 . 26 013 Cb3. 27 od3 Tb6. 28 
Ch6 Tl8 29 Tdl 15. 30 Oe3 CaS. 31 
Td3 Ce4 32 o Cl Tb3. 33 g4 C X b2. 34 
TQ3 Ce4. 3S Rhl Ah4. 36 Tg2 Af6 
37 ~ X fS A X d4. 38 I Xe6 C x e6 . 39 
Te2 C X '4. 40 O X 14 O x h3 + . 41 Rgl 
D x g2 +. 42 R X g2 T X I4 . 

O I 
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No podia fer el mateix Nieto, 
a qUI calla guanyar per força " 
es c lar, que en tal circumstancia 
sovint s'acaba perdent. 

Afeg Im que Alexandre Pablo 
juga mol t acuradament robertu· 
ra i amb molt d·englny el mIg 
JOc, rematam la fetna amb força 
energia . 

Aquesta victÒria )i permete 
d'essolir el segon lloc, ben me· 
rescudament per cert. 

Coll edo I Sirvent sIgnaren tau· 
les a )a jugada u. en tant que 
Perdigó preferi llUitar per tal de 
partlr·se la cua amb Calbet, cosa 
que econsegul. 

N.U 312 

JAUME MORA 

MARTIN · VEHI 

Delensa SICiliana 

E 55 / il 

l e4 eS. 2 CI3 e6. 3 e3 Ce6. 4 d4 
eX d4. S cx d4 dS. 6 eS Cge7. 7 Ce3 
CIS. 8 Ae3 Ae7. 9 Ad3 gS. 10 0-0 h5. 
11 Ce2 Ad7. 12 od2 g4. 13 Ce l oa5 . 
14 odl Ob6. 15 Cc2 Cb4. 16 C x b4 
O X b4. 17 a3 ob6. 18 Ce3 C X e3. 19 
'X e3 AgS . 20 Oe2 0-0·0. 21 T X '7 Td18. 
22 Tall Od8. 23 AbS T x 17. 24 T X I7 
Ae1'. 25 A X d7 O x d7. 26 e4 d X e4. 27 
O x e4 Oe8. 28 Tg7 TgS. 29 Th7 Th8. 
30 T x h8 O x h8 31 o g6 Rd7 32 017 
Dh6. 33 Ce2 Oe3 +. 34 Rll Oe4. 35 
0 14 ObI +. 36 De l 015+ . 37 Re l Ag5 
38 Odl Oe4. 39 Oa4 + Re7. 40 Ob4 + 
R17. 41 od6. 

1/2 - 1/2 



VII TORNEIG OBERT FESTA MAJOR 
DE SANT ANDREU DE PALOMAR (Barcelona) 
15 setembre a 7 novembre 1978 

VICTÒRIA DEL .JUVENIL MIRALLES 

El torneig començà amb una 
concurrència ben distingida . Pe
rò per motius que no quedaren 
massa clars anaren abandonant 
jugadors com Parés, Correa , 
Ponce, Benitez, Aristegui, Ma
rrupe, Inglés i Moranta. 

A. FERNÀNDEZ i BARRERO 
(ambdós del Cerdanyola) , amb 6 
punts i mig i 6 punts. respectiva
ment. Els seguiren un grup amb 
5 punts i mig format per MO
VANO 11 (Vulcà). LOBERA (Ju 
yol), SALA i TRAVESSTE 11 (Sant 
Andreu). f ins un total de 38 ju
gadors classificats. 

El repartiment de premis t in
gué lloc el 30 de novembre, dia-

da de Sant Andreu . Foren 34 els 
premis que es lliuraren mercès 
a les diferents col.laboracions 
oficials i comercials que són ja 
habituals en aquesta competició 
(Ajuntament. Diputació, Federa 
ció. Caixa de Pensions, Banc 
de Sabadell . Cercenado. Edito
rial Bruguera . especialment). 

JOAQUIM TRAVES SET 

Vehi i Gonzàlez Maza foren 
sorpresos de bon començament 
i això els deixà endarrerits. Amb
dós perderen contra Miralles en 
el moment decisiu, Vehi amb una 
falla estrepitosa deixant-se peça 
en una posició francament bona . Clas. NOM Cal. CLUB ,. 2.' ,- .. '.' O.' 7.' .. Punts Buchol.r. 

Miralles dominà la situació i 
sabé aprofitar-la amb autoritat 

Els primers classificats esti
gueren en el seu lloc, resultant 
molt satisfactòria la classifica · 
ció d'un jugador de 1.0 -Rodri· 
guez- entre tants notables. 

Boada i Sanz estigueren una 
mica fluixos, però val a dir que 
Jugaren partides interessants i 
aprofitaren l'avinentesa per fer 
algunes proves d·obertures. 

La plaça del jugador local es
tigué composta pels infantils Llo· 
rens, Sànchez, Travesse t 11, Vi
llena , Suay i Canas. La nota po· 
sitiva la donà especialment T ra
vesset 11, que guanyà una distre· 
ta partida a Parellada, de 1.0 
categoria, aprofitant el joc pas· 
siu d·aquest. 

El Grup B, compost per juga· 
dors de 2.0 i 3.0 categoria. fou 
guanyat per PEREZ. del Con
grés. totalitzant 7 punts. Fou se
quit per A. MARTINEZ (La Sa· 
lIe), YESTE (Turó de la Peira) i 
GUARDIA (La lira), amb 6 punts 
i mig, fins a un total de 59 juga
dors classi ficats. 

El Grup C estava reservat a 
infantils. Guanyà SORROCHE 11 
(La lira) amb 7 punt sseguit de 

2 

, 
• , 
• 
1 

• , 
" 

MIRALLES p Vulc/! '", 1~ 1 "11 , V, 
-""_., ~h 

GONZALEZ MAZ.A P Olot ,(, I r , V, O 

VEHI P Vulc/! " O ", " , " ' O • I Ií% 

" o - 7
0 MOYANO P Vulcà , '/, O , 

RODAIGUEZ furó Pena ' 0 O 
15

1 1.:% " , " , 
eEeHINI p Cong rès O O ' V, V, 

," • O " , " , ' , ~O O ''', TRAVeSSET p Sant Andreu 1 

MOLlNERO P Sant Adnà ,(, ,(, , .. , 
O O 

MAIZTEGU I P Sa nt Jordi O O V, 'I> 
DUeH p LI Ruy-Lóp'!z O '7'12 V2 ' 0 

11 è, a 13è, amb 4 punts i mig 
BOADA (Congrés). SANZ (Congrés) i BARRAGAN (Turó 
de la Peira). 

14è. a 20è. amb 4 punts 
P. GARCIA (Turó de la Peira). RISE (Sant Andreu) . FOR
TEA (Tres Peons). J. A. GARCIA (Sant Andreu). LANAU 
(Juyol) . CARDENAS (Turó de la Peira) i PASSARELL I (Sant 
Andreu). 

21 è. i 22è. amb 3 punts j mig 
BENAVENT (La lira) i LOCAL. 

23è. i 24è. amb 3 punts 
MARTIN (La lira) i CÀRCELES (Lleidatà-Ruy López) . 

25è. a 27è. amb 2 punts i mig 
PARELLADA (UGA), CREUS (Manresa) i PUIG PEY (Canet 
de Mar) . 

7 

6 

SY2 

SV2 

5Y2 

5 

5 

5 

5 

5 
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35 

34 

295 

37 

33.5 

33 

27 .5 

27.5 



xx CAMPEONATO FEMENINO DE ESPAÑA 
Vic (Osona, Barcelona), 5 a 12 agosto 1979 

JULIA GALLEGO, DE 
GUIPUZCOA, NUEVA CAMPEONA 

Discreta actuación de las jugadoras catalan as. 

Mientras la madrileña Nieves 
Garcia, MIF y campeona de Es· 
paña, estaba ganando un torneo 
Internacional de 14 jugadoras en 
Biel (Suiza) entre el 27 de julio 
y 11 de agosto, aqui nadie sabia 
su paradero y se la esperaba 
para participar en la edición del 
Campeonato Femenino de Es· 

NOMBAE FEOERACIOH 

j GALLEGO, Jull. 

2 COEYA!, III · t.uI .. Cnlellanl 

3 GARCIA, Iol Plno Ull P"t'NIl 

s GONZAll!Z. LUIIl.rdil Las Pl lmas 

, .. ,-
y, 

, 1 

'I, 

, .. 

y, 
y, 

y, 

peña de este año, al que se ha· 
bia inscrito. 

Por este motivo se la Incluyó 
en el sorteo de la pnmera ronda , 
pera vista su incomparecencia 
se la retlró a la ronda siguiente 
No sabemos cómo se ha produ· 
cido oficialmente este hecho, 
pero el ceso es que no se pue· 

.- ,- ... ,- .- TOTAL . , 
o 

o 

o 

o 
'I, 
y, 

y, 
y, 
y, 

6'/z 

'11 5yz 

% syz 

sVz 

37.50 

34 

• COBEt. ... ' , PII .. Vz . o y, 

'I, 
y, 

o 5 38 

33.50 

31.50 

35 

33.50 

32,50 

3150 

:>9 

16 

1 CANEI.A. Conc..,c:IO 

• DI! LA FUENT!! , "'n~ "'Ica,,,. I 1 

• RUILOe .... lliMi. 

10 PELUCER. Raquel 

'I MENDOZA. "".ta 1' ..... ,1'fI. 
12 GAISAt.U¡A, Ro .. RIO¡anl 

13 ALMEIO.\, D<Mfn 

'4 GRAYALOS, e........ ...,tu" .... 

o 
y, 

'12 I I 

o 

y, 

O 

15.0 a 21. 0 con 4 puntos 

o 

y, 

y, 

O 

O 

y, 
y, 

o 
o 

O 

o 

o 
o 

y, 

o 
y, 

y, 

'11 5 

o '4Yz 
o 4'12 

1/1 4Yz 

'/2 "Yz 
'11 4Yz 

<l y) 

M.o Dolores GADEA (34) (Zaragozana), Angela GAMAZO 
(30,50) (Salmantlna), Carme PALOMa (3C,5C) (Catalana), 
Mercedes PEÑAMARIA (30,50) (Castellana), Asunción 
LASO (29,5C) (Abulense) , Laura VILLAVICENCIO (28,50) 
(Tlnerfeña) y MO Jesús ALVAREZ (26) (Gulpuzcoana) . 

22.0 a 25,' con 3 puntos y medio 
Anna MILLAN (29 ,5C) (Catalana) , Rosa M .o PAM lES (27) 
(Catalana), Maria SEBASTIAN (26) (Vlzcaina) y Marta 
ESTRADA (25) (Pontevedresa) . 

26,0 a 29.0 con 3 puntos 
M.o Carmen FERNANDEZ (31) (Coruñesa), Afnca MERI· 
NO (27) (Jlenense) , M.o Pilar LOPEZ (22) (Valenciana) y 
M.o Victoria JAREÑO (21,50) (Albaceteña) . 

30,0 y 31.0 con 2 puntos y medio 
Antonia RIGa (23) (Balear) y Concepclón JOVER (19,5C) 
(Alicantina). 

32.0 con 2 puntos 
Amparo FERNANDEZ (Castellana) . 

33.0 con medio punto 
M.o Angeles CALDERON (Cantabra). 
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de tener a una organizaclón pen· 
d,ente de su partlclpación y que 
no se ten (la conoclmlento de 
lo que sucede. Una elemental 
norma de cortesia , aparte la na
tural deportlvidad, obliga a te· 
ner Informados a federaclones 
y organlzadores 

Aparte de este lamentable he
cho , enhorabuena por el trlunfo 
conse(luldo por Nleves Garcia, 
que no qUita una deportlvldad 
blen entendlda 

A pesar de faltar la prinCipal 
favonta, el campeonato fue muy 
,"teresante por cuanto la sub
cr mpeona antenor. la nlña de 
14 años M,a lu;sa Cuevas, se 
presentaba como la mayor as· 
plrante, SI b,en cabia esperar 
que daria de si el empule de 
otra ¡OVenclta, Julia Gallego, de 
15 años, que tamblen estaba 
mostrando eVldentes progresos 
en sus últlmas actuaclones 

Dado que la pugna se esta· 
blec IÓ entre elias dos desde el 
prinCipiO, todo se dec,d,ó prac
tlcamente en la 5.0 rond3 . en la 
que Cuevas , tras cuatro vlctorias 
seguldas, perd,ó con blancas 
ante Gallego, que la sobrepasó 
de medlo punto por haber enta· 
blado en la 2.0 ronda . 

Les tres restantes partidas die· 
ron los ml smos resultado s para 
ambas aun cuando la ventaja del 
color estaba de parte de Cue
vas, y asi la guipuzcoana se pro· 
clamaba campeona de España , 
mientras la castellana debia con· 
formarse nuevamente con el sub· 
campeonato . 

A destacar que M.o LUlsa Cu e
vas, de esca sa talla y peso -en 
contraposición con Gallego, preo 
cisamente- esta acostumbrada 
a jugar toda la partida de ple , 
o todo lo sumo apoyada en el 
brazo de la Silla, lo cual debe es· 
tlmarse una posición mas blen 
cansada para estar jugando cin· 
co horas seguidas y que puede 



afectar su rendimiento, aparte de 
lo insóli to que resulta tener al 
adversario continuamente de pie . 

Ante el empuje de estas ni 
ñas las demas jugadoras no tu
vieron opción alguna al titulo , 
quedando relegadas a una lu
ch] de segundonas. En esta sor
de lucha se mantuvieron en su 
puesto anterior M.o del Pino Gar
cia (18) Y nuestra Pepita Ferrer 
( ), que jugaron sin mucha am
blción. Otra jugadora en ascen
so, Lutgarda Gonzalez (16), las 
alcanzó, mientras fueron diver
~amente asediadas por Cobe
las, Canela y de la Fuente, que 
meJoraron en medio punto su 
actuaclón en el campeonato an
ter ior, y de ahi que se hayan des
tacado 

Del resto de participantes ve
mos que Ruiloba (6.0 ) y Grisa
leña (8.0) han descendldo res
pecto del pas3do año por haber 
ganado medio punto menos, 
mlentras han mejorado conside
rablemente Pell icer (25 .0 ). Men
doza (23.0 ) y Gravalos (17.0 ), las 
cuales, junto con la revelación 
de Almeid a, estan componiendo 
la nueva oleada femen ina. 

De las representantes catala
nas, aparte del desencanto de 
Pe pita Ferrer y del compas de 
espera que se ha toma do Con
chlta Canela, registramos la ac
tuación de Carme Palomo, que 
ha obtenido medio punto mas 
que en el campeonato anterior, 
pero de la que esperabamos -y 
segUlmos esperando- mas to
davia : la neo-tarraconense Ana 
M illan, anteriormente en la Za
ragozana y actualmente despla
zada a nuestra tierra por r a ZQ

nes profesiona les -mèdlco-, 
hlzo medlo punto menos que en 
aquella ocaslón : y por último 
Rosa M.o Pa mies, tambièn de 
Tarragona, que con sus 13 años 
era la partlclpante mas joven en 
un campeonato que se destacó 
por la extrema juventud de la 
mayoria de las participantes, 
hizo la mlsma puntuación que 
su compañera, pero con la par
ticularidad de estrenarse en este 
quehacer, confiando que por su 
Juventud progrese rapidamente . 

La organizaclón corrió a car
go del C . E. Vic, en cuyo local 
-en edificio de su propiedad
se jugó el campeonato. Su ale
jamiento del hotel en donde se 
alojaban las participantes , a pe-

Grupo de partlcipantes. La últIma 8 la derecha . de ple , la campeona. IU/IB Gal/ego 

M arta Mendoza (b/ancas) contra Pep/ta Ferrer 

M .r:J Pilaf López contra Conchita CaneJa 
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sar de estar bien servido de 
comunicaciones, no dejó de cau
sar algun trastorno. De todos 
modo s hay que dejar constanci a 
de la buena disposición de los 
organizadores, que se volca ron 
en su cometido y, en general, 
todo se desenvolvió sa tisfacto
r iamente . 

El Director del Torneo y re
presentante de la FEDA fue don 
Juan Torquet, Secretario Gene
ral de la F.C.A., que fue asisti
do por cuatro àrbitros auxil iares. 

A destacar que por primera 
vez se concedieron premios en 
metàlico _1.0 20.000 ptas.; 2.° 
15.000; 3.° l C.OOO Y 4.° 5 .000 pe
setas- con lo cual se va nor
malizando la pràctica del aje
drez femenino al esti lo del ab
so luto. 

I It II I 
, 1111 

I tllIl 
" . 

M.O LU/sa Cuevas , pe;'manentemente de ple cuando ¡uega, con/ra Carme Paloma 

N.U 313 R 89 / 0 

CANELA - GAMAZO 

Defensa P¡rc 

1 e4 d6 . 2 d4 C16. 3 Ce3 g6. 4 14 Ag7. 
5 el3 eS. 6 Ad3.. (Mas normal es 6 
Ab5 + Ad7. 7 e5 Cg4 . 8 h3 ; o blen 6 
d X eS Da5. 7 Ad3 O x eS. 8 Oe2. elc. 
Pero mi contraria eslaba jugando muy 
rapida la apertura y qUlse "sacaria del 
Iibro" . ) 6 ... e x d4 . 7 C X d4 O-O. 8 
Cb3 ... (Para poder enrocarme sin fe
mor a Ob6. ) 8 ... Ce6. 9 O-O Ob6 +. (El 
ataque negra es prematura y no con· 
duce a nada, pues las blancas dispo
nen de una buena defensa.) 10 Rhl 
Cg4. 11 Oe2 Cd4. 12 C x d4 A X d4. 13 
CdSl ... (Ahora no sirve 13... OcS por 
14 Cxe7+ y 15 h3 ganando un peón.) 
13 ... OdS. 14 15 . .. (Esta avance des
coloea a las piezas negras. Si 14 
ef6 sigue 15 Ag5 C X d5. 16 e x d5 con 
pres i6n sobre el peón de e7. Si en 
lugar de eso 14 . . . CeS. 15 Ag5 obligfl 
al debilltamien to de la cadena de peo· 
nes negros. ) 14 .. . e6. (Evidenlemenle 
también es malo pues pierde un peón ) 
15 O X g4 e x dS. 16 e x dS A16? (El 
alfil debe volver a g7. De olro modo 
queda a merced del ala que blanco.) 
17 e3 Te8. (Error. La columna 'T' sera 
abierta tarde o temprano y la movlda 
de la to rre supone delar indefensa el 
punIa t7 . ) 18 At4 DaS. 19 Dt3 (Pro· 
tegiendo d5 y preparando fXg6.) 19 
0b6. 20 l x g6. 

1-0 

(Si 20 .. f O h x g6. 21 Ah6 con mate 
en pocas lugadas) . 

CONCHIT A CAN ELA 

N.O 314 E BOl C 

CA"ELA - GRAVALOS 

Defensa sici l iana 

1 e4 eS . 2 CI3 d6. 3 AbS + Ad7. 4 
AX d7 + C x d7. 5 O-o Cg16. 6 Ce3 g6. 7 
d4 e X d4 . 8 C X d4 Ag7. 9 Ae3 O-O. 
10 14 Te8. 11 013 CbS. 12 Tadl Ce4. 
13 Ael a6. 14 Rh1 Oe7. 15 Oh3 e6. 16 
15 e x lS .17 e X I5 Ah8. 18 0h4 Tae8. 
19 Td3 CeS, 20 Th3 CSg4 . 21 AgS Oe4. 
22 Tf4 CI2 + . 23 O xl2 ChS. 24 T X hS 
A x d4. 25 Og3 AeS . 26 T Xe4 A x g3. 
27 h X g3 Tel +. 28 Rh2 g X h5'. 29 CdS 
Rg7. 30 Af6 + Rh6 . 31 Th4 Tg8. 32 
C14. 

1 - O 

N.o 316 E 53 / e 

FERRER - CAN ELA 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 a6. 3 d4 e X d4 . 4 C x d4 
Cf6. 5 Ce3 e5. 6 Cb3 Ab4. 7 Ad3 dS . 8 
e x dS C X dS. 9 Ad2 C X e3. 10 b X e3 
Ae7. 11 O-O Cd7. 12 TelO-O. 13 013 
Oe7. 14 e4 Cf6 . 15 Ae3 Cd7. 16 Tad1 
A16. 17 Te3 Tb8_ 18 A X h7 + 1 R X h7. 
19 OhS+ Rg8. 

1 • O 
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N.O 31S A gI / A 

CAN ELA - MI LLAN 

Defensa Caro Kann 

1 e4 e6. 2 Ce3 dS. 3 CI3 Ag4 . 4 h3 
AX I3. 5 O x l3 d4. 6 Ce 2 eS. 7 Cg3 
Cd7. 8 Ae 4 Cd16. 9 Ob3 Oe7. 10 d3 a 5. 
11 84 g6. 12 Ce2 Ae 5. 13 14 Ad6 . 14 
O-O h5 . 15 Ad2 h4. 16 TI3 Th7. 17 Tall 
0-0-0. 18 I X e 5 A Xe5. 19 AI4 Td7. 20 
Rhl Tg7. 21 Ag5 Cg7. 22 A x h4 g5. 23 
Ae l Ch6. 24 g4 Te7. 25 e3 eS. 26 
ex d4 e X d4 . 27 At2 Rb8. 28 C x d4 
A x d4 . 29 A x d4 . 

1 - O 

N.O 317 E 17l b 

RIGO - PAMIES 

Apertura italiana 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 Ae4 AeS. 4 Ce3 
d6 . 5 O-O Ag4. 6 h3 Ah5. 7 d3 Cd4. 
8 g4 Ag6. 9 Ae3 C X 13. 10 O X 13 A X e3. 
11 O x e3 h5 . 12 013 h x g4. 13 h X g4 
0h4. 14 Tldl 0-0-0. 15 Cb5 a6 . 16 Ce3 
C16. 17 d4 C x e4 . 18 Og2 C x 12. 19 
Tel Ch3 +. 20 Rll C14. 21 Ogl Oh3 +. 
22 RI2 0h4 + . 23 Og3 Oh2 +. 24 O x h2 
T X h2 + . 25 Rgl Tdh8. 26 Tll Tg2+ + . 

0 - 1 



" ESCACS I l'lLA TELlA 

Dins de la temàtica que exis
teix en la filatelia, anem a res
senyar breument el que pertoca 
al nostre joc ciència, Actualment 
són molts els paisos que han 
fet emissions de segells on di
rectament o indirecta apareix un 
tema d'escacs : aproximadament 
hi ha unes 88 emissions , El seu 
contingut és vari3t i altament in
teressant com, porcellanes en 
forma de les figures , quadres on 
hi ha aficionats jugant al noble 
joc, personatges que han influen
ciat en el desenvolupament de: 
joc, etc" etc, 

El primer pais que va posar 
en circulació un segell d'escacs 
va ésser Bulgària, en 1947 (1 : 
Yvert n,o 541. Espanya, comp
t2nt amb un ampli historial per 
a realitzar qualsevol motiu es 
caquista, no ha aportat res, si 
bé en l' lnformator n,O 20, on es 
relaciona part dels que actual
ment existeixen per tot el món, 
s'esmenten dos segells espa
nyols , el d 'Alfons X el Savi (2), 
Yvert 1303 any 1965, i el de l'en-

4 

\ 

ginyer Torres Quevedo (3), Yvert 
265 avió; van ésser admes09 
com homes ¡l.Iustres i no se'ls 
va vincular ,1mb els escacs; do
nem com a vàlida aquesta inclu
sió a la tem¿tica escaquista ja 
que el rei Alfons X el Savi, com 
és ja sabut fou per als escacs 
i altres jocs l' introductor a la li, 
teratura (1283), i Torres Queve
do com l'inventor de la màquina 
que amb rei i torre dóna mat al 
solitari rei enemic en qualsevol 
lloc del tauler, 

L'any 1967 el Yemen (4), Yvert 
250, va posar en circulació una 
sèrie de vuit valors que con~'Il
gren l'art àrab a Espanya, D'a
quests magnífics exemplars, on 
es reprodueixen diversos teme~ 
de l'época en què els musulmans 
van viure a la nestra terra, des
taquem una reproducció d'una 
¡1.lustració del manuscrit de ,'es
mentat Alfons X, en la qual es 
veuen dos jugadors davant el 
tauler, 

El sis de març d 'enguany l'Im
peri Centre Africà (5) ha fet l'e-

per R, CRUSI MOR~ 

missió d'un valor commemoratiu 
de l'any mundial de la infància 
on hi veiem infants jugant als 
escacs, una bona imatge que 
resulta gratament joiosa i que al 
mateix temps recolza el nostre 
joc, 

Darrera notic ia : Guinea Bissau 
tam be ha posat en trànsit sis va
lors on un segell està dedicat a 
l'Any Mundial de la Infància i en 
ell els escacs és el tema escollit. 
Enhorabona i que no sigui l'úl
tim. 

3 
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XIX CAMPEONATD JUVENIL DE ESPAÑA 
Malgrat (Maresme, Barcelona), 23 agosto a 1 septiembre 1979 

MANUEL RIVAS, 
RENUEVA EL TITULO 
Decepcionante actuación catalana 

Este Campeonato ha sida or
ganizado por el C. E. Malç¡rat . 
que ya tlene acredltadas otras 
organizaclones internacionales. 
Se jugó en su local social, un 
piso para su uso de la Sociedad 
Cultural y Recreativa • La Barre
tina-, que resultó muy adecuado 
para esta circunstancla . 

Por primera vez los partlci
pantes se aloJaron en diversos 
hoteles de la localidad en regl
men normal de turistas. Si en al 
gunas ocasiones su comporta
miento onginó problemas, esta 
vez toda fueron pià ce mes tanta 
por parte de los organlladores 
como de los hoteleras. 

Desde el punto de vista de
pOrtlVO cabe resaltar el haberse 
recuperada la distancia de 10 
rondas, que hacen un campeo-

nata màs completo dentro de lo 
que es la aplicación del sistema 
!2UIZO. 

Como se echa de ver, faitó el 
campeón .nterior, el catalàn Xa
vier Mateu, que acababa de re
gresar del campeonato mundial 
y cuya decepción tal vez le re
traJo de participar en este. 

El campeonato se resumió en 
un duelo entre el campeón de 
1 sn y tercera en el de 1978, 
Manuel Rivas, y Adalberto Villa
vicencio, que h3bia sida 7.° en 
la edición anterior. 

La prueba se decidió pnictica
mente en la 7.° ronda cuando 
Rivas logró ganar a Miralles 
mientras Vil lavicencio sólo en
tabla'l3 con Vehi . A parti r de 
?~ui ambos pretendientes hicie
ran los mismos resultados, no 

~ 

EL POD/UM 
DE HONOR 
En el centro , 
R/vas' 8 su 
derecha , 
V/llav /cenclo. 
y B SU Izqwer da . 
Corral 

-> 
EOU/PO 
BALEAR 

De IzqUlerda 8 
derecha 

Oliver, Brufi y Pons 
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Sln la natural emoclón, y Rlvas 
pudo repetir su triunfo 

A destacar la apanclón de 
Corral que. en su pnmer envlte, 
~e Sltuó en los puestos de van
guardla. causando ademàs muy 
buena Impreslón. 

Los catalanes tenia mos pues
tas nuestras esperanzas en Vehi 
y Miralles, el pn mero por una 
trayectona de lenta pera cons
tante ascenso , no sm clertos es
collos , y el eegundo por su fla 
mante primera norma de MI al 
canzada en un fuerte torneo 
ablerto en Suecla meses ha. 

Pera tanta uno como ot ro han 
defraudada. Mlentras que para 
Vehi -como Rlvas . Aracil , ROlz y 
Codln3, para nombrar los maR 
destacados- era su última apar 
tunidad. por edad, de aspirar al 



titulo juvenil español, Miralles 
todevia tiene margen para inten
taria de nuevo. Vehi debera 
ahora enfocar su carrera ajedre
cist Ica en el campo de los • se
niors·, en donde va a ser mas 
dlficil sobresalir, pera que esta 
en su mano lograrlo. Miralles 
tlene Que superarse a si mismo 
en sentida de responsabilidad 
pa ra aspirar a los éxitos a que 
Ilene derecho, si trabaja esfor
zadamente para ella . 

El punto clave de Vehi fue la 
derrota ante Aracil, que le apar
tó de la lucha por el t itulo. Por 
parte de Miralles fue su partida 
con Rivas, no só lo por la de
rrota, sina porque despreció la 
oportun idad de jugar con blan
cas -tuvo siete partidas con 
ellas!- cediendo sin compensa
ción un peón en plena apertura, 
producto de su fal ta de concen
tración en la prueba. 

El alicantino Aracil ha sida una 
excelente revelación, pues del 
34,° puesto anterior se ha situa
da en los lugares de honor, es
tropeando le su actuación -con
sideración siempre relativa en el 
sistema suizo- la derrota que 
tuvo en la 3.° randa con Barbe
ra . Luego se enfrentó a los pri
mates y supo salvarlos airosa
mente. 

Roiz no ha confirmada las es
peranzas que permitian susten
tar su subcampeonato anterior y 
se retira por el fora sin demasia
da gloria en el campo juvenil. 
oero que como los demas que se 
encuentran en su caso, no du
damas sera de los que anima
ran el ajedrez español en los 
años venideros, si consolidan 
sus cualidades. 

P3ra el ajedrez ca talan, tras 
la decepción de no conseguir su 
objetivo los mas destacados, es 
una compensación observar la 
aparición del leridano Codina, 
que ha hec ho un exce lente cam
peonato. No puede decirse lo 
mismo de sus homólogos el ta 
rraconense Alió y el gerundense 
Casellas, aunque la participación 
de éstos venia marcada por el 
hecho de ser el 25 .° y 4C.o, res
oectivamente, en el campeonato 
catalan. Alió aún podra repetir, 
pera Casellas esta ya en el li
mite de la edad juvenil. 

Pera mayor decepción fueron 
Ign3si Marin y Rafael Martinez, 
subcampeón catalan y 7.° clasi-

CLASIFICACION FINAL 
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19.0 a 24,0 con 5 puntos y media 
CORONA (Orensana) (49,5), BRULL (Balear) (45,5), PE
REZ (Las Palmas) (45), BALLESTER (Valenciana) (44,5), 
RODRIGUEZ (Castellana) (43,S) y BEDOYA (Cantabra) (39). 

25,0 a 35,0 con 5 puntos 
PONS (Balear) (50), IZETA (Guipúzcoa) (49), CORBI (Ali 
cantina) (46,5), R, MARTINEZ (Catalana) (46,5), MUELAS 
(Murciana) (44), PEÑA (Granadina) (42), ALIO (Catalana/ 
Tarragona) (40,5) , MONTERO (Ciudad Real) (40,5), SE-

BASTIAN (Guipuzcoana) (40,5), SAULEDA (Catalana) (38) 
y GARSON (Gaditana) (35,5), 

36,0 a 43, ' con 4 puntos y media 
OLIVER (Balear) (44), VAZQUEZ (Coruñesa) (44), BER
NALDO (Salmantina) (43,S), LOPEZ DE TURISO (Caste
llana) (42,5), MAR IN (Catalana) (41,5), DIAZ (Cordobesa) 
(4C,5), RUIZ (Sevillana) (39,S) y GAITE (Palentina) (38,S) . 

Hasta 57 clasificados entre elias los catalanes MARTIN (44.°) , 
con 4 puntos; CASELLAS (47.°), con 3 y media, y SOLE (local) 
(57.°), con 2 puntos. 

ficada, respectivamente, que no 
estuvieron a la altura de los me
recimientos que representan sus 
posiciones en el campeonato ca
talan . 

Saule d,a. Martín y Solé. con 
grandes diferencias entre si, fue
ran los complementos que la or
ganización aportó mediante ju
gadores locales, por lo que su 
incidencia es relativa , aunque 
meritaria en el caso del prime
ra de los citados. 

El grupo que representaba el 
Pais Valenciana tuvo sus hom
bres fuertes en el ya citada Ara
cil, y en Barbera, que obtuvo 
una excelente clasificación. 

En cambio Ballester no dia el 

rendimiento que se espera de 
él; Corbi estuvo discreta; y Po
veda fue el -mala- de la colla . 

Por lo que respecta a los ba
learicos, destacó Brull , de Ma
llorca, con só lo dos derrotas; el 
menorqu in Pons encabezó el 
grupo siguiente; al igual que el 
ibicenco Oliver el suyo, éste con 
edad aún infantil. Pera en con
junto no destacaran del conjunto 
de part icipantes. 

No queremos olvidar al sevi
llana Juan Carlos Rodríguez, que 
quedó a la par de Codina y Bar
ben!, y que, por tanta, hizo mé
ritos similares para nombrarle 
dentro del grupo de los destaca
dos, 
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Equipo Catalan, de iZQulerda a derecha, Martinez, Casellas, Marrin, Afró , Sauleda 
Codina, Marin, M iralles . Rodnguez Talavera (de la Sevillana) y Vehi. 

Un aspecto parcial de la sala correspond,ente al C E_ Malgrat 

Equipo valenclano, de IZQwerda 8 derecha: Corbi, Barbera , Aracll, Ballester i Poveda 
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N,O 318 D 09/ b 

RIVAS • J . C. FERNANOEZ 

G.O. Defen sa Tarrasch 

1 d4 dS . 2 c4 e6. 3 Cc3 cS _ 4 e X dS 
e X d5. 5 CI3 Ce6. 6 g3 (Gon esla 
jugada se entra en la popular variant€' 
Rubinstem contra la defensa Tarrasch 
Ademas, segun los !eóricos es conSI
derada como la meJor.) 6 C16. 7 Ag2 
Ae7. 8 O-O O-O. 9 d X c5 A x c5. 10 Ag5 
d4. 11 A X I6 D x f6 . 12 CdS!? (Esta 
Jugada ha sida mtroduclda por Jan 
Tlmman. La mas usual era 12 Ce4 se
gUida de 13 Cc5. La te¡(l ual mantiene 
una constante preslón en las casi llas 
cent ra les. fundamentada en la gran 
diagonal blanca y en la columna "c". 
En camblo el negra mantlene su pa· 
reja de alflles) 12 Dd8. 13 Cd2 
Ae6?! 14 Ct4 Dd7. 15 Tc1 Ab6. 16 Da4 
Tae8. 17 Ce4 AeS_ 18 Tld1 Ae7. (La 
excelenle COlocac,ón de las plezas 
blancas se veia etaramente !ras la 
lugada 18 TldS con 19 A Xe6 t D x c6 
2~ D xe6 T Xe6 21 Ga5 Te7 '2 Gxe6 
l x e6, 23 Te5! T x e5 24 Gb7,) 19 .3 
AgS, 20 C X .6 O X .6. 21 ObS 0 .7. 22 
14 A16. 23 e4 . (Tras esta Jugada las 
blancas consiguen la supremacia el' 
el centro.) 23 .. Dd7. 24 Ca5 (Inl
clando una larga maniobra con el 
caballo para llevaria a la casI lla blo
queadora d3. No era poslble 24 e5 
G x e5.) 24 Tb6. 25 Cb3 a6. 26 0.2 
Ad8. 27 CcS De7. 28 a3 ... (Necesana. 
ya que ahora el caballo en d3 serà In
tocable. ¿Cual sera el contraJuego ne-
gra? Ninguna.) 28 Ab6. 29 Cd3 
(El negra no lIene demaslado Interes 
ya que el blanca posee todas las 
ventaJas I - ':>resión sobre los peones 
del flanco dama tras eS: 11 - Presión 
sobre el débll peón de d4; I III - Po· 
slble ataque en el flanco de rey Iras 
e5 y Ae4 sobre las casillas blancas. 
ya que los alllles de dlferente color 
lavorecen en pOSICIones de ataque.) 
29 Od7. 30 Te2 Tbe6. 31 Tde1 Ca7 
32 e5 T Xe2. 33 T X c2 Tca. 34 Ae4 
Tb8?! 35 15 (MeJor aun 35 Ag2) 
35 De7?! (La unlca poslbilldad ela 
Cc6) 3616 D X .S? 37 A X h7 + . 

1 • O 

MANUEL R1VAS 

N.O 319 R 70/ a 

VEHf (Catalana) 
J. C. FERNANDEZ (Saragossana) 

Defensa ¡nd,a clàssica 

1 d4 eS. 2 dS g6. 3 c4 eS. 4 Cc3 d6. 5 
e4 Ag7. 6 h4 (A més de Jugar h5. 



Edic. 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

V III 
IX 

Recopilación de titulo s 
X por Federaciones 

XI 

Catalana 7 XII 

Sevillana 4 XIII 

Balear 2 XIV 

Vizcaina 2 XV 
Al icantina 1 XVI 

Las Palmas 1 XVII 

Murciana 1 XVIII 

Valenciana 1 XIX 

la idea d'aquesta Jugada és posICional ' 
Jugar g3 i canviar l'alfil blanc mit jan
cant Ah3.) 6 .. h5. (També és POSSI 
ble 6 ... CI6.) 7 g3 .6. 8 a4 Cd7. 9 Ah3 
C18. 10 RI1 . (LògiC. J8 que el millor 
lloc per al rei és 92.) 10 .. C16?1 (Sem
bla millor 10 . Ch6. ) 11 Rg2 C18h7. 12 
131.. . (Evita la maniobra Cg4-h6 seguit 
de IS: el cavall negre ha de relroce· 
dir. ) 12 ... CIg8. 13 A X e8 T x e8. 14 
Ch3 .. (El negre està Ja infenor. Té 
pitjor desenvolupament, l'alfil dolent 
L a més, el blanc pot Jugar al flanc 
de rei o al de dama. L'amenaça és 
a5 seguit de b4, però SI el negre ho 
eVlla Jugant 14 . aS, llavors es pOl 
preparar 14. ) 14 . Te7. 15 a51 .. (Ara 
s'aconseguirà gran avantatge en el 
lIanc de dama.) 15 .. Ce7. 16 oa4+ . 
(Invitant al canvi de dames, després 
del Qual el negre estaria en un l inal 
molt inferior. ) 16 ... Td7. 17 Ae3 O-O. 
18 b4 e X b4. 19 O X b4 IS. 20 cSI d X eS . 
21 A X e5 I x e4. 22 I X e4 Ce61? (D .. 
gut al gran desavantatge posicional el 
negre sacrifica qualitat per a obteni r 
cert contrajoc.) 23 Dc4 ... (23 d X c6 
Td2+ és bo per al negre,) 23 ... C x a5. 
24 Oa2 b6. 25 A X 18 A X 18. 26 Thll 
Rg7. 27 Tf3!. .. (La idea és canviar les 
torres a 17.) 27 .. Te7. 28 Tatl Ad6. 29 
012 Ce4. 30 T17+ T XI7. 31 O x 17+ 
Rh6. 32 Tl3 b5. 33 Ob71... (Obliga al 
canvi de dames, amb final guanyador. ) 
33 ... Ob6. 34 Tl7 O X b7. 35 T X b7 b4. 
36 C.4 aS. 37 RI2 A18. 38 Te7 Cd6. 
39 Re3?1... (M,l lor 39 RI3 .) 39 ... g5 . 
40 C x g5 C x g5. 41 h X g5+ R X g5. 
42 Cc5? ... (Error que podia haver cos· 
lat mig punt. Després de 42 F:f3 el 
l inal era fàci lment guanyat.) 42 . .. Rg4. 
43 Ce6 Ah6. 44 Rd3 R X g3. 45 Th7 
Ael . (Ara em vaig adonar que 45 

HISTORIAL DEL CAMPEONATO JUVENIL DE ESPAÑA 

Año Localidad Campeón Federación 

1961 Madrid Ri cardo CALVO Alicantina 
1962 Tarragona Ernesto PALACIOS Sevillana 
1963 Barcelona Ernesto PALACIOS Sevillana 
1964 Madrid Lluis GONZALEZ MESTRES Catalana 
1965 Granada Emili SIMON Catalana 
1966 Ceuta Lluis GONZALEZ MESTRES Catalana 
1967 Palencia Enrique HOSTALET Murciana 
1968 Gijón Juan Manuel BELLON Balear 
1969 Granada Juan Manuel BELLON Balear 
1970 Carcagente Pedro ZABALA Vizcaina 
1971 San Sebastiiln Manuel PUJOL Catalana 
1972 Benidorm Angel MARTIN Catalana 
1973 Bilbao José Miguel FRAGUELA Las Palmas 
1974 Pontevedra Francisco Javier OCHOA Vizcaina 
1975 Barce lona Alexandre PABLO Catalana 
1976 Barcelona Ramon OLTRA Valenciana 
1977 Alicante Manuel RIVAS Sevillana 
1978 Malaga Xavier MA TEU Catalana 
1979 Malgrat Manuel RIVAS Sevi llana 

T X h5 no valia, ja que 45... b3. 46 
Thl b2. 47 Rc2 Cc4. obliga a 48 T x cl. 
i taules. Després de pensar 28 minuts 
vaig apuntar l'única secreta que dóna 
possibilitats de victòria .) 46 Td71 CbS. 
47 Tb7 Cd6. 48 Tb6 C17. (Dolent és 
48 . .. Ce8 per 49 Cg7!) 49 Cg7 h4 . 
50 Tg6+1. .. (Aquesta és l'única ju
gada per a intentar guanyar i que 
vàrem trobar amb Garriga. 50 CIS + 
és pitjor ja que després de 50 . .. Rg4 . 
51 Tg6+ Ag5. 52 Tg7 Cd8 no es veu 
com seguir. ) 50 ... Rh2. 51 CIS a5. 52 
Re2 AQ51 (Perd ràpidament. 52 .. Ae3 
feia molt difícil el triomf del blanc. ) 
53 Tg7 b3 + . 54 Rb2. 

1 - O 

VICTOR VEHI 

N.O 320 D 65/a 

com~A· BALLESTER 

Defensa Grünfeld 

1 d4 Cffi . 2 e4 g6. 3 Ce3 dS . 4 e X ds 
C x dS. 5 e4 C x e3. 6 b x el Ag7. 7 
Ae4 0·0. 8 Ce2 Cc6 . 9 O-O... (En et 
seu llibre "Estratègia moderna" Pach
man esmenta aquesta Jugada amb un 
Interrogant per alguna raó que no 
comprenc.) 9... b6. 10 Ae3 CaS. 11 
Ad3 Ab7. 12 Dd2 . (El pla det blanc 
és ctar: 1) canviar l'alfi l del ' ianquet 
negre amb la qual cosa apareixeran 
les lebleses del ala de rei negra; 2) 
explotar aquestes feble ses a base de 
14. 15, e5 i 16 tenint en compte ralleu · 
gada posició del blanc en el cent re .) 

12 Od7. 13 Ah6 eS. 14 A X g7 R X g7. 
15 14 Tad8. 16 Tadl . (Era superior 
15 amb la mateixa idea.) 16 ... Ae6. (El 
negre no té pla.) 17 f5 e X d4. 18 
C X d41? Aa4. 
19 e511 AX dl . 20 ffi+ e X 16. 21 e x l6 + 
Rh8. 22 Oh6 Tg8. 23 Tl4 Ah5? (L·ame· 
naca era 24 O X h7 + seguit de Th4 
mal. Però millor que la textual era 
23 ... Og4 ! 24 TXg4 A xg4. 25 h3 Ad1 
26 Ce6!! l x e6. 27 17 Tg7. 28 A X g6! 
Tl8. 29 A X h7 T7 X 17. 30 AlS + Rg8 . 
31 A X e6 i ta clavada, la descoord ina· 
ció de tes peces negres i els dos 
peons passats del flanc de rei han de 
donar la victòria al blanc.) 24 Th4 
Dd5. 25 g4 Oe5. 26 T X h5 O X h5 . 27 
g X h5. 

1 - O 

JOSEP CODINA 

.N.O 321 D 151d 

RIVAS - CODINA 

GD. Defensa ortodoxa 

1 d4 C16. 2 CI3 dS . 3 e4 06. 4 Ce3 
Ae7. 5 Ag5 Cbd7. 6 e3 h6 . 7 AI4 O-O. 
e Tel e6. 9 Ad3 d x c4 . 10 A x c4 CdS 
11 Ag3 C x e3, 12 b X e3 b5. 13 Ad3 
Ab7. 14 O-O TeS'. 15 0.2 a6. 16 e4 A16 . 
17 Tld1 0.7. 18 eS De8. 19 a4 g6. 20 
Cd2 Ae7. 21 Ce4 15. 22 Cd6 A X d6 . 23 
A X d6 T17. 24 Ac2 Cf6. 2S t3 aS. 26 
e4 b4. 27 Ab3 f X e4. 28 fXe4 Ta8. 29 
Ae4 oe8. 30 oa2. 

1 • O 
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Torre del Mar (Màlaga), 8 a 16 setembre 1979 

LA U.G.A., NOU CAMPiÓ D'ESPANYA 
Amb el Vulcà, sots-campió, 

completaren el 
ressorgiment dels escacs catalans 

De l'organització d'aquest 
campionat se'n responsabilitza
ren la Federació Malaguenya i 
la Societat Recreativa • La 
Peña ., de Vélez-Màlaga. N'era 
el Director i Àrbitre principal el 
Sr. Joan Torquet, Secretari Ge
neral de la Federació Catalana. 
L'àrbitre adjunt i efectiu fou el 
Sr. Rodríguez Alvariño, de la Fe
deració Sevillana. 

Des de la fundació de la So
cietat Recreativa . La Peña. , en 
1948, s'havia dedicat especial 
atenció als escacs, però no és 
fins a part ir de 1977, quan es fu
sionaren amb el Club d'Escacs 
Pomar, club que venia desenvo
lupant una gran tasca , que els 
escacs prengueren un gran auge 
local. 

Dues circumstàncies van posar 
a prova els organitzadors : el fet 
que Torre del Mar no és una po
blac ió hotelera, i, per tant , es 
van trobar ofegats quan va arri
bar més gent de la inscrita; i l'ha
ver hagut de substituir a darrera 
hora el Balneari Municipal com 
a local de joc per un orfanat amb 
mobiliari infantil (les taules i ca 
dires de joc). 

La manca de rigorositat en el 
registre d'inscripcions féu que 
els clubs arribessin amb més 
acompanyants dels previstos. 
Això , que amb antelació s'ha
gués resolt amb el lloguer d'a
partaments per manca d'hotels, 
va esdevenir un problema bas
tant gruixut. 

El local no era ç¡ens avinent 
puix que no reunia les mínimes 
condicions per a desplegar un 
joc intel.lectual. La incomoditat 

de les taules per a infants junt 
amb el brogit no atenuat foren 
proclemes constants. 

Això féu que de bon comença
ment es presentessin protestes 
i es volç¡ués el cap del repre
sentant de la FEDA, càrrec que 
ningú va reivindicar Quan es 
tractà d'identificar-Io. D'aquesta 
manera, i malgrat la bona volun
tat dels organitzadors, aquests 
es veieren desbordats pels es
deveniments, s'anà creant una 
animadversió que culminà en el 
document final que signaren els 
clubs participants per a ésser 
lliurat a la FEDA --després de 
l'intent avortat de llegir-lo en 
l'acte de cloenda- a fi que tin 
gui en compte a qui confia les 
seves competicions oficials . 

Un altre problema fou la mo
dificació d'horari de la darrera 
ronda . En el programa constava 
que es jugaria a 2/4 de 3 en lloc 
de les 16 hores com. cada día, 
però ja aviat els organitzadors 

van voler que es jugués al mati 
per a faci litar-los l'acte de la 
cloenda. En l'estira i arronsa 
cada equip es comportà segons 
els seus interessos i en la vota
ció a què s'arribà es donà un 
empat. Ale shores els organitza
dors van fer valer a la seva ma
nera una clàusula del reglament 
del campionat per a imposar ju
gar el mat í, procediment que 
també portà les seves raons. 

En l'acte de cloenda el senyor 
Juan Gémez Ruiz , Alcalde de la 
local itat , fou l'únic que tingué la 
gentilesa d'excusar-se per les 
deficiències la qual cosa no va
ren ésser capaços de fer els es
taments escaquístics implicats. 

Des del punt de vista espor
tiu, es mantigueren els empats 
convinç¡uts pràcticament sense 
jugar fins el punt que se'n do
naren nou a 1.0 Divisió i sis a 2.°, 
Encara que és una qüestió dificil 
de resoldre , no per això s'ha de 
silenciar. 

CONFRONTACIO ENTRE ELS PRIMERS TAULERS 

~
8 

9 FRAGUELA 

( Menvielle) 

10 J GARCIA PAORON 
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El Campionat 

El fet més remarcable és ha
ver donat el tomb a la història 
del campionat. 

Aquest havia estat dominat 
peneralment per l'equip del 
Chardenet/Schweppes, de Ma
drid, alternant darrerament amb 
l 'equip canari de la Caixa Insu
lar (CIDA), o del seu succesor 
la U, D, Las Palmas l 'any passat. 

Enguany, però, el Chardenet 
ha mantingut la seva retirada de 
la competició després de la da
vallada de categoria a què fou 
sotmès per no haver-se presen
tat a jugar l'edic ió anterior, El 
que resulta inconcebible és que 
no s 'hagi tingut en compte 
aquesta absència , perfectament 
previsible només fos per la for
malització de la inscripció i 
s'hagi perjudicat a tercers no te
nint cura de substituir-lo, havent 
donat oportunitat a un altre club 
a ocupar la seva plaça, Evident
ment, és ja massa descuit veu
re 's atrapat dos anys seguits en 
el mateix parany, 

Pel que fa als equips canaris, 
que es troben en plena crisi, 
mentre la CIDA va mantenir el 
seu equip darrer, encara que 
amb trànsfugues com Menvielle, 
que va passar a l'altre equip de 
l 'illa, la U, D, Las Palmas vingué 
substituït pel Circulo Mercan
til de Las Palmas, que recollia 
Fraguela i Dominguez de l'ante
rior, i hi incorporava Menvielle, 
però sense el concurs de Lar
sen. 

Cap dels dos equips tingué 
entitat per a mantenir la catego
ria i s'escolaren espectacular
ment de la l ,O Divisió, 

La competició 

No era gens estrany, doncs, 
que davant d'aquesta situació 
s'esperés el triomf d'un equip 
català, especialment dels que 
l'any passat lluitaren per la pri
mera plaça com foren Vulcà i 
Olot, els quals havien empatat 
el primer lloc però deixaren el 
titol a mans dels canaris , Tal ve
gada podia esperar-se entrarien 
també en litigi els terrassencs, 
però aquests anaren sense Pa
bla mentre els graciencs de la 
U,G,A. havien substituit Serra 
-darrerament en baixa forma
per J. L. Fernàndez, la qual cosa 
els posava en bona situació , 

Tant és aixi que la situació de 

Federación Españo/a de Ajedrez 
Coslada, 10. 
Madrid 

Muy Sres, nuestros: 

Torre del Mar 16-9-79 

.Los delegados de los e/ub s abajo firmantes, en represen
taclon de los Jugadores participantes en el XXIII Campeonato 
de España de A jedrez por equipos celebrado en Torre del 
Mar (Màlaga) deJ 8 al 16 de septiembre de 1979, a la vista 
de las, cada año, màs deterioradas condiciones en que vienen 
realizàndose estos Campe·onatos, eJevamos a la FEDA el 
presente escrito, en el que planteamos para su resolución una 
serie de reivindicaciones urgentes e ineludibles sin las cuales 
no serà posible la asistencia de estos clubs a Campeonatos 
realizados en condiciones parecidas a este u otros torneos de 
anteriores años, 

. Estas reivindicaciones son, brevemente expuestas, las si
gUien tes: 

1.0
) Jugar los torneos oficiales en locales adecuados en 

cuanto a ruidos, temperatura, iluminación, espacio suficiente 
para Jugadores y público, mobiliario y material deportivo. Cuan
do aJguna Federación Provincial solicite la organización de un 
torneo oficial deberà garantizar el cumplimiento de estos re
quisitos. 

2.°) Adecuada representación, en calidad y número, de 
àrbitros y ayudantes . 

3.°) Información puntual y lo màs detallada posible de 
los resultados e inciaencias de los Campeonatos a las agen
cias oe información màs importantes , para conseguir la debida 
divulgación de los torneos. En este sentido, también seria 
Interesante la publicación de boletines de cada ronda. 

4.°) A/ojamiento de los jugadores en hoteles con las ne
cesarias condiciones minimas , que podrian concretarse en 
tres puntos: higiene, confort y sobre todo, teniendo en cuenta 
las caracteristicas de nuestro deporte y la tensión que origi
nan las competiciones, la ausencia de ruidos persistentes y 
estruendosos. Por ejemplo, debe ponerse cuidado en no ele
gir hotel es ubicados al lado de carreteras nacionales. 

5.°) Un buen servicio de restaurante; o sea, buena ca
lidad y suficiente cantidad de comida con menús opcionales y 
en los que estén ine/uidos al menos una consumición de be
bidas (botella de agua mineral, jarrita de vino, cerveza, etc.). 

6.0) Una dieta de bolsillo para cada uno de los jugadores. 
7. 0 ) Los tres últim os puntos pueden ser sustituidos por el 

presente: una holgada dieta para cada jugador que asi podria 
com er y dormir donde lo creyese oportuno, siempre y cuando 
la organización se comprometa a encontrar alojamiento en 
caso de dificultades de plazas hoteleras, 

8.°) Las dietas de viaje deben establecerse con arreglo 
al número de kilómetros que realice el equipo que se des
plaza, teniendo en cuenta las comidas imprescindibles y la 
posible necesidad de pernoctar, 

9,°) Los viajes largos, y por lo tanto pesados , deberàn 
hacerse en avión, o al menos pagar el importe del viaje pOl 
ferrocarril en 1.° e/ase. 

10.°) La FEDA deberà enviar, ineludiblemente, un dele
gado que supervise y se responsabilice del cumplimiento de 
todas estas normas, sin que simultanee este cargo con otro. 
También sugerimos, que a ser posible, dos representantes 
elegidos por los jugadores colaboraran con el delegado de la 
FEDA en esta función . 

Sin otro particular, les saludan atentamente: 

Firman todos los Clubs de 1.0 y 2.0 División 
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PRIMERA DIVISIÓ 

CLASSIFICACiÓ FINAL 

I "'''ahtat Cla s.1 CLUB 
----l--== ::.-- 3 6 7 4 S 

2'/, 12 '1, 3 2 

8 ~ 10 I TOTAL 

U.G.A. 

2 VULCA 

3 CAJA AHORROS 

GAMBITO _ I: : TERRASSA ~ 
OLOT ~ 6 ~ 

7 REY ARDID 

BARCINONA • 
r 9 e .I.D.A . 

Barcelona 

Barcelona 

Màlaga 

Va mCla 

Teri "assa 

o ol 

B ,ao 

B .. :elona 

Las 'almas 

2 2 

IV, I 2 

1'1, 1 

1 2 

2 1 

1 1 

PI, 1'1, 
-

I 

2 

2 

2 

2 
f--

3 

1 

1'1, 
-

2 

3 T"21 3 2 

2 

2 

2 

2 

2 3 

2 2 

2'1, 2 

2 

3 J. 2'1, 4 25 --..., 
3 2'1, 2'1, 20'1, 

2'1, 2 3 

2'1, 3'1, 2 

2 l 'I, 4 

2 P/, 3'1, 

2'1, IV, 2 2 

2 
+---f1'-,,-~ 

19'1, 

19'1, 

18'1, 

18'/, 

16 

16 1'1, 

'I, 2'1, 2'1, 2'1, 

3'1, 2 

'I, 2 

10 CENTRO MERCANTil las Palmas I O l V2 2 o 'I, 2 2 2 

15'1, 

11 

SEGONA DIVISIÓ 

Clas CLUB 

CENTRO MERCANTIL 

2 PERET 

3 PEÑA ORO MANA 

4 ESPANYOL 

S SEAT 

6 BRAILLE 

7 CENTELLES 

• SOCIEDAD RECREATIVA 

9 LINARES 

----

CLASSIFICACiÓ FINAL 

---, 
Loc alitat , 3 4 S 6 7 • 9 TOTAL 

Sevilla 2 2 3'1, 3 3'1, 3 4 3 24 

Alacanl 2 3 

Atcala de Guadalra 2 

Barcelona 

Barcelona 

Santander 

Centelles 

Yélez Malaga 

Linares 

,/, 2 

'I, 3 

'I, IV, 2'1, 

1 IV, 
,...---t 

O 1 l 'I, 
~ 

l 'I, 

2 3'1, 2'1, 2'1, 3 3 21 '1, 
3 

2 

2 

2 

O 

O 

2 

I V, 

2 

IV, 3 2'1, 3'1, 17'1, 

2 2 

2'1, 3 
IV, 

2'/, 

O 'I, 

4 

3 

3 

3 

4 17 '1, 

2 17 

4 

3'1, 

3 

16'1, 

15'1, 

8'1, 

6 

ACUMULACIÓ PROGRESSIVA PER RONDES 

1." 2 ,'" 3 .'" 4 · I S.- 8 " 9 & 

4 7'1, 1 10 13 15 17 '1, 20 23 25 

3 !3'1, 16'1, ! 9'1, 11 '1, 14 16 18 20 '1, 

l 'I, 3'1, 4'1, 

'I, 3 5'1, 

5'1, I 7'1, 

7'1, fgï/, 
9 

11 

10'1, 14 16 

13 13'1, 16 

O 2 4 6 8 18'1, 9'1, 9'1, 11 

ACUMULACiÓ PROGRESSIVA PER RONDES 

' .'" 2 .- 3.- 4 " 5,· t.." 7.· 8" 9" 

3 6'1, 9'1, 12 '1, 16 20 22 24 

2'1, 6 8 11 14 16'1, 19'1, 2P/, 

4 6'1, 8 9 12'1, 14'1, 17 '1, 
4 5 

3 3'1, 
4 

1'1, 

O 

O 

7 

7 11 11 '1, 13'/, 15'1, 17 '1, 

5'/, 6'1, 9'1, 12 14 17 

7'1, 10 11 '1, 13 

5 6 8'1, 9'1, 

2'1, 3'1, - 6'1, 

IV, 3'1, 3'1, 4'1, 

14'1, 
---l 

11 Y, 14'1, 

6'1, 7'1, 

5 I 6 

16 '1, 

15'1, 

8'1, 



sortida, segons les mitjanes de 
la formació principal donava 
aquest ordre de gradacions en
tre els equips catalans: 

1 
2 
3 
4 
5 

Vulcà 
U.G.A. 
Olot 
Terrassa 
Barcmona 

2367 
2340 
2301 
2260 
2250 

Es pot dir que el campionat 
es va decidir en les dues prime
res rondes perquè en la prime
ra Vulca guanya ampliamenl 
Terrassa, I la U.G.A. feia un sor
prenent 4-0 contra el C . M . Las 
Palmas ,resultat normalment es
càs en competicions prou igua
lades. 

A la 2.° ronda la U.G.A. escla
fà el Vulca, en plena rivali tat 
gracienca de devolució de pilota 
de la darrera ronda de l'últim 
campionat de Catalunya per 
equips, i el vetera eqUip gracienc 
Ja no deixà el cap de la class ifi
cació animats pel seu èxit ini
cial 

Seguidament la U.G.A. fou 
consequent amb la privilegiada 
sltuaclO que havia obtingut de 
bon començament i Ja no hi ha
gue lloc per a ningú més, arri
bant brillantment a conquerir el 
titol de campió d'Espanya, que 
venia a Catalunya després 
d'onze anys d'absència. 

Aquesta superioritat fou tan 
palesa, que ja eren virtuals cam
pions abans d'acabar la compe
tiCiÓ. Bé és veritat que Fernàn
dez fou el més efectiu de l 'equip, 

!! 
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~" 

EqUip campió de la U.G .A 
D'esquerra a dreta : Pomar. Buxade 

J lo FerniJndez I OCh08 Apart, SfUSI 

però tots es portaren per igual 
car no es perdé cap partida en 
tot el campionat i cada tauler 
va fer uns resultats homogenis. 
Menció especial mereix Pomar, 
que acostuma a estar apagat en 
aquesta mena de competicions, 
i que va guanyar les dues prime
res partides, la qual cosa va en 
carrilar el triomf final de l'equip 
perquè va donar ànim als altres 
components . Llu ità fins a darrera 
hora , car Bellon, que es volia 
aprofitar de jugar al mati, est 1-

qué a punt de sortir-ne escuat. 
Observeu que, en conjunt, la 
U.G.A. va fer 30 punts d'avalua
CIÓ més dels previstos. 

El Vulcà estigué per sota del 
que calia esperar, fins i tot 
comptant amb la severa derrota 
~oferta davant la U .G.A. Només 
cal dir que feren 70 punts d'a
vaulació menys dels reconeguts , 
que, Units als 3C positius de la 
U G A.. fan una diferencia de 
1 CC punts entre ambdós equips. 

L'únlc tauler de debò fou Mar
tin , I només una mica Miralles, 
mentre els altres no passaven 
del 50 %. Aixó és insòlit en un 
equip d'aquesta categoria, molt 
especialment pel que fa al GM 
O. Rodriguez. La formació de l'e
qUip fou la mateixa del campio
nat anterior, i tot i que supera
ren aquella puntuació encara 
quedaren enrera per l'extraordi
nària marxa de la U.G.A. 

El ('aja de Ahorros de Màlaga 
era l'ascendit de l'any passat 
Amb el reforç de Bellon com a 
primer tauler. la seva empenta 

el portà a tercer lloc. No és que 
Bellon fes molt (5 i mig de g), 
però fou suficient per a donar 
marqe a la resta de jugadors de 
l'equip. 

També els valencians del Gam
bito acabats de pujar tingueren 
una excel.lent actuació, havent
se afiançat amb el seu quart lloc. 
Basaren el seu èxit en la bona 
puntuació d'Eslon i Navarro (5 i 
mig de 9 i 8, respectivament), 
perquè Marí, Coret i Ferrandis 
estigueren molt baixos (33 %). 
Campos amb 4 partides va fer 
2 punts i mig. 

El TerrassOl va començar amb 
tres derrotes inicials, que els 
posà en situació precària . Gua
nyaren l'Olot i es dedicaren a 
mantenir-se a l'expectativa amb 
empats convinguts, o gairebé, 
contra Barcinona, Màlaga i Rey 
Ardid . Encertaren de guanyar el 
C . M. Las Palmas per 4-0 -l'al
tre resultat que es dona d'aques
ta mena- i acabaren tranquil.la
ment empatant amb el Gambito. 
Dintre d'una regularitat bastant 
homogènia, Pomés sobresortí 
per la seva efectivitat. i en sen
tit negatiu, Simon . Amb tot, es
tigueren per sota de les expec
tatives (-20). 

L'Olot féu la mateixa puntuació 
que l'any passat, però com que 
el cap de la classificació tirava 
amb força es quedaren endarre
rits respecte el seu lloc d'ales
hores. Castro, peça fonamental. 
baixà bastant en relació a la 
seva actuació comparada, però 
fou compensada per la pujada de 
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Cuadras, més assentat, que tin
flué un diqne 50 % aquesta ve
gada. També fou aquesta l'efec
tivitat de Medina, igual que l'any 
passat, mentre Gonzàlez Maza 
millorà una mica . Ferran, discret. 

Els de la Garrotxa foren, junt 
amb els de la UGA. els únics 
que no concediren empats per 
endavant, com ja tenen per cos
tum. Tant és aixi que es posaren 
a jugar la darrera ronda tal com 
correspon, contra el Barcinona , 
que es trobava en perill de bai
xar. Cuadras i Medina aviat do-
naren taules seguint el judici de 
les seves posicions, però els al
tres dos s'entestaren en una afe
rrissada 11 u i t a especialment 
cruenta en el primer tauler. AI 
capdavall totes les partides foren 
taules . però s'havia complert el 
deure malgrat les reticències 
dels seus adversaris ocasionals . 
Sort n'hi hagué que aquests tam
bé saberen estar en el seu lloc i 
sa lvar-se amb les seves forces . 

La Peña Rey Ardid, mermada 
com es troba per la marxa dels 
seus millors juqadors, sempre 
corre el perill de baixar, però 
se'n va sortint i això ja és un 
qran mèrit. Tots estigueren molt 
fluixos , i l'únic que atenyè el 
50 % fou Carnicero. 

Diguem d'antuvi que el Barci
nona va fer el paper que li co
rresponia segons demostra la 
variació d'avaluació que obtin-
gué al capdavall de la competi
ció . 

Això vol dir que per ara el seu 
equip no té potencialitat per anar 
a més, malgrat el que es pot 
creure dels noms que el compo
nen. Gonzàlez Mestres i Garriga 
són les seves estrelles, i Garcia 
Conesa es va mantenint, mentre 
Parés no acaba d'encaixar en la 
promesa que s'esperava . Coll 
també s'aguanta dignament men
tre Batalla estigué per sota del 
que cal esperar. El perill de des-
cens el varen aturar en guanyar 
el CIOA àmpliament a la penúlti
ma ronda, i aixi la darrera con
tra l'Olot no fou tan dramàtica 
i en tenien prou amb un empat, 
que van obtenir esforçada ment. 

Ja hem vist que els dos equips 
canaris sucumbiren. Només el 
CIOA tingué certes esperances 
de salvació en la darrera ronda 
després d'haver-les perdut gai
rebé del tot la ronda anterior 
contra el Barcinona, que fou l'au
tènti c combat definidor. Tot i 
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guanyar per la mln,ma als bis
cains --<¡ue també es veien ame
naçats, però amb avantatge de 
puntuació- no se'n pogueren 
sortir. 

Dels dos equips, només ultra
passà la barrera del 50 % H. Ru
bio, i Lezcano l'atenyé. Els al
tres en quedaren molt lluny, si 
exceptuem Menvielle (41 %), 
tampoc gran cosa. 

SEGONA DIVISIÓ 

Tampoc no hi hagué gran lluita 
en aquest grup, car la superiori
tat del Centro Mercantil de Sevi
lla, capitanejat pel doble campió 
d'Espanya Manuel Rivas , va fer 
senzill el desenvolupament del 
campionat. Els joves Rivas i 
Montecatine, i Niehus empenyen 
el club i obtingueren percentat
ges molt alts, de més del 80 % 
en aquests dos darrers, i del 
100 %1 en el campió en les sis 
partides que jugà. Foren ben se
cundats pel veterà Garcia Junco 
i no tingueren cap problema per 
arribar a 1.0 Divisió. 

També hi entrà amb facilitat el 
Peret, d'Alacant, on tenen un bon 
planter de joves que està reno
vant els seus escacs, ajudats 
pel basc Leontxo Garcia . 

Sànchez Guirado només feu el 
37 %, però Leontxo, Verdú, Gó
mez Deltell i Burguera anaren 
-in crescendo. (68, 78, 83 i 83 
per cent). 

En tot cas, i com de costum, 
fou la zona mitja de la ctassifica
ció on hi hagueren les clatella
des. En el darrer moment s'es
caparen d'ésser eliminats els 
dos equips barcelonins del SEAT 
i Espanyol, m.entre sucumbí la 
Penya Centelles, després d'ha
ver completat la seva aventura 
de jugar el campionat . 

La Peña Oromana i l'Espa
nyol empataren en la classifica
ció i salvaren la categoria, que 
era el seu principal objectiu . Els 
sevillans tingueren dos jugadors 
de cert relleu en Hidalgo i A . 
Garcia, ambdós amb el 70 % de 
5 partides. Els altres feren el 
50 %, i Romero Briones el 41 % 
en el primer tauler. 

L'Espanyol passà els seus des
trets , sobretot perqué Bordell i 
p . Puig segueixen fluixos, men
tre E. Pérez obtingué un sorpre
nent 75 % millorant considera
blem.ent la seva avaluació per-

BUTllETI O'ESCACS/NOVEMBRE '979 69 (349) 



HISTORIAL DEL CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE CLUB 

Edició Any Localitat Campió Sots-campió 

I 1956 Barcelona-Madrid C. E. BARCELONA Real Madrid C. F. 
11 1957 Bilbao REAL MADRID C. F. C. E. Barcelona 

III 1959 Madrid REAL MADRID C. F. C. E. Espanyol 
IV 1960 Barcelona C. A. CHARDENET Real Madrid C. F. 
V 1961 Madrid REAL MADRID C. F. C. E. Espanyol 

VI 1962 Saragossa REAL MADRID C. F. C. E. Espanyol 
VII 1963 Palència C. A. CHARDENET Real Madrid C. F. 

VIII 1964 Barcelona C. E. BARCELONA C. A. Chardenet 
IX 1965 Alcoi C. E. ALCOI C. E. Terrassa 
X 1966 Bilbao C. E. ESPANYOL C. E. Barcelona 

XI 1967 Granada C. E. BARCELONA Real Madrid C. F. 
XII 1968 Múrcia C. A. SCHWEPPES C. E. Espanyol 

XIII 1969 Sevilla C. A. SCHWEPPES C. E. Terrassa 
XIV 1970 Valènci3 C. A. SCHWEPPES C. E. Espanyol 
XV 1971 Igualada C. A. SCHWEPPES CIOA Las Palmas 

XVI 1972 Granada C. A. SCHWEPPES CIOA Las Palmas 
XVII 1973 Barcelona CIOA LAS PALMAS C. A. Schweppes 
XVIII 1974 Alacant C. A. SCHWEPPES CIOA Las Palmas 

XIX 1975 Barcelona C. A. SCHWEPPES C. E. Espanyol 
XX 1976 Saragoss3 CIOA LAS PALMAS U.G.A. 

XXI 1977 Alacant CIOA LAS PALMAS C. E. Terrassa 
XXII 1978 Centelles U. D. LAS PALMAS C E. Vulca 

XXIII 1979 Torre del Mar U.GA C. E. Vulca 

R ES U M 

Campions d'Espanya Sots-campions d'Espanya 

C. A. SCHWEPPES (Madrid) 7 C. E. Espanyol (Barcelona) 6 
REAL MADRID C F. (Madrid) 4 Real Madrid C. F. (M3drid) 4 
C. E. BARCELONA (Barcelona) 3 CIOA Las Palmas (Las Palmas) 3 
CIOA LAS PALMAS (Las P3lmas) 3 C. E. Terrassa (Terrassa) 3 
C. A. CHARDENET (Madrid) 2 C. E .Barcelona (Barcelona) 2 
C. E. ALCOI (Alcoi) 1 C. E. Vulca (Barcelon3) 2 
C. E. ESPANYOL (Barcelona) 1 C A Chardenet (Madrid) 1 
U. D. LAS PALMAS (Las Palmas) 1 C. A. Schweppes (Madrid) 1 
U.GA (Barcelona) 

~onal. També Franquet, que s'es
trenava , tingué una molt bona 
actuació. Segura, el President de 
la F.C.E .. féu un correcte 50 %. 
L'avaluaCIÓ global millorà, però 
a costa de compensar els taulers 
baixos. 

SEAT ho tingué molt pelut per 
aguantar la categori3 i finalment 
hi reeixí. En la darrera ronda gua
nyaren ampliament els amfitrions 
i pogueren escapar-se del des
cens. En conjunt puntuaren for
ça bé, especialment els tres pn
mers taulers, i sense desento
nar massa el quart, mentre els 
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falla Galobart, per la qual cosa 
hagué de quedar més aviat arra
conat . El resultat global fou una 
superació de les seves possibili 
tats. 

La Penya Centelles, l'altre 
equip catal a que havia entrat 
com organitzador l'any passat i 
que tractava de defensar la ca
tegoria aleshores assolida, tot I 
que es porta millor del previst 
(+ 40 punts d'ava luació en con
junt) , no pogué evitar de perdre 
la classificació . Malgrat haver 
substituït Debarnot per un altre 
argenti, Hebert Pérez, que va fer 
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un3 puntuacIó semblant, queda
ren per sota d'aquella actuació 
(15 punts i mig contra 19 ara) I 
els costa el lloc. Pérez i Teulats 
foren els seus millors taulers, i 
Camprubi aguanta bé. Els man
ca Fabre. 

Els altres equips no tingueren 
història, si bé val a remarcar que 
almenys Braille, de Santander, 
va presentar lluita. El linares, 
malgrat el reforç de Visier, va 
fracassar, i l'equip hi va posar 
molta voluntat però res més. 

JORDI PUIG 



XLIV CAMPIONAT ABSOLUT INDIVIDUAL O 'ESPANYA 
Torrevella (Alacant), 21 a 30 setembre 1979 

Manuel Rivas, de Sevilla, va revalidar el títol 

ÀNGEL MARTÍN, DE BARCELONA, 
ES PROCLAMÀ SOTS - CAMPIÓ 

Aquest campionat fou orga
nitzat pel club d'escacs Torre
vella-Dolors, el Centre d'Inicia
tives Turístíques de Torrevella I 
la Federació Alacantina d'Es
cacs . 

El Director del torneig fou el 
Sr. Joan Torquet, Secretari Ge
neral de la F.C.E., l'àrbitre prin
cipal el Sr. Pedra Luis Reixa, de 
Madrid, I el Director Coordina
dor Sr. Delfí Burd io, de la Fede
ració Alacantina, tots ells àrbi
tre s Internacion31s de la FIDE i 
que formen un tàndem ben con
Juntat per a portar endavant 
qualsevol organització. 

La sala de joc estigué estatja
da en el Club NàutiC, que va re
sultar molt adient perquè tenia 
totes les condicions necessà
nes. 

Si es porten a terme les pro
pOSicions de la Comissió nome
nada per la F.E.D.A. per aquest 
campionat, aquesta edició hau
rà estat la darrera que es jugui 
per sistema suis total. Es a dir, 
que la temporada vinent, que es 
la de t979/80, s'haUria de fer en 
dues parts : una semifinal per 
sistema suïs i una final per sis
tema lIiç¡a (vegeu BUTLLETI 
D'ESCACS n.O 16 pàgs. 65 i 66) . 

De moment enguany pertocava 
seguir jugant la final per siste
ma suis a 10 rondes amb parti
cipació massiva. 

Pel que fa als primers llocs es 
desenvolupà dintre del previst 
amb la inesperada incrustació 
del burgalès De la Villa . A la 

5.° ronda teniem Rivas i Fernàn
dez en primer lloc, i Martín i De 
la Villa, que els seguien a mig 
punt. 

A la 6.0 el grup que comanava 
la classificació tenia Martin i 
Fernàndez en primer lloc amb 4 
punts i mig, i Rivas, Pomes, Gó
mez i Gallega, a mig punt. 

A la 7.° s'havien quedat sols 
Martin i Rivas, peró empataren 
entre ells i se'ls adjuntà altra 
veQada De la Villa i Gómez. 

À la 8.0 apareix en solitari 
Rivas, que havia guanyat De la 
Vllia, i segueix sol després de 
guanyar Gómez, essent seguit 
per Martin a mig, que era l'únic 
que el podia abastar, car els al
tres es trobaven a un punt del 
cat3là . Fou aquesta 9.° ronda la 
més dura perquè els 16 primers 
encontres es resolgueren sense 
empats . 

La lC.o ronda va servir per 
remuntar Pomes, que guanyà 
amb les newes Gómez, així com 
Palaclos, Meteu i Manzano que, 
aprofitant les blanques, guanya
ren les respectives partides per 
a situar-se millor. 

Manuel Rivas està esdevenint 
un jugador convincent amb un 
joc sòlid , sense massa fantasia 
però amb efectivitat, sobretot pel 
seu bon coneixement dels finals . 

Altres consideraCions a fer 
respecte dels participants es la 
Incidència, natural i Joiosa, de la 
joventut, ca r entre els 12 pri
mers clessifica ts en trobem qua
tre (Rivas, Gallego, Mateu i Vehi) 
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que jugaren el darrer campionat 
Juvenil. 

Per part catalana també hem 
d'estar satisfets d'haver situat 
sis jugadors entre aquests 12 
primers classificats. A Martín se 
li escapà el campionat perquè 
Rivas va demostrar saber-ne 
mes, tot i que ambdós acabaren 
imbatuts. Les taules de Martín 
amb Larrosa de la 2.° ronda 
foren el seu principal llast, i des 
d'aixó anà hipotecat en no poder 
batre Rivas al seu moment. 

Excel.lent actuació de Pomés 
en una participació discutida, 
després d'haver acomplert el 
servei militar. Sembla que retor
ni amb ganes no solament de re
cuperar el terreny perdut sinó 
d'ésser algú d'ara endavant. Fou 
molt contundent i encara que va 
perdre tres partides va guanyar
ne set, sense concedir cap em
pat. 

A, Pablo, amb la mateixa pun
tuació del fins ara company del 
seu equip, no estigué afinat mal
grat la seva bona qualitat de joc 
i haura d'esmerçar-se per a su
perar aquest punt mort en què 
es troba ara, car té -fusta- per a 
superar-se. 

José Luis Fernàndez ha perdut 
el doble sots-campionat que ex
hibia fins ara. Si bé és dels ju
gadors que té bones condicions 
per a imposar-se, això ha estat 
un retrocès, on li ha dut l'haver 
fet un punt menys que l'any pas
sat. La derrota amb Gómez, en 
una rivalitat latent, l'ha perjudi
cat en les seves aspiracions. 

D'ESCACS/NOVEMBRE 1979 71 (351) 



,~ 

O 

o . 
• , 
, 
, 
, 
.. 
" .. 
" .. 
" .. .. .. .. 
" 
" 
" 
" 
" 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

~. ,,~ ". FIOfRACIO ,. o.' o' .. ... •. , . ,. ,. " . tOu~ 
~m. 

RIV aS M" 2J~~ s..,''. ,,,, , , , , ' Y, , Yo , , , Yo 81/¡ 

..... FlTIN - "" C.,ol_ , 'lo , , , , . Yo Yo , Y, a 
or LA YlI.lA ,,~ e~'II"'" 

, Y, , , , , , , , Yo , 
, OAl.llOO nlG Gw·puocoo •• , , , , , , , Yo , % ! 7 

POM U ''0 C.I.' .... , , , , , • , • , , , , 
~ ... u c,o. M" .- s-o".co T v, , , , Yo , , , , , , 
".'"O "" l'n~ c.,.·"",. t , , Yo , Y, , , Yo , Yo , 
• I)()MU l~Jl A,SC& n ' , 'I, , , Y, , , , Y, , , 6% 
J l n ,flN 4 NOEZ - ,~ C".,'''' I , , , , ,, , Y, , , Y, , Y, 6'/¡ 

"''''' ''u r.~ C."I.~. 
, , , Y, Y, , , Y, , ' , 8'11 

Y! 'I ' - ~71G C.,.,.". -r. o , 'lo , , , , , , , 
"h 

IUNU NO l"S O~,,!>f<> •• T Y, Y, Y, , , , Y, Y, , , 6'h 

Ol"'. 1l:~ v ... "" .". Y, , Yo Y. Y, , , Yo , Y, a 
OC HO.\ - NIS C.'.'IO" , , , 'li 'lo Y, , , Y, , , a 
1 11" ') lu Po'm •• I , , , 'lo Y, , , Y, , Y, o 
, o.~,. v.,";. ,~. Y. Y. , , 'I. Y. 'I, 'lo , , , • 
YfLA SCO ,,~ c,¡~,..". , Y, , , , Y, , , , , • 
OONZUll ...... z". . ~ ca,.,." • , y, ~~ ~ 

, , , , . , , , o 
VIlU,VICu.c;:1(I - ,,~ To,~"~~'·~ Y, , , , , W , Y, , 'I. o 
lAlIA LA ,," 60.<., .... , , , Y. Yo a , , , , • 
• • CU.lORU .m COI.'""" , , , , , 'lo , , Y, a 'h ' S'I, 
OARC'" L_" o "" .¡""."M~ 

, ,. , , , , y, , , , S'f¡ 

OI LA FUlII'f ,,~ c ..... ~,.w , Y. Y. Yo , , Y. , Y, , 5% 
Fl UIO >! - 11\~ ~",_UM , , , Y, , Y. , Y, , , sv, 

2Sè. a 46è. amb S punts 
LARROSA (Corunyesa) (50) , CORRAL (Asturiana) (49,5) . 
ROIZ (Asturiana) (48) . M . A. JIM~NEZ (M3Iaguenya) (47 ,5). 
N. FERNAf\iDEZ (Castellonenca) (47), J. GIL (Castellana) 
(46) . SANCHEZ GUIRADO (Alacantina) (45.5) , Julia GA
LLEGa (Guipuscoèna) (45) , Nieves GARCIA (Castellana) 
(4~) , J. C . MENENDEZ (CasteIl3na) (45), MIRALLES (Ca
talana) (45), GUDE (Pontevedresa) (44), p . GÓMEZ (Ala
cantina) (43,5), A. GONZALEZ (Palentina) (43,5), MON
TECATINE (Sevillana) (43,5), R. GARCIA (Vallisoletana) 
(42 ,5) , F. DOMINGO (Rioiana) (41 ,5) , L. M . GARCIA (C3S
tellana) (4 1,5), MOSTEYRIN (Gaditana) (40), CORONA 
(Orensana) (39,5), IZET A (Guipuscoana) (39) i GORNÉ 
(Catalana/Lleida) (38,5). 

47è, a SSè, amb 4 punts i mig 
F. DIEGUEZ (Salmantina) (45,5), F. MORENO (Murc iana) 
(42,5), VARELA (Lleonesa) (41 ,5), ARACIL (Alacantina) (41), 
FRANCO (Albècetenya) (40,5), RaMERa BRIONES (Sevi 
llana) (40) , E. RUIZ (Alcarreny3) (40), CALBET (Catalana! 
Tarragona) (39) i Pepita FERRER (Catalana/Tarragona) (39). 

Fins a 72 classificats. 
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Mateu i Vehi són els nostres 
joves més prometedors. El ter
rassenc començà malament per
dent amb Roi z, precisament el 
7è. classificat del campionat ju
venil. Cedi taules amb jugadors 
classificats inferiorment i , per 
tant, no quallà bona actu3ció 
global malgrat la seva classifica
ció . 

Vehi també caigué amb aques
tes irregularitats car va perdre 
d'entrada amb Pe pita Ferrer , 
després amb De la Fuente, de 
forma que quan començaren a 
venir els -ossos- de debò es 
trobà en fals en perdre amb Pa
blo . 
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Palacios va mantenint el seu 
tarannà de jugador destacat però 
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sense brillantor, mentre Gómez 
ha obtingut una molt bona classi 
ficació , aixi com el novell Man
zano, si bé aquest hi ha arribat 
amb el clàssic cami del sistema 
suís quan es comença malament, 
reblant-ho amb dues oportunes 
victòries en el darrer moment. 

Dels altres participants cata
lans, Ochoa ha fracassat des
prés del seu sisé lloc de l'any 
passat i malgrat haver fet només 
mig punt més. Però és que s'es
pera més d'ell perquè ho pot 
donar. Gonzàlez Maza s'ha co l· 
locat bé, i això també ho podem 
dir de Josep M ,a Cuadras, que 
ha tingut una bona temporada . 

Miralles segueix acumulant 
fracassos en àquesta tempora
da i haurà d'anar amb compte per 
a no estavellar-se. Categoria en 
té però sembla haver perdut una 
mica la brúixola potser, com 
dèiem en un número anterior, 
per excès de confiança en les 
seves possibilitats que, encara 
que n'hi reconeguem moltes, 
s'han de vetllar perquè es facin 
efectives, i això requereix es· 
forç sostingut. 

Gorné i Calbet han estat els 
nostres representants comarcals 
i no ho han fet pas malament del 
tot, especialment el lleidatà, Pe
pita Ferrer va fer companyia al 
seu company de demarcació. 

Dels valencians , altra segueix 
essent el més positiu , encara 
que ha perdut molt d'ençà del 
seu 8è. lloc de l'any passat per 
mig punt més que aleshores féu . 
Això ha fet que l'encalcés Gar
cia, qu'e és nou a la contrada i 
que sembla començar bé. 

Leontxo Garcia, pel temps que 
porta en competicions , no acaba 
de quallar en el jugador sencer 
que hauria de donar-li la seva 
dedicació, però encara obtingué 
un bon lloc. 

Més avall trobem el castello
nenc Fernàndez i els alacantins 
Sànchez Guirado i Gómez, en 
una situació intermitja . I menys 
airosament el juvenil Aracil, que 
tan bon campionat de la seva ca
tegoria havia fet fa poc, junt amb 
Sampedro i Ortiz, que estigue
ren francament malament . 

Els balears Romero i aneto, 
campió i sots-campió illencs, no 
estigueren gens encertats, amb 
una classificació que no féu obli
dar la de Plana s de l'any passat. 
Potser per tractar-se de la seva 



primera intervenció en competi
cions d'a ltura els hi va venir 
massa gran. 

Observem Que participaren 
tres jugadores. La rivalitat s'es
tabli ben aviat entre l'anterior 
campiona Nieves Garcia i l'ac
tual Júlia Gallego, Que ho ha
via estat en absència d'aquella . 
La marxa de la competició les 
mantingué en el mateix nivell 
àdhuc després de fer taules en
tre elles a la 5.0 ronda en què 

N.' 322 E OD i a 

MARTIN - DE LA VILLA 

Atac indi de rei (Francesa) 

1 e4 06. 2 d3 dS, 3 Cd2 eS, 4 Cgl3 
Ce6 . 5 g3 Ad6. 6 Ag2 Cge7, 7 O-O b6. 
8 Te l Ab7. 9 e 3 O-O, 10 eS Ae7. 11 d4 
CIS. 12 Cll eX d4. 13 e x d4 bS. (L'o
berlura s'ha resolt en favor de les 
blanques per la dolenta coLlocaci6 
dels allils negres.) 14 Ce3 e x e3. 15 
A X e3 15. (A la llarga és una jugada 
necessària, però afa hi ha una feblesa 
en el punt e6, que és molt greu. ) 16 
e X I6 O X I6. 17 Od3 86. 18 Tael Tae8? 
( Millor era 18 ... TacS, però aleshores 
la torre treu la casella que convé a 
l'alfil per a de Ien sar e6. ) 19 T X e61 
AX c6. 20 Te1 e 5. 21 d X e5 A x e5. 22 
CgS DIS. (SI 22 ... g6. 23 T X e6!) 23 
o x ts T X f5. 24 T X c6 A x b2. 25 
T X a6 (Més senzilla era Td6, però 
la textual també és bona.) 25... d4. 
( No 25 T x e3? 26 Ta8 + i mat.) 26 
Ad2 Ae3, 27 Ce 4 A X d2. 28 C X d2 Te2. 
29 CI3 d3 . 30 Td6 T x 02. 31 T x d3 
b4. 32 Ah3 .. , (El pla guanyador del 
blanc és organitzar un atac contra el 
rel negre alhora que es controla l'a· 
vanç del peó negre. ) 32 ... Tf6. (O 32 .. 
Tb5. 33 Cd4 seguIt de Ae6 amb atac. ) 
33 CgS T08, (No 33 .. T2 X 12? 34 Ce4. ) 
34 Ae6 + Rhe. 35 CI7 + Rg8. 36 CgS + 
Rh8 . 37 Ad5 Td8. 38 T.3 Tb8. 39 Cf7+ 
Rg8. 40 CeS, 

1 - O 
AHGEL MART IN 

N.O 323 E 0018 

MART IN - GONZALEZ LAZARO 

Atac indi de rei ( Francesa) 

1 e4 e6. 2 CI3 eS. 3 d3 Ce6. 4 g3 g6. 
5 Ag2 Ag7. 6 O-O Cge7. 7 e3 dS . 8 
Cbd2 O-G. 9 Tol d4. 10 e 4 eS . 11 Ch. 
g511 (l 'obertura ha estat favorable al 
negre, que pOl estar satisfet de la po· 
sició assolida. Però la seva última ju· 
gada. feta per a evi tar f4 . és dubtosa. 
Millor era 1, ... Ad7 amb la idea de 
seguir Ce8 I Cd6. ) 12 CIS C X 15. 13 

Gallego portà les blanques. Des
prés aquesta remuntà i agafa 
un punt de distància respecte la 
castellana, que perdè a la 9.° 
ronda amb Villavicencio i s'es
tabli la igualada definitiva en la 
darrera ronda, fins i tot en el Bu
cholz. 

Ara s'ha de veure si l'any vi
nent s'adopta la nova normativa 
per veure una final normal entre 
els jugadors t itulats, si és que 
hi vo len prendre part -i en bona 

e x lS A X IS. 14 Ce4 A x e4 . 15 A X e4 
h6 . (Una altra possibilitat més act iva 
era 15 . 15. 16 Ad5 + Ah8. 17 Oh5 I 
ara no 17 .. h6. 18 h4! sinó 17 ... At6. ) 
16 h4 g X h4. 17 OhS 0f6. ( 17 ... Od6 
era a considerar. En canvi 17.. h x g3. 
18 I x g3 dóna al blanc un lort atac a 
canvi dels dos peons.) 18 g4 Tle8. 19 
gS h X g5. 20 A x gS Dd6. (Interessant 
era 20 ... De6 per a seguir amb DtS 
con tra 21 Ad5. ) 21 AdS Dd7. 22 Te4 
Cb4. 23 Ah6 A X h6 . (Si 23... C X d5 . 
24 Tg4 C16. 25 T X g7 + Ah8. 26 Og5 
amb l'amenaca Th7.) 24 D x h6 C X dS. 
25 Rh21 Te6. (O 25 ... C14 . 26 Tgl + 
Cg6. 27 T X h4 . ) 26 Tgl + Tg6. 27 
T X h4. 

1 - O 

ANGEL MARTIH 

N.O 324 E S2/b 

POMtS - MIRALLES 

Defensa sic iliana 

1 CI3 g6. 2 04 e5. 3 e3 Ag7. 4 d4 
e X d4. 5 c X d4 d6. (I per què no un 
pas més? El negre opta pel tradicional 
esquema dragonià, peró el blanc té 
l'espasa de Sant Jordi a la mà: el do· 
mini central.) 6 Ce3 ... (Era interessant 
6 Ob3. ) 6 ... Cf6t 7 AbS + Cld7, (A 7 ... 
Ad7 , pol segui r 8 e5. ) 8 Ag5 aS. 9 Ae4 
O-O, 10 !HI Ce6, 11 Od2 bS. 12 Ae2 .. 
(Aquest alfil tindrà un paper impor· 
tant en el futur desenvolupament blanc 
sobre el flanc de dama. ) 12.. Cb6. 
13 Ah6 Ag4 (7) . (Probablemenl dolen· 
ta, Miralles aquf proposà taules que 
foren refusades. En acabar la partida 
em va dir que creia que era millor d5: 
~ot seguir 14 A X g7 RXg7. 15 e x d!:! 
C x dS. 16 Ce4, i penso que el blanc 
encara és el blanc, és a dir pariant 
clar manté la in iciativa.) 14 A x g7 
R X g7, 15 dS A X I3. 16 g X I3 CeS, (A 
16 ... CaS, 17 b3 in mobilitza els ca· 
valls negres. ) 17 14 Ced7. 18 b41.. 
(Complement del pla blanc. ja es ca· 
mença a palesar que l'alfil blanc és 
" gargantuesc" comparat amb els ca· 
valls negres.) 18... 16. 19 a4 b X a4. 

mesura dependrà dels premis
i els sis primers classificats de 
l'actual. Tal vegada alguna baixa 
ens permeti arreplegar el 7è. 
classi ficat, que tanca la puntua
ció dels 7 punts i que és de la 
nostra Federació. Creiem Que 
aquesta nova final endegar ia el 
campionat vers una nova fase 
de qualitat , que prou es necessi
ta estimular, 
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de "a6" , és més de l'altre món que 
d·aquesl .) 21.. . 0b6. 22 Tel Ob7. (S 'a
menaç ava Te6. ) 23 Od4 Tlb8. 24 Te.l 
R17. (Ara ja cau el peó feble de "a6" . 
però vaig considerar difrci! el final que 
quedava després de 2S A x a6 T X a6. 
26 T x a6 O X b4. ja que el cavall té un 
bon escac a cS.) 25 De3 Db6. 26 Dh3 
C18. 27 bS... Comença a destapar-se 
la 4." horizontal.) 27 ... aS. 28 Tcl . 
(Amb l'amenaça 29 1 ct;; seguit de 
Ta6. ) 28 .. Oa7, 29 Te6 Tb6. 30 Oh6 .. 
(Per impedir Rg7 que alliberaria el 
cavall.) 30 ... Tab8. 31 eSI d x eS. 32 
I x eS I X eS. (la torre de "a4" ja pal 
passar al flanc de ret . ) 33 De3 Cd7. 
34 Th4 Rg8, 35 d61. . (Bon cop de 
fa i;l) 35 ... e x do. 38 T X d6 Dc7. 37 
Ob3 + Rh8, 38 017 .. (La oandera 
blanca estava a punt de caure i aquest 
és el motiu pel qual no Jugo la bri 
llant 38 T X h7 -que era la que ha
gués seguit a Rg7-. que dóna la se· 
güent variant 38 A x h7. 39 Oh3 + 
Rg8. 40 T X d7 Del + . 41 Adl Og5+ . 
42 All 016. 43 Ab3 + A18. 44 Oh7 TeS. 
45 AXe6 O X 06. 46 Oh8+ Og8. 47 
016 + i mat.) 38 ... Del +. 39 Tdl 
OgS + , 40 Tg4, 

1 - O 

JOAN POMtS 

N.O 325 E 121a 

JOAOI CUADRAS - IZET A 

Gambit letó 

1 04 eS. 2 Cf3 15. 3 . X IS 04. 4 CeS 
CIS. 5 Cg4 Ce6. 6 Ce3 AeS. 7 C X f6 
O X f6 . 8 OhS + g6, 9 I X g6 A X I2 +. 10 
Rdl h X g6. 11 C X 04 Og7. 12 0.2 
Ah4. 13 Cg5 + Rd8. 14 CI3 Cd4. 15 Oe4 
C X I3, 16 g X I3 bS. 17 004 Tb8. 18 
d3 Tb6. 19 M 3 Ab7. 20 0g4 Tf6, 21 
Tll Oe7, 22 Ad2 g5, 23 e3 T06. 24 Od4 
Tf6. 25 O X 87 Re8 26 Ag4 TeS. 27 
Re2 TaS. 28 Ogl b4, 29 c:4 Td6, 30 
AlS Aa6, 31 007 Ab7. 32 Ao4 <6. 33 
", X b4 Re7. 34 ",a5 + Re8 . 35 0b6 Rb8 . 
36 Oe7 + Ra8. 37 Ab4. 

20 C x a4 C X a4. 21 T X .4 .. (El peó 1 - 0 (1 :20 - 2:29) 
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11 TORNEIG INTERNACIONAL "MASPALOMAS" 
Gran Canaria, del 8 al 21 de juliol de 1979 

GUlllERMO GARCIA, DE CUBA, GUANYADOR 
El nostre J. L. Fernandez obté la norma de M. I. 

Després de moltes dificultats 
en aconseguir les aportacions fi 
nanceres necesséries per a la 
seva celebració, la Federació de 
Las Palmas de Gran Canaria en
ca ra que amb temps molt Just, va 
poder convocar aquest torneig , 
que no solament és el que pre
cedeix el torneig gran de Las 
Palmas de Gran Canària, sinó 
que té com a missió la de pro
mocionar va lors espanyols . 

Enguany, però, i si tenim en 
compte aquesta finalitat , el tor
neig s'ha disparat en categoria , 
car de la 5.0 de l'any passat s'ha 
passat a la 7. 0 , la qual cosa fa 
bastant més dificil atènyer els 
resultats pretesos. 

Aquest torneig té lloc a l'Ho
tel Tamari ndos, de San Barto lo 
mé de Tirajana, al sud de l'illa, 
I també hi col.laboren, a més 

dels esmentats estaments, la 
FEDA i la Caixa Insular d'Estal 
vis. 

El torneig va constitu ir un 
èxi t per al jove cubà Guillermo 
Garcia, que es va imposar de 
bon començament i va saber 
administrar bé les rendes d'a
quest avantatge, acabant imba
tut. 

La sorpresa fou la baixa clas
si ficació del GM iugoslau Ivkov, 
que acabà mal classificat. S'ha 
de ten ir en co mpte que venia a 
preparar-se de cara al Torneig 
Interzonal que ha de jugar a la 
tardor després d'un cert temps 
d'Inactivitat, que pagà car aci . 
Però realment li va servir per a 
l'entrenament que volia, com es 
va veure després en la seva es
plèndida actuac ió en el torneig 
subsegüent de Las Palmas, que 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

HO. TlIol .10 .. 1 FEDER.l.CIO , , • • • • " " " TOTAL 'l' 

o GARCIA ". ,"'0 Cutla ';' y, y, , y, , y, V, , • 
SUOA O" ~~J~ H\1 m U'H" 

" " 
, ';' , , o o ';' y, I 37?5 

SANZ "' m o E5p""va V, o 
I CaQO;tllanll I 

y, y, o y, , 32 50 

J L . FERN.I."'OEZ 23. 0 
f~pdny .. y, 

ICal.TanAI 
O V, y, I ';' I V, ';' V, , 6!Jl 3225 

O ROORIGUU GM 1.9~ '''''' o V, y, V, 'I, ';' 'I, , V, , 6Yl 30.50 

l'oIKOV O. l!ol!> h'1I0$lh," V, o , o y, y, , V, I O • 29 75 

MEDINA ., 23S~ 
Es." .. ·'v~ o O y, 

IC:ua •• " al ';' V. V, ';' I V, • 29 

BELLDN ". "', E~p."y. 

Mata9~nvlIl 
V, I O O y, O V, O 5'11 

ESlDN ., 
"'" c- uec;," V, , O ';' O ';' O O y, , 5 

BETANCORt mo E5pa nya O y, O ';' 'I, O O O V, I • 17.50 
llas Palmas I 

RIVAS "'" 
E<;f>II"ya O y, O V, ¡S lIv,lh'''il l 

O I O O V, V, • 14 75 

to RUBIC "00 
I::spanya O O O O O O V, O O O O ';' lLas D9lmas, 

Categoria 7 fi (2401 punts) GM = S1í MI = 15
1

: MF ~ !; 
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comentem a continuació d'a
quest. 

Uns quants jugadors s'aprofi
taren d'aquesta avinentesa, la 
qual cosa, unida a una bona ac
tuació general, els permeté de 
classificar-se bé al seu davant. 

Aquest és el cas del romanès 
Suba i de l'espanyol Sanz, que 
es van col.locar a continuació 
del guanyador, encara que sense 
?rricar a ensumar la norma d8 
MI, especialment interessant per 
aquest darrer, car el primer ja 
té el titol corresponent. 

Agradable sorpresa fou veu
re la brillant actuació de Fernàn
dez, després de la seva discu
tida retirada del campionat in 
dividual de Catalunya per acu 
dir en aquesta prova. Només per
dé una partida i assoli la norma 
de MI en una trajectòria molt 
acurada per arribar a l'objectiu 
que s'havia proposat. 

L'empatà el GM peruà -afec
te a la F.C.E.- Orestes Rodri
auez, en una actuació sense lluï
ment però satisfactòria . 

A continuació veiem Medina 
empatat amb Ivkov. Això sol va
lora l' actuació del veterà MI ca
talà, que hagués pogut assolir 
encara millor resultat de no ha
ver perdut algunes bones oca
sions. Però el resultat és prou 
sa tisfactOri per a esmentar-ho 
alxi . 

Una altra decepcionant ac
tuac ió de Bellon, l'estil del qual 
no acaba d'encaixar en la supe
rior categoria internacional en 
què es troba. Probablement és 
una qüestió que e l propi juga
dor hi ha de reflexionar I trobar 
el cami sò lid que s'escau en el 
nive ll teóric en què es troba, 
sense haver de renunciar, però, 



a la seV3 característica comba 
tiva i combinativa, això si , amb 
major fonament. 

Un altre que no acaba de do
nar el salt internacional és Rivas, 
SI bé a escala estatal té un pres
tigi ben consolidat. Li manca afi
nar el seu joc i ja va essent hora 
de trobar el ritme internacional 
per a obtenir els t itols que es
perem mereixi. En aquesta oca
sió ni el de Mestre de la FIDE 
atenyé. 

Betancort no acaba de ser 
gran cosa i Rubio no compta . 
almenys per ara. I tenint en 
compte que aquesta és la pro
moció canària les deduccions es 
treuen soles. O calen més opor
tunitats o han de sortir nous Ju
aadors que el planter canari, mal
!lrat la sembra d'aquests darrers 
anys, no ha donat encara amb 
prou esplendor. 

J. P. 

N.' 326 R 93/ b 

MEDINA - BELLON 

Defensa Caro Kann 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 e X d5 e x dS. 4 
e4 C16. 5 Ce3 CCS. 6 AgS DaS. 7 A X IS 
e xl6. 8 e X dS Ab4. 9 Od2 Ce7. 10 
AbS + RI8 , 11 Ae4 Ag4. 12 h3 AhS. 13 
Cg02 TeS. 14 Ab3 C X dS. 15 O-O Td8. 
16 Tael Ce7. 17 Od3 Ag6. 18 013 Ce6. 
19 CdS Ad6. 20 Tldl Te8. 21 Cg3 hS. 
22 C X 16 Te7. 23 CdS Te8. 24 CI4 AlS. 
25 CI X hS Ag6. 26 CI4 AlS. 27 Clo2 
Ae6. 28 A X 08 T X 06. 29 Ce4 OdS. 30 
C2g3 Das. 31 C X d6 T X d6. 32 dS CeS. 
33 DIS Cg6. 34 Ce4 Ce7. 35 014 Td8. 
36 CgS. 

1 • O 

N.O 327 R 84/a 

MEDINA - BET AHCORT 

Defensa Pirc 

1 e4 dS. 2 Ce3 g6. 3 g3 Ag7. 4 Ag2 eS. 

5 d3 Ce6. 6 14 08. 7 CI3 Cg07. 8 0.0 
Cd4. 9 C x d4 e x d4. 10 Ce2 Ad7. 11 
e3 d X e3. 12 b X e3 o-o. 13 Tbl Ae6. 
14 Ae6 DaS . 15 Od2 dS. 16 es CIS. 17 
AI2 h5. 18 h3 Tle8. 19 g4 h x g4. 20 
h x g4 Ch6. 21 Ah3 Rh7. 22 Ad4 Th8. 
23 Tf2 Rg8. 24 Tll AeS. 25 IS e X IS. 28 
g X IS g X f5 . 27 A XIS+ . 

1 - O 

N.' 328 o 63/ c 

IVKOV . FERNANOEZ 

Defensa Grunfeld 

1 d4 CIS. 2 e4 g6. 3 Ce3 dS . 4 AI4 Ag7. 
5 03 0·0. 6 e X dS C X dS. 7 C X dS 
O X dS. 8 A X e7 AlS. 9 C02 Te8. 10 
Ce3 Oe6. 11 Ag3 CaS. 12 A02 O X g2. 
13 AI3 Oh3. 14 CdS T08. 15 CI4 OhS. 
16 Cd3 Tad8. 

1/ 2 · 1/ 2 

MODERN 
CHESS 

THEORY 

HUMOR 

per Bolvinnik, Geller, Hort, Keene, Olat.son, 
Polugaievski, Smi.lov, Stean i Tal 

Per fi . una revis ta mensual totalment dedicada 
a la teoria de les obertures. 

Tots els col.laboradors SÓn Grans 
Mestres . 

Cada mes es publiquen 5 articles per 
Hort, Keene, Olafsson, Stean i un 

Gran Mestre soviètic . 

A més, es contesten les consul tes dels 
lectors com a part del servei. 

288 pàgines de nova teoria cada any en 
notació algèbrica amb figures . 

Subscripció anyal (gener/ desembre) 
t 12 (o 2.100 pies. ) 

Comandes a: Modern Chess Theory 
P.O. Box 50 

Romford RM6 6DP 
Essex (Anglaterra) 

(lliurament n.O 379 7252) 

i\VUI: 25 agost 1978 
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VIIITORNEIG INTERNACIONAL 
"CIUDAD DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA" 
Del 24 de juliol al 14 d'agost de 1979 

EL SOVIÈTIC 
VAGANIAN, GUANYADOR 

J.L. Fernàndez a un punt de la norma de MI 

Malgr3t els problemes que es 
presentaren als organitzadors. la 
Federació d' Escacs de Las Pal
mas de Gran Canaria , entre els 
quals cal esmentar el referent 
a aconseguir les subvencions de 
la FEDA, de l'Ajuntament, del 
Cabildo Insular i de la Caixa In
su lar d'Estalvis, fou possible por
tar endavant una vegada més, 
quan ja es donava per perdut , 
aquest torneig enguany. 

Com ia és costum, el torneiq 
es celebrà en les instal.lacions 
de l'Hotel Santa Catalina en una 
acurada organització. En nom de 
la Federació actuà el MI José 
Miguel Fraguela, i d'à rbitre prin 
cipa l ho fou el MI i Arbitre Inter
nacional de la FIDE Antoni Me
dina . 

AI costat d'ells els eficacos 
Manuel Quevedo, Enrique Le 
mes, Eligio Ouinteiro i Pedro Lez· 
ceno, van dedicar-hi tots els es
forcos necessaris perquè tot 
anps be. 

gueren destacats grans mestres 
internacionals per a donar relleu 
a la competició encara que mar
caven excessiva dife rència amb 
els jugadors espanyols. 

El guanyador fou Vaganian, 
que no va perdre cap partida i 
es va aprofitar que els seus mà
xims contrincants, G. Garcia i 
Geller, t ingueren ensopegades 
contra Bellon i Ivkov gairebé al 
final del torneig . 

Ivkov va fer una sorpren ent 
remuntada després d 'un indecís 
començament en fer 7 punts i 
mig de les úl t imes vuit partides. 
Suca, contràriament, després 
d'un principi fulgurant amb be
lles partides, va cedir en la se
gona meitat del torneig . 

Bellon fou el primer espanyol 
classi f icat. Els sis punts els va 

aconseguir entre les se t partides 
que va jugar contra els altres 
espanyols , la qual cosa vol dir, 
que, a nivell internacional, el seu 
joc és més aviat precari, al
menys pel que fa referència en 
aquest torneig , 

Tant Fernàndez com Rivas es 
quedaren a un punt de l seu ob
jectiu principal , que era assolir 
la norma de MI . 

DomínRuez va fer el millor tor
neig dels que porta jugats a Las 
Palmas. 

La combativitat fou el signe 
predominant d'aquesta edició, 
regis trant-se tan sols un 39 % 
de partides final itzades amb tau 
les, moltes de les quals ho fo
ren després de llarga llu ita. 

JOSEP GARRIGA 

CLASSIFICACiÓ FINAL 

12 

y, 1 I 11 

O/ . 

Quan ia s'havien iuqat dues 
rondes , Menvielle va haver d'és
ser intervinqut quirúrgicament 
d'urqència i es creiè oportú 
substituir-lo per Betancort . 

111' ~ 

Csom i Domínguez, que ja 
havien jugat contra Menvielle, 
acceptaren tornar a jugar contra 
Betancort per a restablir la igual
tat de condicions . 

Baldament la categoria assoli
da enguany fou inferior a la d'al
tres edicions anteriors. car s'a
plicà el criteri de la FEDA d'in
cloure la meitat de jugadors es
panyols, que no sempre perme
ten la més alta qualificació d'un 
torneig . Tot i amb això in tervin· 
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N.' 329 R 51/ . 

RIVAS · J . L. FERNANOEZ 

Obertura PD. 
Defensa Txigonn 

1 d4 dS . 2 CI3 Ce6. 3 e3 C16. 4 Ae2 
Ag4. 5 Cbd2 06. 6 0·0 Ae7. 

Després d'aquests estranys movI
ments el blanc ha entrat dins un es
quema de l'ortodoxa amb colors can
vIats però amb l'Important detall que 
el peó AD del negre no con tribueix a 
la pressió cen tral. Es pot afirmar que 
les blanques tenen bones possibilitats. 
Larsen ha desenrotlla t en dIverses oca
SIons aquesta tècnIca tal com ho in
dica en el seu llibre. "Jo jugo per a 
guanyar" . 

7 b3 0·0. 8 Ab2 aS. 9 .3 Cd7. 10 e4 15. 

El negre debilita Visiblement la seva 
estructura de peons, però les possibi
litats de ruptura del blanc són clares. 

11 Cel A X e2. 12 O X e2 Oe8. 13 Cd3 
017. 14 131 

Bona tugada. Amb ella es possib ilita 
la ruptura en el lIanc de dama ,a que 
preveIent l'amenaea de e4 l'alfil negre 
ha d'abandonar la diagonal f8-a3 . 

14 . A16 . 15 b4 a X b4. 16 a X b4 Cb6. 
17 Ttel . 

Manté la tensió en el flanc de dama 
SI, per exemple 17 eS Cc4. 18 bS Ca5 
19 Ac3 C X d2! atacant la lorre I alxl 
no és pOSSible canvIar rallll dolent 
pel cavall negre. Amb la jugada del 
blanc la torre pressiona fortament la 
co lumna AD. 

17 Ca4. 18 bS C X b2. 19 T X a8 . 

Única, si 19 C X b2 C X d4 ! guanyant 
I SI 19 b xc6 T x al . 20 T X al Cxd2. 
21 O X d2 b x e6. 

19 ... T x a8 . 20 b x e6 C x d3. 21 e X b7 
Tb8, 22 O X d3 T X b7 . 

Si la jugada hagués estat 22 . d x c4 
llavors seguina: 23 e x c4 T x b7. 24 
Cd6 exd6. 25 Te8+ DlB. 26 T XIB+ 
R x IB. 27 dS . 

23 e X d5 e x dS . 24 O x lS 

El blanc ha aconseguit destruir la 
dèbil estructura de peons negres ja 
fixada amb l'agress iva Jugada 1 Q ... f5. 

24 ... Tb8. 25 TeS TeB . 26 Cll Td8. 27 
Te6 Te8. 28 014 Te7. 29 RI2 Td7. 30 
Cg3 Ad8, 31 O x 17 + R x 17. 32 Ce2 
Re7. 33 CI4 Td6. 34 Te5 e6. 35 Cd3 
Ab6. 36 Te2 Rd7. 37 CeS + Re7. 38 
g4 Rb7. 39 14 Ae7. 40 Rg3 T06. 41 h4 
h6 . 42 h5 A X e5. 43 I X eS Te7. 44 g5 
h X gS. 45 Rg4 Tl7. 46 R x gS Tl3. 47 
Te3 Re7. 48 Rg6 Th3. 49 Ta3 Rd7. 50 
Ta7+ Re6 . 51 Te7 Tg3 +. 52 Rh7 Tg5. 
53 T x e6 + RI7. 54 h6 9 X h6. 55 R x h6 
Tg3. 56 Td6 T X e3. 57 Rg5 Tel. 58 
T x d5 Tll. 59 TbS Re6. 60 Tb6+ Re7 . 
61 dS Tgl +. 62 RI5 TU + . 63 Re4 
Tel +. 64 Rd4 Tdl+ . 65 ReS Tel +. 
66 Rb5 Tbl + . 67 Ra6 Tal + . 68 Rb7 
Tdl . 69 Te6 + R17. 70 Td6 Re7. 71 Re7 . 

1 • O JOSEP GARRIGA 

N.O 330 R 53/ b 

RIVAS . GARRIGA 

Obertura Peó de Dama 

1 d4 C16. 2 CI3 g6. 3 AI4 Ag7. 4 e3 e5. 
5 e3 b6. 6 Cbd2 o-(J. 7 Ad3 Aa6. 8 
A x a6 C X a6. 9 h3 d6. 100·0 Od7. 11 
a4 Ce7. 12 Ob3 h6 . 13 Tlel Ce6. 14 
Ah2 e X d4. 15 e X d4 T1b8. 16 Te2 bS. 
17 aS ChS. 18 Ta81 Te8. 19 T X e6 
l x 06. 20 Oe2 g5. 21 0g6 Cif¡ . 22 h4 
Ch7. 23 AeS C16. 24 h X g5 h x gS. 25 
C x 95 d x eS. 26 0'7 + Rh8. 27 Te3. 

1 • O 

N." 331 R 21 / b 

GARRIGA · VAGANIAN 

Obertura ang lesa 

1 e4 Cif¡ . 2 Ce3 dS . 3 e x dS C XdS 
4 g3 C x e3. 5 b X e3 g6. 6 Ag2 Ag7. 7 
Tbl Cd7. 8 CI3 0·0. 9 0·0 Cb6. 10 Oe2 
Ad7. 11 d4 eS. 12 CeS A15. 13 e4 Ae6. 
14 dS A X d5. 15 C x g6 AX a2. 16 
C x e7+ O x e7. 17 D X a2 A x c3. 18 
AI4 AeS . 19 Ae3 Tle8. 20 Ah3 Te6. 21 
Tldl a6. 22 Tbel Td8. 23 T x d8 + 
O X d8. 24 T X e5 Odl +. 25 Rg2 T x eS. 
26 A x eS Ca4. 27 Ae3 b5. 28 Ae6 OhS. 
29 AI5 OdI . 30 Ae6 OhS 31 AlS Odl . 

1/ 2 · 1 / 2 

N.· 332 o 02 / e 

G. GARCIA . O. ROORIGUEZ 

Gambit de Dama acceptat 

1 d4 dS. 2 e4 d x e4. 3 CI3 Cif¡ . 4 e3 
Ag4. 5 A X e4 06. 6 0·0 06. 7 h3 AhS. 
8 Ae2 Ce6. 9 b3 Ad6. 10 Ab2 Ag6. 11 
Cbd2 Oe7. 12 Ce4 Td8. 13 Del 0·0 . 
14 Cle5 A X eS. 15 C x e5 Cb4. 16 a3 
Cbd5. 17 C x g6 l x g6. 18 Oe2 g5. 19 
Tael 017. 20 g3 e6. 21 e4 Ce7. 22 
AI3 Og6. 23 Oe2 h5 . 24 Ag2 T17. 25 
Oe3 Td18. 26 Te5 Ch7. 27 Oe2 Rh8. 
28 Ael Cg8. 29 14 h4. 30 Te3 016. 31 
Oe4 Od8. 32 dS e X dS. 33 e X d5 h x g3. 
34 d x e6 b X e6. 35 T x g3 g X 14. 36 
T X I4 T x 14. 37 A x l4 016. 38 TI3 
Oal + . 39 Rh2 O X a3. 40 Tg3 Oe7. 41 
Ad2 Oe7. 42 Ae3 Cg16. 43 O X eS 
O X e6. 44 A x e6 Te6. 45 Ab7 Tb8. 
46 AdS C18. 47 Ae4 C8d7. 48 TI3 T.8. 
49 TI4 Rh7. 50 AI7 gS. 51 TIS Tl8. 52 
Ae4 Rg6. 53 Ad3 Rh6 . 54 TaS Cb8. 55 
AtS ehS. 56 TdS C16. 57 Td6 Rg7. 58 
b4. 

1 • O 

ÚLTIM Avís A TOTS ELS CLUBS FEDERATS DE CATALUNYA 

En el proper numero tenim prevista la publicació de la rela ció actualitzada de tots els clubs afill ats a la 
FederaCIÓ Catalana d·Escacs. 
Com sia que s·estan produint canvis en els noms dels carrers de moltes poblaCions. agrairem a tots 
els clubs I·adreça dels quals hagi sofert canvi, bé per modificació del nom o per qualsevol altra motiu. ens 
ho notifiquin expressament a aquesta Redacció abans del 10 de gener vinent a fi i efecte de no incórrer 
en defectuoses referències. 

La Direcció 
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XVIII CAMPEDNATD MUNDIAL JUVENIL 
Skien (Noruega), 28 julio a 10 agosto 1979 

YASSER SEIRAWAN, DE EE.UU, CAMPEON 

El campeón español, Xavier Mateu, tuvo 
uno decepcionante actuación 

El campeonato reunió a 58 
participantes representando a 53 
paises, puesto que la organiza
ción inscribió a dos sovièticos, 
cuatro noruegos y dos hindúes. 

Skien es un bella paraje de 
las costa s noruegas pera en 
cuanto a organización ajedrecis
tica èsta dejaba bastante que 
desear, empezando por la for
ma de real izar los emparejamien
tos del sistema suizo con que se 
jugaba la prueba. 

El representante español lo fue 
nuevamente el egarense Xavier 
Mateu por cuanto era todavia el 
campeón vigente al no haberse 
celebrado otro campeonato es
pañol antes de acudir al mundial. 
Recuérdese que Mateu el año 
pasado en Graz (Austria) esta
ba desarrollando un buen cam
peonato cuan do por ind isposi
c ión tuvo que abandonar la com
petición a la II .a ronda . Con 
toda se clasificó en 11 .° lugar. 

En aquella ocasión le acom
pañó el MN Jaume Mora . Ahora 
solicitó cambio de acompañante 
y se aceptó a Alexandre Pablo, 
por lo demas MN y subcampeón 
de Catalunya y tambièn ex parti
cipante en competiciones simi
lares. Por su parte Mateu se ha
bia tomada el campeonato con 
mucho interès y a la preparación 
teórica se unió la preparación 
fisica conveniente durante dos 
meses, previendo la dureza del 
torneo, que se juega a la distan
cia de 13 rondas, sin ningún des
canso, lo que parece excesivo 
en cualqu ier tipa de competi
ción . 

Pablo y Mateu se tomaron una 
sema na de antelación antes de 
acudir a Skien, que pasaron en 
Londres. Su ilusión es alcanzar 
uno de los primeros puestos, 

Pera la realidad desmiente ta-
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les propósitos pues tras ganar 
las dos primeras partidas sólo 
consigue 3 puntos y media en 
las once siguientes. Según de
claración del propio Mateu, sólo 
realizó dos partidas aprovecha
bles: contra Stacchini (Brasil) y 
Yusupov (URSS). Y se quedó 
con el convencimiento de que se 
podia haber mejorado bastante 
la clasificación . AI final el 4C.O 
nada mas con 5 puntos y media 
(42,3 %). 

Peculiaridades 

El nivel de juego fue en gene
ral muy bueno. Dejó de acudir 
el maximo favorita , el soviètica 
Garry Kasparov, cuya perticipa 
ción retiró la Federación Soviè
t ica una sema na antes de dar 
comienzo la prueba. 

Seirawan, que tiene ya una 
norma de gran maestro (de Lone 
Pine), fue el vencedor casi sin 
oposición porque su mas peli 
groso rival , el soviètica Cher
nin , no pareció sustentar la ne· 
c8saria ambición para alcanzar
le. Por ejemplo. Ilevendo las 
blancas contra Seirawan en la 
6.° ronda se conformó con las 
tat las en 9 jugadas. Y en la úl
tima ronda entabló en 15 juga
des contra Morovic, por lo que 
a Seirawan le bastó hacer lo pro 
pia con Plaskett. 

Podemos decir que la baja cla
sificación de algunos jugadores 
fueron las mayores sorpresas 
que dia este campeonato . Por 
e¡emplo , Yusupov (16.°), Pass
man (20.°), Fries-Nielsen (25.°). 
Motwani , anterior campeón ca
dete (26.°) y Gazik (36° ) Tén
~ase en cuenta que el año pa
sado Plaskett quedó 3° y Gazik 
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7.° . Nikolic cumplió. pues enton
ces fue el 5.°, y Peturs son, con 
los mismos puntos del pasado 
año, descendió al 7.° puesto des
de el 4.a . 

Desarrollo de la actuación del 
campeón esp.ñol 

He aqui la somera descripción 
que hizo Pablo de la actuación 
de Mateu en el informe para la 
FEDA. 

Junjnuwala (Hong Kong) 1-0. 
Se empezó con media hora de 
retraso por la tardia llegada del 
asiatico . Tras el ap lazamiento 
Mateu se adjudicé el punto. 

Stzcch ini (Brasil) I-C . Mateu 
hizo una gran partida y venció . 

Ravikumar (India) 0- 1. El jue
~o se desarrolla toscamente 
hasta que Mateu se decide a 
abrirlo, decisión que se volveria 
en su con tra ya que queda con 
una posición muy dèbil y que 
aprovecha muy bien su adver
sario . 

Negulescu (Rumania) 1/2- 1/2. 
Mateu no se desalienta y va por 
el rumana . Tras ori~jnal inIcio de 
partida Xavier queda con prome
tedora posición. que en un mo
mento dada puede rematar, pera 
su adversa no se sa lva con unas 
tablas . 

El fracaso de esta partida 
afecta psicológicamente a Ma
teu y pierde el poder de concen
tración y la seguridad en si mis
ma. Pablo poca puede hacer 
para levantarle los animos si 
no gena pronto una partida. 

Groszpeter (Hungria) 1/2- 1/2. 
T ras una ardua partida y luego 
del aplazamiento Mateu consi
gue entablar con este MI. 

Handoko (Indonesia) 0-1. Ma
teu repite con negras. Juega sin 



concentración y pie rde tras gra
ve error. 

Yusupov (URSS) 0-1. Este 
¡¡ran maestro sovietico es el fe 
vorito .a priori - por lo que el 
envite es grave. Mateu realiza 
una excelente partida aunque 
con excesivo riesgo . T ras dos 
~ plazam ien tos y magnificos anà
lisis del equipo contrario Xavier 
vue lve a perder. 

Beitar (Siria) C-l. El campeón 
español se lo juega todo a una 
carta y entrega dos piezas por 
un buen ataque, pero el sirio co
noce la variante exhaustivamen
te y rechaza la presión consi
guiendo la victoria. 

Heilinger (Austria) 1-0. Esta 
vez vence Mateu sin problemas. 

Myreng (Noruega) C-l. Esta
mos ya en la 10.0 ronda y Xavier 
quiere forzar los acontecimien
tos , En una posición equilibrada 
quiere ir màs allà de las posibi
lidades de esta, comete un gra

,visimo error impropio de el, y 
pierde, 

Tras la desilusión de estos re
Eultados Mateu juega las tres úl
Ilmas rondas sin gran lucha con 
Céspedes (Colombia), Sel (Tur
quia) y Karp (Luxemburgo) , 

J. p, 

,N,O 333 E 13/ a 

MATEU - IUSSUPOV 

Defensa Petrov 

1 _4 eS. 2 el3 C16. (Era d 'esperar da· 
vant de l'últim fracàs del soviètic amb 
la Pelikan,) 3 d4 C X 04, 4 Ad3 dS. 5 
e x eS Ad6. 6 Cd21? ., (la variant nor
mal és massa avorrida. La meva in
tenció era l'enroc llarg.) 6 ... A x e5. 7 
d x e5 CeS . 8 A.21 ... (Jugant 8 gua
nyar. El curiós del cas és que a la 
ronda següent la partida Motwani- Ius
supov va anar així : 8 Cb3?! e x d3 + . 
9 O x d3 o-o, 100-0 Cc6. 11 AI4 Od7 , 
12 Tadl Og4. 13 Og3 o x g3, 14 A Xg3 
Ae6. 15 14 Ce7 i taules! Sembla una 
falta de respecte envers els espanyols!) 
8". Cc6. 9 CI3 Ag4. 10 AI4 0-0. 11 O-O 
Te8, 12 Tol Od7. 13 h3 Ah5. 14 c3 
Tad8. (Mirant-ho fredament Ja posic ió 
del b lanc m'agrada. El que passa és 
que és molt durcil de jugar. Ara 15 
Del era una jugada interessant per 
segui r amb Ag5 i of4, peró també vo
lia arriscar una mica ... ) 15 b4 ... (For
çant una falsa combinació que perd 
un peó, ) 15". C04. 16 b5 Co7. 17 
Cg5 ... (Jugada que havia escapat als 
cà lculs det meu adversari.) 17 .. 
A x e21 (17". CX03, 18 A x h5!) 18 
O x e2 Cg61 19 Oh5 C X g5. 20 A x g5 

CLASIFICACION FINAL 

Campeón: SEIRAWAN (EE.UU,), con 10 puntos. 

Subcampeón: CHERNIN (URSS), con 9 puntos y media. 

3. o a 6.0 con B puntos y media 
NIKOLlC (Yugos lavia )(90,5), DOUVEN (Holanda) (88), 
NEGULESCU (Rumania) (81) y PLASKETI (Inglaterra) 
(79,5). 

7.0 a 11.0 con B puntos 
PETURSSON (M I) (Is landia) (85) , MOROVIC (Chile) (84,5), 
GROSZPETER (Hungria) (82,5), WIEDENKELLER (Norue
ga) (8 1,5) y TOMASZEWSKI (Polonia) (78,5). 

12.0 a 17. 0 con 7 puntos y media 
BARBERO (Argentina) (88,5) , RAVIKUMAR (India) (88), 
JUNJNUWALA (Hong Kong) (84), CURTIN (Irlanda) (80) , 
YUSUPOV (URSS) (78) y ROGERS (Australia) (77). 

18.0 a 23.0 con 7 puntos 
HANDOKO (Indonesia), SEQUEIRA (Portugal), PASMAN 
(Israel), TOSHKOV (Bulgaria), LAU (R.F.A.) y CUSI (Fili
pinas). 

24. 0 a 34.0 con 6 puntos y media 
VALKESALMI (Finlandia), FRI ES NIELSEN (Dinamarca), 
MOTWANI (Escocia), SVENSSON (Suecia), BEITAR (Si
ri a), STACCHINI (Brasil), LlAO (Rep, Dominicana), PAZOS 
(Ecuador), ZüGER (Suiza), MYRENG (Noruega) y BAR
BEAU (Canadà). 

35.0 a 39.0 con 6 puntos 
MA HONGDING (China), GAZIK (Checoslovaquia), LES
KI (Francia), BOUSSIOS (Grecia) y BERG (Noruega). 

40.0 a 49.0 con 5 puntos y medio 
MATEU (España), VALl ENTE (Paraguay), CLlFFORD (Ga
Ies), AHMED SAEED (Egipto), A. GARCIA (Mejico), CES
PEDES (Colombia), SEL (Turquia), RAMESH (India), HEI
Ll NGER (Austria) y TELLO CANDELO (Venezuela), 

Hasta 56 clasificados, 

Te8. 21 Ah4 .. ( La millor manera de 
perd re el peó.) 21.. . O x b5. 22 Ag3 
Oc4. 23 013 eS. 24 h41 C18. 25 h5 h6. 
26 AI4 Ce6, 27 Ad2 d411 (Petit error 
que di ficultarà la victòria.) 28 Te41 Cg5. 
29 A x g5 h x g5. 30 c x d4 c X d4. 31 
Td1?1.. (Segurament era millor Og4 
amb moltes possibi li tats de fer taules.) 
31 ... Tcd8. 32 13 Td5. 33 DIS Oc2. 34 
T4el T8 x e51 (Bona! Pe", 34 .. d3 
guanyava més fàcilment: 35 O x g5 d2. 
36 h6 d x el = 0 + , 37 Rh2 g6 , 38 0 16 
Ohl +. 39 R x hl Oc l + . 40 Rh2 
D X h6+ ; o bé 38 h7+ R x h7. 39 
Th4 + Rg8. 40 DIS D x e5+. lussupov 
va decidir de fer la senzilla --o no 
tan senzilla- i esperar l'ajornament.) 
35 O X e5 T x e5. 36 T X e5 d3. 37 Td5 
d2 . 38 Te8+ Rh7. 39 T8d8 Odl + , 40 
Rh2 O x h5 +. 41 Rgl Odl + . 42 Rh2 
084. 43 T8d7 O X l31 44 T Xd2 .. , (Si 
44 T x 17 0 .2. 45 T7d7 d l = O. 46 
T x dl O x f2 i el negre ha de gua-

nyar, ) 44", DM. 45 Tc2 85. 46 T x 17 
b5. 47 Tc81 04. 48 TI81 a3. 49 Ha7 
014 +, 50 Rgl b4. 51 T14 " , (El s pecn. 
la estan aturats, pero es perd igual
ment.) 51.. . Ocl +, 52 Rh2 Oc7 +. 53 
Rgl Del +. 54 Rh2 Od2. 55 Rgl g411 
(I mprecisió. Erl làcil 55 ... Del + . 56 
Rh2 O x 12. 57 T x b4 a2.' 58 T4a4 g4. 
però en aquest cas tes teories del so
viètic no em van convèncer gaire. ) 
56 ... Del + 11 ( La variant era 56 ... 
Odl+ , 57 Rg2 b3. 58 T x a 3 0 13+ . 59 
Rg l b2. 60 Ta l O x . 8 , 61 T xa8 
b l = 0 +, 62 Rh2 0 11 . 63 Tl8 i segons 
els soviètics es perd. ) 56 g3 ... (Sem
bla que ara el b lanc t in'gui defensa. 
però no . ) 57 Rg2 0c6 +. 58 Rgl 0d6. 
59 T8a6 Odl +. 60 Rg2 b3. 61 T x 03 
013 + . 62 Rgl b2. 63 Tal 01611 

0 - 1 

XAVIER MATEU 
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XVIII Campionat Mundial luvenil 

Amb musica de fons, que sonava més 
o menys al.l: 

N.O 334 R 33 / b 

SEIRAWA¡~ - BARBERO 

Obertura anglesa 

1 c4 (ÚnIca Jugada en el reperlor l 
de l'americà. ) 1 ... e5. 2 Cel Cf6. 3 
efl Cc6. 4 e3 ... (El sistema és antic , 
però s'ha tornat a posar de moda.) 
4 .. Ab4. 5 De2 A xc3. (Evitant per 
sempre més CdS.) 6 D xc3 Oe7. 7 a3 
aS _ (Impedint b4. però ... ) 8 b41. 
(S'ofereix el canvi d'un peó de flanc 
pel del centre. !:s clar que no té tanta 
gràcia si tot és teòric!) 8 ... a x b4. 
(L'alternativa era 6 ... dS. o bé 8 ... dG. 
com a Keene-Tisdall. Orense 1977.) 9 
axb4 T xa1. 10 D xal e4. ( La més 
incisiva i més d 'acord amb les bases 
lògiques del JOc.) 11 b5 ex f3 . 12 
b x c6 b xc6. (La simplificació amb 
t2 .. I x g2. 13 e X d7 + AXd7. 14 
A X g2 és inferior per al negre. car els 
alfils blancs començaran a Jugar. ) 13 
g x 13 0·0. 14 Ab2 . (t:s més que eVI' 
dent que el blanc està millor.) 14 
CeB. 15 Ad3 (Original manera de 
treure les peces, però coneixent el 
blanc es veu que no vol guanyar el It · 
nal per l'estructura superior de peons 
sinó per atac) 15 . Dh4. 16 Re2 eS. 
17 Oa81 Cd6. (Forcat. SI 17 .. CI6. lf 
Da7 els peons no tenen defensa ell 
eac.) 18 Tgl 16. 19 OdS + RhS. 20 
O X eS O X h2. 21 Tg3 hS1 (Ajuda a l'a · 
cabament art!stic, però el blanc no· 
més haVIa de passar t'escombra ) 

22 T X g71 R X g7. 23 DgS + RI7 . 24 
D x t6+ Re8. 2S Ag6 + Ct7. 26 Ae5 ! 

1 - O 

XAVIER MATEU 

,N.O 335 E 90 / a 

MATEU - STACCHINI 

Defensa francesa 

1 e4 06. 2 d4 dS . 3 Ce3 Ab4. 4 eS eS. 
5 a3 A Xe3+. 6 b Xe3 Ce7. 7 84 Cbe6. 
8 CI3 DaS. 9 Ad2 Ad7. 10 e4 Oe7. 11 
e X d5 e X d5. 12 e3 Ag4. 13 Tel TeS 
14 Ae2 A x f3. 15 A x l3 e x d4 . 16 
eXd4 Db6. 17 Ag4 Te7. 18 Ae3 C X d4. 
19 Tb1 Ce2+ . 20 D Xe2 T x e3. 21 
T x b6 T X e2. 22 T X b7 Cg6. 23 Tb8 + 
Re7. 24 Tb7 + Rd8. 25 O-O Te7. 26 Tb5 
d4 . 27 14 hS . 28 AlS Re7 . 29 Ad3 Td8. 
30 15 C18. 31 16+ gXf6. 32 eXf6+ 
Re8. 33 T X hS Rd7. 34 TdS + Re8. 35 
Aa6+ . 

1 - O (110 - 2:29 ) 

Pablo i Mateu representants espanyols 8 Sk¡en 
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SERVEI DE REVISTES 
de la Biblioteca de l'I.E.C. 

RelaCIÓ de revistes que es re· 
ben regularment a I·I.E.C. amb 
Intercanvi del -Butlleti d·Escacs. 
I que estan a disposició del seus 
socis per a ésser consultades 

Anglaterra 
BRITISH CHESS MAGAZINE 
ENDGAME 
CHESS 

Argentina 
AJEDREZ 

Austràlia 
CHESS IN AUSTRALlA 

Àustria 
OESTERREICHISCHER SCHA

CHBUND 

Bèlgica 
VLAAMSE JEUGDSCHAAK 

Espanya 
JAQUE 
MATE POSTAL 

E.U.A. 
CHESS LlFE AND REVIEW 

Finlàndia 
SUOMEN SHAKKI 

França 
EUROPE t:CHECS 

Holanda 
SCHAKEND NEDERLAND 

Hongria 
MAGY AR SAKKt:LET 

Itàlia 
L'ITALlA SCACCHISTICA 
SINFONIE SCACCHISTICHE 
L'ARCHIMATIO 

Iugoslàvia 
SAHOVSKI GLASNIK 

Noruega 
NORSK SJAKKBLAD 

Portugal 
REVISTA PORTUGUESA DE 

XADREZ 

A.D. A. 
DEUTSCHE SCHACHBLAET-

TER 
DIE SCHWALBE 
ROC HA DE 
SCHACH ARCHIV 

Suècia 
TIDSKRIFT FOR SCHACK 

U. A.S.S. 
SHAHMATY BULLETEN 
SHAHMATY V SSSR 



.. 
11 TORNEIG OBERT INTERNACIONAL O 'ALES (França] 
28 d'abri l a 1 de maig de 1979 

Victòria individual de Schobel 

L'ASSOCIACIÓ BARCINONA 
GUANYÀ PER EQUIPS 

Després de l'èx it inaugural de 
l'edició de l'any anterior, en la 
qual Perdigó I Pisa es classi fi 
caren en 7è. i 8é. lloc amb 4 
punts, enguany s'ha repetit la 
convocatória d'aquest torneig, 
havent-se millorat sensiblement 
els premis. 

L'any passat es reuniren 120 
Jugadors, molts més dels que 
s'esperaven. 

Enguany s'arribà a prop de 
150. A més de la classificació in
dividual s'estable ix un premi per 
equips suman t els resultats dels 
tres millors classificats d'un ma
teix club. 

La classificació de la prova 
d'enguany va donar un guanya
dor múltiple entre Schobel , 
Kouatly, Coll, Roos, etc., amb 5 
punts i mig. 

Per equips va guanyar l'Asso
ciació Barcinona, de Barcelona, 
amb un tota l de 15 punts repar
tits de la següent forma : Co ll, 5 
punts i mig; Garriga, 5; i Garcia 
Conesa, 4 i mig. 

El torneig es juga a la distàn
cia de sis rondes, però les 2.0 i 
3. 0 d'una banda i la 5.0 i 6.0 de 
l'a ltra, es juguen en un sol dia. 
és a dir, entre mati i tarda. Per 
tant és necessari estar en plena 
forma, car les partides són molt 
dures perquè hi juguen jugadors 
molt forts i molt joves. 

L'organ itzac ió exce1.lent i s'hi 
aboca tot l'r':chiquier Cévenol, el 
club local que se'n responsabi
litza, 

La participació del Barcinona 
es deu a les grans atenc ions que 
el Sr. Toyos té pels escacs ca-

talans i a la bona re lació i amis
tat que té amb membres d'aquell 
club. El triomf del club barcelon i 
junt amb la situació en primer 
lloc d 'un dels seus representants 
ha estat la compensació de les 
atencions rebudes. 

El fet que els jugadors del 
Barcinona vagin acompanyats de 
les respectives mullers fa que 
aquestes esdevin!)uin autènti
ques . fans - del club i l 'ambient 
sigui més arrodonit. 

DERE 

AUS, 1979 

N.O 336 

GARRIGA (Barcinona) 
MARTlNEZ ( Montpeller) 

Obertura anglesa 

R 33/a 

1 c4 Cf6. 2 Ce3 c6. 3 e4 eS. 4 '4 d6. 
5 CI3 Ag4. 6 Ae2 Cbd7. 7 h3 A x 13, 
8 A X I3 Ae7. 9 O-O 0-0. 10 d3 05, 11 
Rh2 Tb8. 12 Ae3 b5, 13 e x b5 e X b5, 
14 d4 b5. 15 Ca4 Te8. 16 Tel T X el , 
17 O x el Oe8_ 18 I x eS d x eS. 19 dS 
Oa6. 20 Tl2 Te8_ 21 Te2 T X e2. 22 
O x e2 h6 . 23 Ae2 0d6. 24 b3 Ad8, 25 
Rgl Oe7. 26 Ad3 O X e2. 27 A X e2 
Ce8. 28 RI2 Cd6. 29 Ad3 C16. 30 RI3 
Cd7. 31 Ael Ae7. 32 a3 b X a3. 33 
A x a3 R18 . 34 Cb2 Re8 . 35 A x d6 
A X d6. 36 Ab5 16, 37 Ce4 Re7. 38 
A x d7 R x d7, 39 C x a5 Ab4, 40 Ce4 
Ae5 . 41 g4 Ab4, 42 h4 Re7. 43 h5 
Rb7. 44 Re3 Ra6 . 45 Rd3 Rb5. 46 
Ce3 AlS. 47 Ce2 Ae7. 48 b4 AI8, 49 
Re3 Ae7. 50 Rb3 A18. 51 Ca3 + Rb6. 
52 Rc4 Ae7. 53 Cbl AlS. 54 Ce3 Ae7. 
55 Ca4 +_ 

1 - O 

IN .O 337 

GARCIA ( Barcinona) 
BASCaU (Narbona I 

Obertura anglesa 

R 4t / a 

1 CI3 dS. 2 g3 C16. 3 Ag2 e6, 4 d3 
e5. 5 0 ·0 Ae7. 6 e 4 O-O. 7 e X d5 e x dS. 
8 AI4 Ch5. 9 Ad2 Ce6_ 10 Ca3 o&. 11 
Cel g6, 12 04 d X e4. 13 d X e4 AI6 . 14 
Tbl Ao6. 15 b3 Od7, 16 14 Ah3, 17 eS 
A x 92. 18 C x g2 Tad8. 19 Ce4 bS. 20 
Cd6 b4? 21 g41 C x eS. 221 X e5 A X e5. 
23 Ce4 Ad4 + , 24 Ae3 Cg7. 25 A X d4 
eX d4. 26 h3 Ce6. 27 Od3 CeS', 28 Od2 
Ob7. 29 Tbdl Ce4, 30 014 d3 . 31 Oe3 
OdS. 32 CI4 Oa8. 33 T X d3, 

1 - O 

N.O 338 o 50/ . 

VEROl ER ( 
GARCIA CONESA (Bareinon.) 

Defensa Nimzolndia 

1 d4 CI6, 2 e4 06_ 3 Ce3 AI>! , 4 e3 
O-O. 5 Ad3 d6_ 6 CI3 Ce6. 7 0-0 eS7 8 
d x eS d X eS. 9 Cd51 Te8, 10 C x b4 
C x b4'. 11 C X aSI Od6. 12 14 Td8. 13 
Ae2 Oe7. 14 Ob3 A15_ 15 a3 ceS, 16 
O X b7 CeS. 17 Ob4 aS. 18 Ce6 Od6. 
19 C x a5 Ae4, 20 Cb3 Cld7. 21 Cd4 
0g6. 22 AI3 A X 13, 23 T x 13 Tab8. 24 
Oe3 Ca4. 25 15? Ce51 26 I X g6 C x I3+ . 
27 g Xl3 C Xe3_ 28 g X17 + R X t7 . 29 
b x e3 e5_ 30 CbS Tdl + . 31 Rg2 Tb6_ 
32 RI2 Th6. 33 Re2 Td7, 34 RI2 
T x h2 + . 35 Rg3 Thl , 36 Ab2 T x al . 
37 A x al Td2. 38 Cd4 Ta2. 39 Cb3 
T X a3. 40 C X c5 T x al . 41 Ce4 Tgl + . 
42 R14 ? hS. 43 eS Re7 . 44 CI2 gS + , 
45 RI5 h4. 46 14 Tg2, 47 Chl g X 14. 48 
R x l4 Th2, 

0 - 1 
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VII TORNEIG OBERT "COSTA BRAVA" 
Palafrugell (Baix Empordà), maig i juny de 1979 

.JORDI CUADRAS TORNÀ A GUANYAR 

~'l NOM _ 
i--

CLUB 1.' 2.' " l '." s.' l '.' 1.·~T"'L !SIkChoU:] 
% 6% ~ J . CUADRAS Roy.1 (FIguetes) 1 1 1 1 1 1 

f---' -'-
~ FERRAN o~, 1 1 o 1 1 1 6 

, H. PEREZ Centelles ';' 1 I ,/, 1 1 ,/, 5% 27 .50 
~ 

• FABRE Cenlell8S 1 ,/, O 1 1 1 Sy, 23,50 
-, 8ASART Ou .. o l8nc 1 • 'I, 1 1 O 1 5% 21,50 

• CATALAN E. 8111c elona __ ,I 1 1 O 1 O 5 29 

~ 
SAENI Bale lnona _ _ O 1 1 

+ 
1 O 1 

!---
• VAZOUEZ Guona 1 O 1 1 O 1 

5 2' 

5 22:50 

, BARTAIN ... Ro~.1 I FIgueres I 1 1 O 1 1 1 t O 

~ 
CQRRU Barcnona 

1---
0 1 1 1 ' 0 1 

l-

" COU. A ~IrUg.lI _ y, 1 1 ' 1 ' 1 1 O 

" GIL 8,1.e,"ona ';' 1--;-,'-, 
1 J 1 O 

I 

• , 1 5 19,50 

5 18.50 

O 4'1, 27 

" RIBES Turo Pe". 1 1 '12 I O 1 1 

1 To 

~ " ;' -t 28.50 

O 4'1, 26.5O .,l .. 
" 
" 
" 

CATALAN ~ ~"C.IOtI . 1 1 y, I O 4Yl 25 

k . PIERA Pillal,ugell O O 1 I y, I 4'1, 21 ,50 
f- r-

XERCAVtNS G'lonll O 1 ,/, O I 1 4'1, 20 

COTES JO>. 1 O 1 I O I ';' 41h 

16è. a 26è. amb 4 punts 
BORRAS (Girona) (24), BATLLE (Montgri) (23,5), DILME 
(Bisbalenc) (23) , CAMÓS (Royal) (22,5), FELIP (Girona) 
(22). BAS (Barcelona) (21), MENACH (Girona) (20,5), RI 
BAS (Girona) (19,5), Narcís LLOVERAS (Palafrugell) (19) , 
TAULER (Girona) (17) i OLlVAS (Banyoles) (16). 

29è, a 33è. amb 3 punts i mig 
LlLLO (Guixolenc) (31), VENTURA (Doctor Pascual) (24 ,51 
13,5) , COLL ROIG (Montgrí) (24,5/ 11 ,5), CRUAÑAS (Doc
tor Pascual) (24) i PAYET (Guixolenc) (19). 

Fins arribar a 51 classificats de 66 inscrits . 
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1850 

i 

Aquest torneig és organitzat 
pel Club d'Escacs Palafrugell i 
es juga en els salons de l'Hotel 
Alga, de Calella de Palafrugell , 
tots els diumenges dels mesos 
esmentats durant 6 rondes per 
sistema suis. 

Hi col.laboren moralment i ma
teri alment les primeres ent itats 
cata lanes i locals com Generali
tat, Diputació, Ajuntament i al
tres entusiastes simpati tzants . 

Per primera vegada el torneig 
ha tingut parti cipació estrangera 
i això l 'ha fet esdevenir interna
cional. A més , s'ha obtingut el 
rècord de participants. Tot plegat 
ha fet que s'acompleixi enguany 
la iLlusió i el propòsit que s'havia 
fet el signant d'aquestes ratlles 
quan va inaugurar la primera 
edició d'aquest torneig en 1973. 

Els premis i trofeus també han 
estat més i millors, car de les 
15.000 pessetes que es van re
partir els primers quatre classifi 
cats en el primer torneig s'ha 
arribat ara a les 75.000 pesse
tes , amb trofeus i medalles per 
als 15 primers. 

Aquest sembla que sigui un 
torneig per a Jordi Cuadras, que 
ja l'ha guanyat dos anys seguits 
sense haver perdut cap partida 
entre els dos torneigs i havent 
fet només dues taules . 

Bona actuació també de Fe
rran i Hebert Pérez, que es clas
sificaren a continuació. El juga
dor Camós enguany no s'ha po
gut classificar tan bé com ens 
tenia acostumats, però també l'o
posició era més forta aquesta 
vegada. 

Es de doldre unes quantes re
tirades que es produïren en no 
aconsegui r puntuar en les prime
res rondes . Aquests foren l'ex 
campió gironi Pijuan i els fran-



cesos Lebouchar, Negre i Tosti 
Cre iem que se' ls va t ractar bé 
i que correspondrien a l l ,b la 
seva esportivitat, car si bé el 
que és important en tota com
p e ti ció és participar-hi no ca l d ir 
que h a d'ésser fins el fi nal. 

L 'única retirada justifica da fou 
la d el Dr. Cabero, de Centelles, 
que m a lgrat anar ben classificat 
s'hagué de retirar per un ines
perat congrés de metges a Suïs
sa . Esperem que l'any vinent es 
pUÇ1ui classificar com es mereix . 

En general l'esport ivitat va su
rar d 3munt de tot i no es va pro
duir ca p mena d'inc ident , la qual 
cosa sempre és d 'agrai r i de ce
lebrar. 

La qualita t de joc fou més 
al ta que en les edicions ante
riors ca r s'havia obtingut una 
parti c ipac ió força se lecta a m b 
jUÇ1ado r s d'elevada avaluació . 

N o voldria acabar sense fer 
esment, i deixar-ne constància 
pública, que l'ànima i el motor 
d 'aquest torne ig i del Club en 
si. és el President del m ateix 
senyor Joan Piera . Crec que es
te m obligats a donar- li tot el nos
tre suport i a encoratjar-lo a se
guir endavant. 

Fins el proper v uité to rne ig. 
doncs I 

FERRAN MUÑOZ 

N.O 339 E 18 / a 

CASELLAS (Dr. Pascuol! 
CUADRAS (Royall 

Obertura dos cavalls 

1 e4 eS. 2 Ct3 Cc6. 3 d4 e X d4. 4 Ac4 
C16. 5 CgS Ces. (5 .. dSI ) 6 Ab3 h6. 7 
.4 h X g5. 8 f x eS C X e4 . 9 D x d4 .. 
(9 A X I7+ R X I7. 10 013, 10 . Rg8. 
11 D X e4. dSI ':¡:. ) 9 ... CeS. 10 Ac4 d6. 
11 Cc3 Ae6. 12 Ad2 d x eS7 (12 ... Th4! 
guanyant l 'alfil de c4 .) 13 D X e5 Od6. 
14 Oe2 0·0·0. (14 ... T x h217) 15 0·0-0 
A X e4. 16 O X e4 0e6. 17 A x gSI, 
T x dl +. 18 T X dl 16.19 Od41 Ae7. 20 
AI4 e6. (20 ... Td8. 21 Cd51) 21 Ag3 
Td8. 22 014 T x dl +. 23 C X dl Ca6. 24 
Ce3 gS. 25 Od2 IS + . 26 AI2 Des. 27 
h3 Ce5. 28 Ad4 Og3. 29 Oe2 014 + . 30 
Ae3 DOS. 31 A X e5 Ox e5. 32 0e6+ 
ReT. 33 Del AI6 + . (Aqul el blanc es· 
tava' molt ecuitat de temps.) 34 Ca4 
Od5. 35 DeS b5. 36 018 0e6. 37 Ce3 
Oe3 +. 38 Rdl Ogl + . 39 Rd2 OX g2+ . 
40 Ce2 Od5 + . • 1 Rel Oe5. 42 Of7 + 
Rb6. 43 Ce3 Oe3 + . 44 Rdl A X e3. 45 
b x e3 OX h3. 

0 - 1 

Premi de l*1"8 

N.O 340 E 72 / b 

BORRAS - CORREA 

Defensa siciliana 

1 e4 e5. 2 CI3 Ce6. 3 d4 c X d4, 4 C X d4 
C16. 5 Ce3 dS. 6 Ae4 e6. 7 Ae3 Ae7. 
8 Ab3 O-O. 9 14 06. 10 Oe2 C X d4. 11 
A x d4 b5. 120-0·0 ... (Si 120·0 Ab7. 
13 a3 aS! arribant a una posiciÓ sem
blant a Fischer-Spasski.) 12 ... Dc7. 13 
eS d x e5. 14 A X eS 0c6. 15 Td3 ... (Si 
15 A X I6 A x 16. 16 CdS e x dS. 17 
A x d5 OcS. 18 A X a8 Ae6 amb com
pensació. ) 15 ... as. 16 84 Aa61 17 
a x bS A x b5 . 18 C X b5 OX bS. 19 Te3 
0b61 20 Th3 84. 21 Ae4 a3. 22 b3 82. 
23 Rb2 Ae57 24 A X I6 .1 = 0 + . 25 
T x al T X al . 26 Oh5 h6. 

2T OX h61... (Si 27 A x g7 Ad4+ . 28 
A X d4 D X d4+ . 29 c3 Dd2 + .. 30 RX al 
De l r. 31 Ra2 Ta8 ++.o bé 27 R xal 
Ad4 +. 28 A X d4 D X d4 +. 29 e3 Ta8+ . 
30 Rbl Dgl +. 31 Rb2 Ta1. 32 Re2 
Dbl + I! 33 Rd2 Del +! 34 Re2 ... -no 
34 Rd3 Tdl + + - 34 ... Ta2 + 35 Rd3 
Td2 + +. però encara és milicr 28 .. 
A x e3+ .) 2T ... Ad4+1 (Si 27 ... g X h6. 
28 Tg3 + Rh7. 29 Ad3+ + .) 28 e3 
Ta2 + 7? 29 R X a2 ... (Si 29 Rbl Tal +. 
30 Re2 Ta2 +. 31 Rd1.. . -no 31 Rd3 
g X h61- 31 ... Tal +.32 Re2 Ta2 +. 33 
Rf3? OcS + guanyant. Les blanques 
haurien d'haver-se conformat amb tau
les repetint jugades.) 29 .. T88 + . 30 
Rbl g X h6. 31 A x d4 Oe6. 32 T X h6 
Oe4 + . 33 Rb2 O x g2+. 34 Rbl 0h1 + . 
35 Rb2 Og2 +. 36 Rbl 0h1 + . 37 Rb2 
Oal +. 38 Re2 Ta2 + . 39 Rd3 011 +. 
40 Re4 Og2 +. 41 ReS7 OgT+ . 

JORDI CUADRAS 0 - 1 

-
Si 42 TI6 Td21! 43 15 R18 11 44 l x 06 
T X d4. 45 e x d4 Re7. 46 e x l7 D X t6+ . 
47 F;e4 Dh4 +. 

F. CORREA 

N.O 341 E 0010 

CUAORAS - OOLL 

Defensa f rancesa 

1 e4 06. 2 d4 dS. 3 eS eS. 4 e3 Ce8. 
5 CI3 0b6. 6 Ad3 Adnl (Si el negre 
té la intenCió d 'entrar a la variant de 
captura del peó d4, és millor Jugar 6 
c X d4 i 7 ... Ad7, ja que. amb l'altre 
ordre de jugades, el blanc podria JU
gar 7 d X eS. T . .. A Xe5. 8 De2 amb 
avantatge. ) 7 O-O ... (No aprofitant la 
imprecisió del negre i continuant amb 
la variant de gambit.) 7 _.. e X d4. 8 
e X d4 C X d4. 9 C x d4 O x d4. 10 Ce3 
O x e5?1 (La presa d 'aquest segon peó 
és molt perillosa p'er al negre, és mi. 
llor jugar 10 ... a6!) 11 Tel Od6. l a 
CbS, 12 ... A x bS. 13 A X b5 + Rd8. 14 
;31. .. (En desacord amb l'Enciclopè
dia que dóna per bona 14 0'3. ja que 
després de 14 ... Db4! 15 De2 a6. 16 
Ad3 e fS el negre té molta defensa.) 
14 ... Ob4. 15 a4 Citi. 16 Ad2 Od6. (16 ... 
D X b27 17 AaS+ b6. 18 Te2 guanyanl 
la reina.) 11 Tel TeS. (17 ... Db6. 18 
Ae3 Ad6 -sinó 19 A x 16 g X16. 20 
D x dS e x dS, 21 21 Te8 + mal... . 19 
Od2 amb atac imparable.) 18 T x c8 + 
R x e8, 19 AI4 Db6. 20 Oe2 + Rd8. (Si 
OcS o AeS es perd peça. ) 21 Tel Ad6. 
22 A X d8 O x d6. 23 Oe8 + Re7. 24 
Te7 + CdT. 25 T X dT + OX d7. 28 
OX dT+ . 

1 - O 
JORDI CUAORAS 

Any Classlftcat. Guanyador 

1973 16 PAY ET 

1974 15 CRUA ÑAS 

1975 26 CRUAÑAS 

1976 27 CRUAÑAS 

1977 65 A. HERNANDEZ 

1978 56 J. CUADRAS 

J 1979 51 J. CUADRAS 

--
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I TORNEIG OBERT ··VILA DE CASTELLDEFELS·· 
Castelldefels (Baix Llobregat), maig i juny de 1979 

EDUARD VIDAL, DE "LA LIRA", VENCEDOR 

hOM AVili CLUS ... ,. ,. O ' , . ... , . ,. TOTAL 
Oese1tlp. 
Soc",," 

VIOA" 1975 La l,ra , ,, 
" , , , V, " '11 l ' % 6'12 -

" MAATINEZ "" Am,"" , • V, % • V, , • .. , 'I. , 6 31,50 

R. GONZAlEZ 2060 OIOI , • O , , O " 
, 

" 6 30 

PISA , ... \llIle. ,. , O ' , , ' % O , , . 5'1, 3 ' 

MARINI ",. Co",.II. , , V, , V, " - 'I, O 5Y, 30.50 

O, ... Z vule. O ,. I. O , , 
" % ' 5'h 2. 

MA'ZTEGUI 2000 a,,1 JOfO, 
, .. , ," ' 0 '12 • , V, ' O S 

OLIVER "" Congrés ,. %U ~% , , , O • O ,,, S -
.. 

PAOREHY 1875 La L.r. O , , , ' O ' " , , O 5 -

VALL - Jovent",1 O • '" ,. V, v, ' ' O , , , 5 -
-

IMPERIA .. Ig3S Congres 1 O , V, V, ' 0 '1,14 '" "'% -
NAVARRO - vule. O O " , h , O ~l 1 13 % 4'12 -

PAREOES 

SORIA 

"', amenl M , V, , O V, ' " O V, 4% -

2()4S bro."yol 21 '12 O 
, , ," V, O , 11 'h .. 4% 

15e. a 17e. amb 4 punts 
MARTIN (La Lira), RAMIREZ (Congrés) i SEVERRI (Vulca). 

18e. a 21 e. amb 3 punts i mig 
BARROSO (Hortenc), BENAVENT (La Lira), BRUSI (UGA) 
i SALVO (Congrés). 

22é. i 23e. amb 3 punts 
P¡:REZ (Joventut) i SANAHUJA (Terrassa). 

24e. amb 2 punts i mig 
GONZALEZ (Cornella). 

PRIMERA CATEGORIA 

Guanyador: PEIRO (El Rusc) (31,5) amb 6 punts. 
20n. a 5e. amb 6 punts 

LOPEZ (El Prat) (30,5), ILLESCAS (Comtal) (3C), GONZA
LEZ (Cornella) (26,5) i TORR IJOS (Gava) (26). 

6é. i 7e. amb 5 punts i mig 
GRIMA (Gava) i LACASTA (Foment Martinenc). 

7é. a 12e. ,amb 5 punts 
BARRACHINA (Jake), BONAY (Gava), MOLINA (Seat) , 
ORDOVAS (El Rusc) i VILLAHOZ (Barcelona) . 

13è. amb 4 punts i mig 
CARMONA (Sitges). 

14e. a 16e. amb 4 punts 
LERCH (Viladecans), MORELL (Congrés) i VIVAS (Vilade
cans). 

17e. amb 3 punts i mig 
SALVI (Amistat). 

En el Centre Cultural Recrea 
tiu de Castelldefels s'ha estre· 
na t organització. 

S'ha organitzat aquest torne'g 
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obert a jugar els dissabtes a la 
tarda amb el suport econòm,c 
de la Caixa d'Estalvis de Barce· 
lona, la col. laboració reglamen -

O'ESCACS 

taria de la F.C.E., el control di
rectiu del Sr. Suarez, i l'arbitrat
ge del Sr. Masgoret. 

Hom recalca l'esplèndid ajut 
de la Caixa perquè els premis 
configuraren un torneig ben do
tat, la qual cosa, en el terreny 
dels escacs, no es dóna gaire 
sovint i és un capitol definitiu 
per atreure els bons jugadors. 

Precisament perquè això era 
aixi -i fins, en bona ética es
portiva, un cop feta la inscripció 
és quan es dóna per bona l'or
gani tzació no es comprenen ni es 
justifiquen les retirades que es 
van produir. 

Per exemple, la del jove ter
rassenc Mateu, l'actuació del 
qual era esperada amb interès 
pels afeccionats de Castellde
fels. Però aquests en foren de
cebuts del comportament del 
campió juvenil espanyol perquè 
després d'haver-se inscrit no es 
presentà a jugar la 1.0 ronda; a 
continuació guanyà Sória en la 
2.° ; i es retirà definitivament a 
la 3.0 com aquell que ha fet una 
heroicitat. lOs llastimós que els 
escacs es tractin d'aquesta ma
nera pels que més hi tenen a 
guanyar. 

SeQuint la moda es retirà el 
MC Tejero i els Preferents Re
villa, Moranta, Bofill, López i, 
d'una manera inqualificable, Abe
Jon. que ho feu en les dues da
rres rondes, deslluint aixi una 
competició que es presentava 
força completa pel que feia a la 
seva primera edició . 

No sabem la justificació que 
poden ser capaços de donar per 
haver procedit d'aquesta mane
ra . Però el que no hi ha dubte 
és que no podran justificar de 
cap manera la inscripc,ó de l'any 
vinent. 

El torneig tema, a més, l'al1 -
cient d 'ésser computable per 
avaluació car tots els part,c, · 
pants pertanyien a la F.C.E" la 
qual cosa facilita la seva valo-



ració . L'ambient de la sala de 
JOc era confortable donant un to 
escaquista de caire únic. 

El nombre de jugadors que 
s'agombolaren fou de 154, re 
partits així : 

MC, 5; Pref., 29; 1 es., 40 ; 
2es .. 40 ; 3es., 40. 

Aixó vol dir que es jugaren 
dues competicions. Una reser
vada a Mestres i Preferents a 
8 ronde s, i l'altra per la resta de 
categories a 6 rondes . 

Els dos torneigs es jugaren en 
sa les diferents del mateix Centre 
Cultural. 

Resum de les rondes 

1 o. Llevat 
absència de 
normals amb 
zàlez, Vidal, 
Paredes, etc. 

de la sorprenent 
Mateu, resultats 

victòries de Gon
Tejero , Ulvestad, 

2.0 Desapareixen Revilla i 
Moranta, i apareix Mateu, que 
derrotà Sória en un final amb 
espectacle inclòs. Derrota de 
Gonzàlez davant Barroso, que es 
deixà una peça. A dalt, Vidal, 
Mariné, Maiztegui, Barroso 
Abejon . 

3.0 ; Desqualificació de Ma
teu . Retirades de Revilla i Bofill. 
La partida Abejon-Vidal, de cara 
al resultat final. fixa l'atenció de 
la clientela. 

4.0
: Retirada de Tejero . Mai z

tegui i Vidal es juguen el liderat 
amb la força que dóna guanyar 
40.000 pessetes. Una posició de 
taules la malversa l'uruguaià i 
guanya Vidal. Mariné dóna el 
cop tombant el rei de Paredes 
després d'una pífia absurda del 
jugador del Foment. 

5.0 : No es presenta López. 
Entaulen Mariné-Vidal en una 
lluita plena d'errors. Gonzàlez 
perd amb Olivé, Martinez frena 
Padreny. i aguanten llurs posi
cions Maiztegui-Pisa, que entau
len. A mitja vela Sòria i Paredes. 

6.0 : Vidal guanya amb auto
ritat Oliver, partida que sembla 
decisiva. Mariné es revela la 
sorpresa del torneig en batre 
Pisa. Martinez guanya Sòria, que 
s'enfonsa definitivament. Deixa 
de presentar-se Ulvestad. 

7.0
: Retirada de Prades. Mar

tinez i Vidal entaulen amb pres
sió blanca que no sura. Gran llui 
ta Mariné-Maiztegui, que també 
entaulen. 

El Sr . Molms. representant de la F.C.E., llIurant el premI 8 Diaz , del Vufca 

8.0 : Vidal entaula amb Diaz 
i es proclama guanyador del tor
neig. Martínez guanya el segon 
lloc en vèncer Maiztegui des
prés de g hores de joc. Gonza
lez passa al tercer lloc en gua
nyar Mariné. 

Els únics imbatuts foren Vidal 
i Martínez, precisament. El jove
níssim Diaz, del Vulcà, finí el 
torneig amb 5 punts i mig, però 
en guanyà 3! sense moure peça. 
per incompareixença dels seus 
adversaris. 

La cerimònia de lliurament de 
premis -els trofeus foren molt 
espectaculars- fou presidida 
pel Batlle de Castelldefels, el 
president del Centre Cultural , el 
Director local de la Caixa de 
Barcelona, i el Sr. Molina, en 
nom de la FCE. La sala, de gom 
a gom, aplaudí els diferents ven
cedors com a l'ópera. 

Esperem que la continuïtat si
gui la norma dels organitzadors 
d'aquesta primera edició. 

PEO DE REI 

N:' 342 E 17/b 

VIOAL- PISA 

Gambit Evans 

1 04 oS, 2 CI3 Ce6. 3 Ae4 AeS. 4 b4 
A X b4. 5 e3 Ae7. 6 d4 d6. 7 Ob3 Ch6. 
8 A X h6 Ca5. 9 0a5 + e6. 10 A03 b5. 
11 A X b5 e x b5. 12 O X bS + Ad7. 13 
Od3 Oe7. 14 Cbd2 O-O. 15 O-O Tab8. 
16 Tlel Ao6. 17 e4 15. 18 dS l x 04. 19 
C X e4 A15. 20 eS A Xe4. 21 OX 04 
d x c5. 22 d6 O X d6. 23 A X c5 Oc6. 
24 Oe3 A X eS. 25 T X eS Dg!>. 26 Tacl 
Tbl . 27 O X es Cb7. 28 Od5 + Rh8. 29 
Ces DIS?? 30 Cf7 + T x 17. 31 O X I5. 

1 - O 

N.O 343 E QO / d 

MARI.Nt - PISA 

Defensa francesa 

1 04 06. 2 d4 dS. 3 eS eS. 4 e3 Ce6. 5 
Cf3 ObS. 6 Ad3 eX d4. 7 0-01 .. 
(Aquesta jugada és nova. El sisè mo
viment de tes blanques condueix a un 
gambit que sol seguir amb: 7 e x d4 
Ad7. 8 0·0 C X d4 . 9 C X d4 O x d4 i la 
posició és complexa. La del text pre
tén jugar el gambit accelerant el de
senvolupament blanc.) 7 ... d x e3. (El 
negre accepta el repte i refusa 7 
Ad7 que pot transposar cap a línies 
conegudes.) 8 e x c3 Ad7. 9 Ae3?! 
Od8? (Si 9 ... d4. 10 Ca4 Oe7. 11 
Cxd4 C X eS. 12 AI4 Ad6 (o bé 12 . 
Ce7. 13 Tel C7-e6. 14 CbS Ob8. 15 
Ae4 + ). 13 CbS A X bS. 14 AX bS+-. 
11 ... - D x eS!? També és a considerar 
9 ... D x b2: i el blanc segurament no 
té res millor que acceptar les taules 
amb: 10 CbS Te8. 11 Tbl O x a2. 12 
Tal . etc. La jugada del text deixa el 
blanc amb un avantatge de desenvo· 
lupament que compensa el peó.) lC 
Tel Cge7. (Ara el negre no podrà en· 
rocar. Es preferible 10 ... TcS.) 11 AeS 
Cg6. 12 A x 18 R X 18. (Amb 12 ... C x 18. 
13 CbS. el negre tampoc podria enro
car. ) 13 Tel Ob8. 14 Cb5 ... (Oelensa 
eS degui a 14 ... Cg x eS. 15 C X eS 
CxeS. 16 Ce7+-.) 14 .. 86. 15 A X g6 
h X g6. 16 Cd6 Th6. (Però no 16 . 
C X eS. 17 C X eS O X d6 . 18 013, i el 
negre no pot defensar t7 i g6 simul · 
tàniament.) 17 Db3 e x eS? 18 e x eS 
OX d6. 19 O x b7 Td8. 20 Tc6I. . (Gua· 
nya un temps per a l'atac en desviar 
la dama negra d'eS. el que permetrà 
que la segona torre blanca entri en ac
ció.) 20 ... 007. 21 Te7 RoS. 22 Tecl ... 
( Ara es veu la utilitat de la jugada 20 
de les blanques. S'amenaça: 23 T x d7 
T x d7. 24 Tc8+ Tda. 25 Ce6! gua
nyan!.) 22 ... Dd6. 23 '4 ... (Cal evitar 
sorpreses per h2.) 23 .. g5. 24 T x dT 
T X d7. 25 C x d7 O x 14. 26 CftI+1 

1 - O 
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V TORNEIG OBERT INTERNACIONAL 
«CIUTAT DE BADALONA» 3 a 12 agost 1979 

III~ 
r~11 ' 

VICTOR VEHí, GUANYADOR 

Com de costum, el torneig ha 
estat organitzat per la Secció 
d'Escacs del Centre Parroquial 
de Sant Josep amb la col.labora
ció de la F.C.E. i l 'ajut de la 
FEDA. 

Tot i ésser la cinquena edició, 
per primera vegada la comissió 
organitzadora no ha pogut comp
tar amb el patrocini de l'Ajunta
ment bada Ioni com havia estat 
fins ara, la qual cosa ha fet pe 
rillar la continuïtat del torneig . 
Tant és aixi que fins a les darre
ries de juny no fou possible de 
convocar-lo, car l'aportació del 
consistori havia permès que l'or
ganització fos més o menys sa
nejada com a balanç. 

Aquest retard per a decidir la 
realització del torneig va impedir 
que es fes una difusió més am
pla, i això s'ha deixat sentir so
bretot en la inscripció de juga
dors estrangers, que ha estat 
més reduïda que de costum. 

La parti cipació estrangera fou 
només de 18 jugadors represen
tant a Suècia (2), R.F.A. (7), Fran
ça (3), Anglaterra (1), Holanda 
(3) i Argentina (2). D'entre els 
esmentats ca l destacar el MI Jan 
Eslon; l 'holandès Witt, que va 
demostrar la seva categoria clas
sificant-se en segon lloc havent 
guanyat les seves cinc partides 
de blanques i entaulant les altres 
cinc amb negres; l'argenti Mar
celo Tempone, Mestre de la 
F.I.D.E .. per haver estat campió 
mundial de cadets, precisament 
proclamat pocs dies abans; el 
MN argenti Hebert Pérez, nou 
jugador del Barcinona; l'alemany 
Budde i el suec Vulcan . 

El nombre global de jugadors 
inscrits també fou inferior a l'any 
anterior, car de 136 s'ha passat 
a 122, quan és possib le i es de
sitja anar més enllà; tampoc la 
qualitat global del torneig , espe-

ci al ment en el , grup del davant. 
ha estat del nivell d'altres edi
cions , encara que això no ha 
impedit que hi hagués una dura 
pugn3 pel primer lloc des de bon 
començament, car no hi havia 
un clar favorit, sinó un grup de 
candidats en igualtat de condi
c ions per accedir al primer lloc 
D'ací se'n deri va que el guanya
dor, que va obtenir 8 punts, fos 
segui t d'un grup de sis jugadors 
a només míg punt de distància. 

Es pot dir que Vehí es va fer 
amb el torneig a les rondes 5.0 

i 9.0 quan va superar a Budde, 
amb les negres, i Eslon, amb les 
blanques, respectivament. El 
suec intentà de forçar la partida 
per tractar d'assegurar-se el pri
mer lloc i probablement guanyar 
el torneig. S'ho va jugar tot a 
una carta i Vehi va saber apro
fitar l'avinentesa per prendre-li 
el paper, car el seu Bucholz era 
molt elevat degut d'anar sempre 
al cap de la classificació. 

En les rondes 6.°, 7.°, 8° i 
10.° Vehi va entaular succesiva
ment amb Martin, Wltt , Gómez 
I Pisa. A més els result3ts de la 
darrera ronda l i foren favorables 
quan Witt només va entaular I 

Budde va perdre , amb la qual 
cosa es va poder proclamar gua
nyador en so litari, esborrant aixi 
les males classificacions obtin 
gudes anteriorment en aquest 
torne ig. I també va confirmar el 
que fins ara hagi guanyat un ju
gador espanyol. 

Per millor Bucholz WiU es feu 
amb el segon lloc, el qual va te
nir en contra seu l 'haver hagut 
de jugar les dues últimes rondes 
amb les negres, car havia repe
tit blanques a la 4.°. A continua
ció e's classificà Pisa, que va 
fer un bon torneiç¡ consolidant 
precisament la seva posició amb 
les negres en guanyar Steinb3-
cher i Vulcan a les rondes 7° I 

9.° , i fer taules amb blanques 
contra Martin (8.°) i Vehí (10.°). 

Grup de participants premIats . d'esquerra B dreta. en primer terme H. Pérez , Oliver. 
Vehí . Tempone. Corres I Cordovl/la. AI darrera. Isern , Nepomuceno. Es/on , Martin , 
Pujol. E. Moyano i lac8sta. 
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Martin no va poder revalidar 
el seu triomf de l'any passat car 
va jugar per sota de les seves 
possibilitats . A la 1.0 ronda , nor
malment de tràmit per als juga
dors de millor avaluació, va en
taular amb Ferran. En la 5.0 ron
da ho va tornar a passar mala
ment contra Abejon , però aquest 
no va acceptar les tau les i va 
acabar perdent . Després Martín 
va entaular consecutivament amb 
Vehi , Gómez, Pisa i Witt, i sort 
que guanyà l'última partida con
tra H. Pérez a fi i efecte d'obte
nir el 4rt. lloc final. 

Els altres jugadors que com
pleten el grup dels 7 punts i mig 
van ser: Eslon, que va voler 
anar massa enllà contra Vehl, 
com ja ha estat dit; Correa, els 
millors resultats del qual foren 
~uanyar Budde i fer taules amb 
Eslon ; Joaquim Isern, jugador lo
cal que portava dos anys sense 
jugar, es va col.locar sorprenent
ment en aquest grup després 
d'haver perdut les dues pri me
res partides. La seva bona clas
sif icac ió es deu d'haver guanyat 
Moyano i Abejon en les rondes 
fin als , potser amb una mica de 
sort. Natura.lment, el seu Bu
cholz fou el més baix del grup, 
però el seu setè lloc és la mi
liar classificació obtinguda mai 
per un jugador local en aquesta 
prova . 

En el grup que segueix , el dels 
7 punts, destaca la presència 
de Gómez i Budde. Ambdós van 
fer un bon torneig com ho de
mostra el millor Bucholz de tota 
la competició deixant de banda 
Vehi. A ixÒ vol dir que van jugar 
contra jugadors forts i que sem
pre anaren endavant. Fins i tot 
Budde, d'haver guanyat l'última 
partida amb Correa, s'haqués 
classificat empatat amb Vehi . 

S'ha de deixar constància de 
la bona classificació obtinguda 
per l'argenti Tempone, l' arago
nès Colàs, i els catalans Oliver 
i Pujol, que van tancar aquest 
grup. 

De la resta es pot fer esment 
de la discreta actuació d'Oltra, 
H. Pérez, Saborido i Steinbacher, 
dels que s'esperava més, si bé 
pel que fa a Saborido aquesta 
actuació ha representat la seva 
reincorporació als escacs actius 
després d'una colla d'anys d'ab
sència . I les bones actuacions 
de Fernàndez Diaz, Lacasta i el 
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CLASSIFICACiÓ FINAL 

• 0 . ..... , C .... b .. l' ... , , , .. , ,. O ' ,,' O ' • 10,' 
TOTAl 
PUNTS 

VE H I "" 8~.C>nOn~ , , , , , ,y, y, y, , v. 
. ,n '1<>¡;."d~ " 

, y, , , Yl -' , y. , y, V. 
PIS A "" ..... 'u , , o , H ' y, ,,. , Vz , y. 

"' ... Rr l'" n3~ VulCI V. K' o • , , y. y. y. y, , 
ES l O'" - Suec,a " , , , , V. " '11 'I, • .. , , o , 
CORI'lEA "" Ba'c''''''''' ,- , O " 

, , y. o , , , 
IS EIlH 'U!> Sa'" Jo,ep • O O .. '" 

, .. , ol y, , , . , , 
GOMEZ a,lb"" I .. , I ,, '12 V' , , '12 4 y. y. y, 

IIIUOOIE - "" 
, I .> I I , O O , I , O 

YUlCA'" - Sui&(:'" .o ' I .. O , O , I O ,. , , O , 
TEMPOH!! - ""lIenlo'" 

, , O , y, y. y. 'o , O , y. 

COLAS - s.'a¡jona O I ,,, , O , y, I I y. 

Oltl/ER ll11n~ Congru '/t.. I , O V. O , , .. .. , , 
PU JOL - Sa'" .k>Hp O I V. 'h , O , ,,, " , , 

15è. a 24è. amb 6 punts i mig 
OLTRA (València) (53,5), MOYANO (Vulcà) (51), H. PE
REZ (Argentina) (50), LACASTA (Foment Martinenc) (50) , 
FERNANDEZ DIAZ (Foment Martinenc) (49), CORDOVI
LLA (Amistat) (47), SABORIDO (UGA) (46,5), FERRER (Pa
luzie-Ruy López) (45) , FERNANDEZ (Cerdanyola) (43,S) I 

VELEZ (Jake) (36). 

25è. a 34è. amb 6 punts 
ABEJON (Olot), AUBUHL (R.F.A.), BAILLOUX (França), 
DOMINGUEZ (Jake), FABRE (Centelles), FERRAN (Olot) , 
INGLÈS (Congrés), PASCAL (Sant Josep), TALENS (UGA), 
i VIVES (Masnou) . 

35è. " 52è. amb 5 punts i mig 
BLASCO (Sant Adrià), BONELL (El Rusc), CASTELLET 
(La Lira), CHERTA (Lleidatà-Ruy López) , FERNANDEZ 
(Jake), FLORES (7 a 9), C . GIL (Barcinona), GUTIERREZ 
(La Lira), HUESO (Sant Adrià), NAVARRO (Vulcà), PA
GiOS (Foment Martinenc), PEREZ (Congrés) , SABADELL 
(Foment Martinenc), SANZ (Congrés) , STEINBACHER 
(R.F.A.), TARDIO (UGA), TEJERO (Congrés) i TUBILLA 
(Tarragona) . 

Fins a 109 classificats de 122 inscrits . 

• 
7 '/¡ 

711: 

7'1: 
1Y, 

7'1, 

7Yl 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

jove jugador local de 12 anys 
Xavier Bosque, que acaba de 
pujar a 2.0 categoria, el qual va 
fer 4 punts i mig contra cinc ju
gadors de preferent. 

econòmics necessaris . Hauria 
estat un tort als escacs catalan s 
que aquesta prova desapare
gués. 

Es d'esperar, tal com va dir 
el representant de l'Aiuntament 
en l'acte de cloenda , que el Con
sistori torni a ésser el principal 
patrocinador del torneiq en la 
seva sisena edició de l'anv que 
ve, per a la qual cosa s'ha de 
començar a treball ar des d'ara 
mateix. 

Per últim només cal dir que, 
malgrat les dificultats d'abans. 
durant i després de la competi
ció, l'organització ha mantingut 
la línia d'eficàcia que l'havia ca 
racteritzat en les edicions prece
dents, havent fet prou de mante
nir la continuitat del torneig 
pràcticament contra tothom sen-
se comptar amb els recursos ANTONI CASTELLA 
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LA PARTIDA DECISIVA 

Després de la ronda 8." encapça· 
làvem la classificaCIó Witt. Estan i JO. 
Les partides eren V~hi·Eslon i Martín· 
Wilt. La segona partida va acabar en 
taules més o menys ràpides. El ven· 
cedor de la primera quedava, doncs, 
IIder únic 8 falta d'una sola ronda. 

N.O 344 R 76/e 

VEHI - ESLON 

Defensa Indo Benoni 

1 d4 C16. 2 e4 e5. 3 d5 06. 4 Ce3 exd5 . 
5 e X d5 d6. 6 CI3 g6. 7 e4 Ag7. 8 Ag5 
ha . 9 Ah4 a6. (Així s'evita la perillo
sa !inia 9 ". g5 . 10 Ag3 ehS. 11 AbS + 
RfB. 12 eS! amb fort alac.) 10 Cd2 .. 
( Mantenir l'alfil de quadres negres -el 
negre amenaçava 10.. g5. 11 Ag3 
Ch5- suposa fer certes concessions 
en el flanc de dama.) 10 .. b5. 11 Ae2 
(Una Idea interessant és 11 84 b4. 12 
Ccbl guanyanl la casella c4 per un 
dels cavalls blancs.) 1, ... O-O. 12 Dc2 
Cbd7. 13 0-0 c411 (En una partida 
Hartslon . Pisa, Benidorm-79, es va ju
gar 13. Te8. 14 Tael Oc7. 15 b3 
Cb6. 16 14 Ad7. 17 Rh1 Ta7. 18 AI3 
b4? 19 Cd1 a5. 20 Ce3 a4 . 21 Cde4 
a x b3. 22 a X b3 Cxe4. 23 Cxe4 
Ab5. 24 Ag3 A X e4. 25 D X e4 Tea8. 
26 eS! amb avantatge pràcticament 
decisiu del primer jugador. Evident· 
ment 18 ... b4? és l'error, Ja que ce
deix voluntàriament la casella c4 al 
blanc. 

En canvi 13 ... c4 és moU in teres· 
sant. la idea és jugar CcS i Te8 ata
cant el peó d'e4. A més el blanc no 
pot segui r el pla f4 . Af3 i eS ja que el 
cavall negre s'intal.laria ràpidament a 
d3. De tot aixó es dedueix que el 
blanc no pot permetre que el cavall 
negre estigui a c5.) 14 Rhl CeS. 15 
b41 e X b3. 16 a x b31 Ad7. (Una allra 
possibilitat és 16.. Ab7 i si 17 b4 
Cd7 8mb idea de jugar Cb6, Tc8 i 
CC4. ) 17 b4 .. (Forçada, ja que el 
negre amenaçava 17 .. b4.) 17 ... Ca4J? 
(Afebleix l'estructura de peons. però 
aconsegueix un peó passat ¡ queda 
dèbil el peó blane de b4. ) 18 C X a4 
b X a4. 

19 t4 .. (la Idea bàsica del joc blanc 
és arribar a Jugar eS.) 19.. ob6?1 20 
Cc41 oc7. (Contra 20.. O X b4 es pot 
Jugar 21 A X f6 A x f6 . 22 eS o bé, 
com va dir Eslon 21 Af2 i la dama 
negra té problemes) 21 Tacl Tac8. 
22 Obll (Deixa lliure la columna 
"c" i protegeix b4 i e4 . ) 22 obS. 23 
caS (la idea és anar a c6 des d'on 
es possibilitarà eS . ) 23 .. AbS. (Ce
deiX definitivament c6 a canvi de lli· 
gar els peons. ) 24 A X b5 T x cll 2S 
T x cl a x b5 . 26 Ce6 Ob7, 27 A Xf6 
A X 16. 

28 eS (Per fi s'aconsegueix l'ob
Jectiu de l'obertura: jugar eS. En si· 
tuacions normals aquest avanç dóna 
gran avantatge al blanc. però en 
aquesta posició el peó passat d'a4 pro
porciona al negre suficient contrajoc.) 
28... Ag7. 29 Tl1 d X 05. 30 I X es .3. 
(Aci està el contraJoc. No es pot evi· 
tar canviar el peó "e" blanc per "a" 
negre, amb la qual cosa la partida 
s'equilibra.) 31 oal Oc7. 32 O x a3 
A xe5·. 33 C x e5 O X e5. 34 Od3 Ta81 
(la millor. El canvi de torres fa que 
el negre igualL) 35 o X b5 Tal . 36 h3 
T X 11 +. 37 O x 11 O x d5 . 38 b5 Ob3 1 
(Error deCisiu. AI contrari del que 
passa en els finals de torres, ac i la 
dama s'ha de situar davant del peó, 
no darrera. 38... Dd7 feia taules.) 3~ 

002 Ob1 + . 40 Rh2 Ob4. 41 Oe8+. 
(la idea és Jugar la dama a b8 evi· 
tant el xec continu. Vam estar analit· 
zan t més d'una hora i en veure que 
no es podia evitar l'avanç del peó 
" b", el negre decidl abandonar.) 

1 - O 
VICTOR VEHI 

N..,0 34S E 60/ b 

STEINBACHER - OLTRA 

Defensa siciliana 

1 e4 e5. 2 CI3 Ce6. 3 AbS g6. 4 0·0 
Ag7. 5 Te1 CI6. 6 05 Cd5. 7 Ce3 Ce7. 
8 A )( e6 d x e6. 9 Ce4 Ce6. (Forçada 
per les amenaces CfS + ¡ C x CS.) 10 
d3 O-O. 11 Ae3 b6, 12 Od2.. (~s eu
riosa aquesta obertura. El blanc ha 
fet les mateixes Jugades que en una 
Ruy lópez fins a la Jugada 5.'" i des· 
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près ha acceleral el desenvolupa 
ment mllJançant Cc3, d3, Ae3 i Od2 
amb pressIó sobre c5 I h6, la qual cosa 
obliga el negre a defensar·se curosa· 
ment.) 12 ... Cd4. 13 C x d4 e X d4. 14 
Ah6 e5. 15 014 Ab7. 16 Oh4 16. (16 
Dd5. 17 13 D X .5. 18 Cg5 D16. 19 
Txe7 O x e7. 20 A x g7 R x g7. 21 Tel 
Od6 22 O X h7 + RI6 23 Dh4 Rg7 . 
PerÒ el blanc no té perquè lliurar la 
torre : 19 A X g7 A x g7. 20 T x e7 1- ) 
17 A x g7 R x g7. 18 Og3 Od7. 19 
e x l6 + o x l6. 20 Cd6 Rg8. (20 
Tad8. 21 Te7 + D x .7 22 C15 + + ) 
21 T02 Ad5. 22 T.e1 Tad8. 23 Ce4 
A Xe4. 24 T x e4 Tde8. (S'ha d'evitar 
pressió en la columna " e" per a po· 
der igualar. ) 25 Of4 T x e4. 26 T X e4 
(26 D X 04 R17 . 27 Dh4 Rg7. 28 DI4 
RI7= . ) 26 ... 15. 27 T05 Te8. 28 h4 
T X e5. 29 O x eS Oa4. (Tractant de 
trobar contraJoc per a forçar el xeo 
continu.) 30 oe6 + Rg7. 31 Oe7 + Rg8. 

1/ 2 - 1/ 2 

RAMON OLTRA 

N.O 346 E 78/ b 

OLTRA - CORREA 

Defensa sici l iana 

1 e4 eS. 2 Ct3 Ce6. 3 d4 e X d4. 4 
C X d4 CI6. 5 Ce3 d6 . 6 Ag5 ... (La 
teor ia considera aquesta tinia més 
agressiva que Ae2, però també amb la 
textual les negres gaudeixen de pos
sibilitats de Victòria si el blanc no 
juga correctament.) 6.. e6. 7 od2 as. 
8 0-0-0 Ad7. 9 14 h6. (9 .. b5. 10 
C x e6 A x e6. 11 Ad3 Ae7. 12 e5 
d X eS. 13 fxe5 Cd7. 14 A x e7 O xe7. 
15 Ae4 OcS. 16 A x e6 O x eS. 17 DgS 
O-O. 18 Td6 Db7 - 18 ... De7. 19 Te7 
TadS. 20 Thd1 4 - 19 De7 Ce5 amb 
Igualla!.) 10 Ah4 b5. 11 C X e6 A X e6. 
12 Ad3 b4 . 13 eS .. (la continuaCIÓ 
més forta car el blanc està més de
senvolupat que el negre i per tant tin· 
drà més oportunitat s d'atacar el rel 
amb les seves peces.) 13 ... d X eS, 14 
I X eS OaS. 15 Ae4 ... (15 exf6 b Xc3. 
16 O xc3 O xc3. 17 b Xc3 g5 i el ne
gre està millor. ) 15 C X e4. 16 C X e4 
Ad5. 17 Tht1 Ae5. (17 .. Ta7. 18 DI2 
Td7 I el negre té defensa. ) 18 of4 
O-O. 19 T X d5 e x d5. 20 CI6+ Rh8. 
(Ara el negre és objecte d'un atac 
def ini t iu car el seu rei està desempa· 
raL) 21 Tl3 ... (S, 21 DI5 A.3+ . 22 
Rb1 g6 i el negre es defensa. Per 
aIxò cal fer ara la textual.) 21 ... b3. 
(21 . Ob6. 22 Th3 amb Idea de Jugar 
AI 2. ) 22 015 g6. 23 014 Rg7. 24 Cg4 
15, (24 ... Ae7. 25 D Xh6+ Rg8. 26 
Cf6+ Axf6. 27 e X fS seguit de 
Dg7 ++ . ) 25 O x h6+ R17. 26 06 + 
R x 06. 27 O X g6 + Rd7 . 28 Ce5+ . 

1 - O 
RAMON OLTRA 



N.O 347 

MOLlNA (Sant Adrià) 

W: i .. 

INGltS (Congrés) 

la continuació va ésser: 

16 D x I71. .. 

El blanc pot guanyar qualitat tran 
quiLlamen! lugant 16 C X 17 +, però 
llavors la partida seria vu lgar. Vegem 
les magnifiques combinacions que sur
ten ara. 

16 .. De8. 

AUres possibilitats són: 

16 .. T x 17. 17 C X I7 + Rh7 . IS CI6 
mat. 

16 AeS. 17 Cg6+ Rh7. 1S C16+ 
A x f6 (a 18.. ex 16 segueix 19 
C X IS + Rh8 . 20 Cg6+ Rh7. 21 
C X e7 + Rh8. 22 018 + Cg8. 23 O X g8 
mat) . 19 C X 18 + Rh8. 20 Cg6+ Rh7. 
21 Ce7 + Rh8. 22 O x g8 mat. 

17 Cg6 + Rh7. 18 C XI8 + .. 

Aquesta és la lorma de guanyaf 
més material. També es podia jugar la 
lantàsttca 18 Cd6. Vegem les variants 

18 A x d6. 19 C X I8 + Rh8. 20 
Cg6+ Rh7 21 O xe8 T x e8. 22 Ch4+ 
Rh8. 23 cS guanyant. 

18 O x 17. 19 C X I8 + Rh8. 20 
e x l 7 mal. 

18 T x 17. 19 C x f7 (s'amenaça 
CIS mal) O x 17. (A 19.. CI6 segueix 
20 Ce7+ g6. 21 A x g6 + Rg7 . 22 
A x h6 mat ) 20 CeS + DIS. 21 A x fS + 
ex 15. 22 cS guanyant " només" qua· 
hlal. 

ACLARIMENT 

18 D x 18. 

A 18 ... A x 18 segueix 19 CI6 + Rh8. 
20 o x g8 mat. 

19 D x I8 T x 18. 20 eS. 

1 - O 

A qualsevol jugada de cavall se
gueix 21 Cf6+ i 22 C x d7. 

VICTOR VEHI 

N.' 348 O 32 / 0 

BUDDE - VEH I 

Defensa india de dama 

1 d4 Cffi. 2 e4 06. 3 CIl b6. 4 AI4 
Ab7. 5 h3 Ab4 + . 6 Cbd2 0-0. 7 a , 
A X d2 + . 8 D X d2 d6. 9 03 D07, 10 Ae2 
Cbd7. 11 O-O Ce 4. 12 De2 15. 13 Ah2 
Cg5. 14 dS C x I3 + . 15 A X I3 oS. 1E 
b4 g5. 17 A02 14. 18 Ag4 Cffi . 19 Ae6 + 
Rh8. 20 e X 14 9 X 14. 21 13 ChS. 22 
R12 Cq7. 23 Tad1 C X 06. 24 d X eS 
D X e6. 25 Tle1 Tffi . 26 RI1 Tg8. 27 
T02 Tg7. 28 Re1 Dg8. 29 T12 Ae8. 30 
RIt AeS. 31 Te1 Tlg6. 32 T01 A x e4 +. 
33 Rg1 bS. 34 Db2 Df7. 35 Td1 DIS. 
36 Rh1 e6. 37 Ag1 AdS. 38 Rh2 Th6. 
39 Tdlt Tg3. 

O - 1 

N.' '349 

SABADell ( Foment) 

GAlOBART (SEAT) 

la continuació fou : 

25 T x g2 + . 26 C x g2 Tg8. 27 Cdl4 

D x l41 28 A x l4 T X g2 +. 29 Rh1 
T x I2 + . 30 Rgl Tg2 +. 31 Rh1 Tg1 
mal. 

N.O 350 R 80/ b 

C. l'ERNANDEZ (l'Hospitalet) 
H. PtREZ (Barcinona) 

Defensa Nimzòwitx 

04 Ce6. 2 d4 dS . 3 AbS?I. .. (Una ju
gada poc freqüent i certament inferior 
a les usuals Cc3 o e X dS.) 3 . .. d X e41 
4 Cc3 ... (Considerant que 4 dS no 
dóna avantatge de cap mena les blan. 
ques s'abstenen de fer aquesta juga
da. ) 4 .. . 06. 5 C X o4 DdSI 

(Astuta jugada que resol els proble
mes d 'obertura de les negres mercès 
a les múltiples amenaces que conté.) 
6 Dd3 CI61 7 C X 16 + g X ffi . 8 CI3 
Ad7. 9 e4 DhS. 10 Ad2 0-0-0. 11 0-0·0 
TgS. 12 Thgl a61 (Aprofitant la defi 
cient col.locaci6 de la dama blanca, 
les negres realitzen una típica manio
bra que els assegura superioritat es
tratègica.) 13 Aa41 .. . (Millor era '3 
A X c6 encara que s'haurien d'haver 
resignat a jugar amb notori desavan
tatge posicionaL) 13 ... CeSI 14 C xeS 
A X a4. 15 g41 ... (Completant la desa
fortunada variant començada amb la 
13." jugada.) 15 ... DX.S. 16 D x h7 
D X d4. 17 D X g8 Dd3. 

0·1 

HEBERT P~REZ 

A peticiÓ del Dr. Ricard Calvo fem constar que l'original del seu article ·EI Contragambit Falkbeer. pu
blicat en el número anterio r ens fou lliurat en castellà i que autoritzà la seva publicació en català, tra 
ducció que fou feta per Jordi Puig. 

NDLR 
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XIV TORNEIG OBERT INTERNACIONAL DE BERGA 
Berga (Berguedà), 17 a 26 d'agost del 1979 

L'ALEMANY STEINBACHER EN 
SORTI GUANYADOR 

Gallego, de Gu ipuscoa, primer classificat espanyol 
Calbet, de Valls, primer classificat català 

Com de ccstum aquest tor
neig ha esta t organitzat pel Club 
d'Escacs Berguedà, que estre
nava president en la persona del 
Sr, Josep Solsona i Manonelles, 

La sala de joc fou la Bibliote-
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ca de la Caixa de Pensions, que 
era un dels patrocinadors princi
pals juntament amb l'Ajuntament 
de la ciutat. 

Els torneigs oberts tenen com 
a princi pal finalitat la de promou-
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1Sè, a 24è, amb 6 punts 
CASALS (52/29,75), FERRAN (52/28,25), MARINÉ (47) , VILA (45) , MES
TIERI (44), SCHAFER (R.F.A,) (43) i A. CREUS (39). 

25è, a 33è, amb 5 punts i mig 
1. CREUS, ESAIN, JOKISCH (R.F.A.), LLORENS, VAN PRAAG (Holan
da), A. RAMIREZ, SERRA, R. VAN HAASTERT (Holanda) i WOLF (R. 
F.A.) , 

34è, a 5Oè, amb 5 punts 
BALLART, BAS, DUFRAISSE (França), ESCOBET, ESTRE MERA, Pe
pita FERRER, FRANK (Bèlgica), VAN GEELDEREN (Holanda), GIL, 
P. VAN HAASTERT (Holanda), PASCAL, PUJOL, P RIBERA, V. RI
BERA, RIFÉ, SAYROL i TRIAS. 

Fins a 82 jugadors classificats. 
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re la di fusió dels escacs donant 
una oportuni tat al major nombre 
de jugadors per a tenir una pràc
tica suplementària , car normal
ment aquesta mena de torneigs 
no permeten avaluacions si no 
s'apleguen jugadors molt quali
ficats , cosa que s'escau en molt 
comptats torneigs (Lone P,ne, 
Copa Ri lton, potser Biel/B,enne). 

Per tant , normalment tambè , 
Qaudelxen d'una consideraCIÓ 
menor enfront dels torne if1s d'a
valuació, i no diguem dels cam
pionats oficials del país. La ton
¡¡ada de torneigs oberts interna
cionals catalans (Badalona , Ber
ga , Manresa i Calella , per ordre 
cronològic de celebració) s'es
cau en els mesos d'agost i se
tembre, que acostuma a coinci
dir també amb la celebració de 
compet icions oficials espanyo
les. 

Enguany hi han caigut totes . 
És a dir, campionat femení, juve
ni l, per equips i individual d'Es
panya, que apleguen la major 
part de jugadors espanyols, l'un 
-el d'equips- per la seva prò
pia idiosincràsia, i els altres per
què tal com estan muntats, no 
deixen d'ésser uns grans tor
neigs oberts , això sí, oficials . 

Aleshores als torneigs oberts 
privats només els Queden dues 
possibilitats d'atreure jugadors : 
els estrangers i els premis. 

Per atreure estrangers s'ha de 
fer una campanya continuada 
any rera any i millor encara si 
es fa d'una forma coordinada, 
car més d'un jugador pot diSpu
tar dos o tres torneigs seguits . 
L'altre punt, els premis, poden 
atreure aquells jugadors que no 
tenen gaire cosa a fer en els 
campionats oficia ls. 

Els nostres torneigs oberts no 



s'han preocupat pas gaire de la 
primera faceta, i cadascú fa la 
guerra pel seu compte , i fins i 
tot el que obre el foc és el més 
escarrassat perquè els al tres ja 
es preocupen després, un cop 
començat aquell, de veure si po
den captar-ne jugadors partici
pants. Però la tasca de debò res
ta per fer. 

En quant a premis. tots fan el 
que poden, és ce rt. Però no 
sempre és prou. I aixi veiem com 
mentre Badalona i Manresa, es
pecialment. es preocupen de mi
llorar els premis cada any que 
passa, Berga li costa més de se
guir aquest ritme i s'està que
dant enrera , quan s'hauria de 
compensar el desavantatge que 
signi fica ésser el més retirat. 
geogràficament parlant, dels tor
neigs en litigi, mitjançant millors 
condicions de joc, compresos 
els premis. 

Enguany Berga s'ha trobat 
amb dues competències . Una di
quem-ne natural, el Campionat 
Juvenil d'Espanya, que es juga
va a Malgrat al mateix temps, i 
l'altra, cosa més coent, un tor
neiç¡ obert que s'estrenava a Al
meria i que oferia més bons pre
mis. Observeu la taula que s'a
companya en relaciò als premis 
que ofereixen cadascun dels tor
neigs oberts de' més gran impor
tància dels que es celebl"en a 
Espanya. 

Davant d'això jugadors que 
acabaren a Badalona, en lloc 
d'anar a Berga, que era el cami 
-natural-, se n'anaren a Almeria, 
que per raons de pes era més 
-natural- encara . 

Amb això volem dir que s'han 
de vigilar totes les circumstàn-

cies que concorren en una orga
nitzaciò . Si a Berga s'arrossega
ren massa temps jugant en un 
local totalment inadequat, això 

COMPARACiÓ ENTRE ELS PRINCIPALS TORNEIGS OBERTS 
DE L'ESTAT ESPANYOL EN 1979 

Total 
Drets Primer Nombre ÚIUm Import Dates Localitat d'Inscrlpcl6 premi premis premi premis 

2 · 8/ 1 SAMORA 700 40.000 5 5 .000 90.000 
22·29/ 4 BENIDORM 1.000 35.000 7 10.000 132.000 

3 · 12/8 BADALONA 800 45.000 20 2.000 165.000 
17·26/8 BERGA 30.000 20 2.000 140.000 
17·26/ 8 ALMERIA 1.000 50.000 20 4.000 235.000 

30/ 8·8/ 9 MANRESA 800 45.000 20 3 .000 200.000 
21 . 30/ 9 CALELLA 800 50.000 20 3 .000 262.000 
4 · 14/ 10 CAN PICA FORT 2.000· 60.000 10 9 .000 200.000 

26/ 10·3/ 11 LA CORUNYA 1.000 50.000 10 5 .000 195.000 

• Inclou sopar de cloenda ¡ una excursió turístIca el dia de descans. 

BUTLLETI 

els perjudicà la imatge, i si bé 
ara això s'ha arranjat, caldria 
veure si no portaria confl ictes 
d'ubicació si la inscripció fos 
molt més nombrosa. 

Ara està resultant urgent fer 
una campanya conjunta i, evi
dentment, posar al dia totes les 
condicions de joc. Només aixi 
i especialment pel que fa al tor
neig de Berga, mantindrà la seva 
primacia que li correspon per an
tiguitat. 

Altra cosa és exclamar-se de 
la competènc ia oficial de la 
FEDA programant les seves 
comoeticions en temps dels nos
tres torneigs oberts . Però aixó 
ens sembla dificilment solucio
nable perquè embdós estaments 
cerquen el temps de vacances 
per a facilitar la participació, i 
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en aquest cas la prioritat està 
de part de les competicions ofi
cials, ja que, en essència, no 
són incompatibles, 

Per acabar de rehlar aquest 
concepte observIs l'èxit de par
ticipació del tornei~ de Calell a 
tot i Jugar-se en les mateixes 
dates que el campionat indivI
dual d 'Espanya. 

Enguany la participació a Ber
ga no remuntà pas gaire la de 
l'últim any, si bé fou una xifra 
més aleatòria del que no sembla 
perquè no es va filar gaire prim 
en la categoria dels jugadors ins
crits. Vol dir que no es respectà 
ni massa ni poc que el tornei~ 
fos reservat només a jugadors 
de 1,° categoria en amunt. Com
prenem l'efecte 'lue significa no
drir el torneig de participants, 
però això no deixa de desvirtuar
li la categoria esportiva que es 
pretén, 

Aquest cop el guanyador fou 
un d'a,quests jugadors que s'ha 
especialitzat en jugar torneigs 
oberts, sense ésser una prim e-

Prerrn de bellesa 

N,· 351 E 24 / a 

F, GALLEGO - H, P~REZ 

Obertura Ruy López 

1 e4 CcS. 2 el3 eS. 3 AbS a6. 4 Aa4 
Ab4 . 5, el Aa5. 6 o-o Cge7 . 7 De2 O-O. 
8 Ca3 b5. 9 Ab3 do. 10 Ce2 Cg6 . 11 
d4 Ab6 , 12 AdS Ad7. 13 a4 Tb8, lO 
aXb5 a x b5. 15 d X e5 Cc X e5 . 16 
C2dO Ca, 17 Ab3 ChO, 18 h3 A X dO , 
19 C X d4 eS. 20 f4 c X d4. 21 f xeS 
d6 X eS, 22 exdO Tb5, 23 T x l7 T x 17, 
24 Ag5 018. 25 A X I7+ D X I7 , 26 Ta8 , 
Ae8, 27 A x h4 e X d4. 28 AI2 Dd7. 29 
Dd3 Td6 , 30 eS TdS , 31 De4 Te s . 32 
e6 De7. 33 A x d4 Te1 +. 34 Rh2 Tc4 
35 DeS RfS. 36 T X eS + R x eB. 37 
Ob8 + Dd8. 38 O X bS + Re7, 39 O x eO . 

1 • O 

N.O 352 R 8S/b 

COLOM - V1LAGELlU 

Defensa Pirc 

1 e4 d6 . 2 d4 C16. 3 Ce3 g6. 4 Ae2 
Ag7. 5 Ae3 CeB, 6 Dd2 Cg4, 7 A X g4 
A x g4. 8 13 Ad7 , 9 Cge2 eS, 10 ().O 
0-0, 11 Tacl a6 . 12 d X e5 d x e5. 13 
Tld l Ae6 , 14 O X d8 Tl x d8 , 15 a3 Cd4. 
16 Td2 Td6, 17 Tedl Tad8, 18 A x d4 
e X d4, 19 Ca4 ~6. 20 b4 hS , 21 CI4 
Ad7, 22 Cb2 Aho , 23 g3 eS. 24 e3 AbS. 
2584 A x f4 . 26 g X f4 d X c3. 27 T X d6 
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ra figura en el seu pais, però 
amb una ava luació internacional 
que l'acredita (2265 punts Elo) 
Encara que sigui una puntuació 
molt modesta val a dir que en 
comparança amb l'actuació de 
Gallego i H, Pérez, per exemple, 
que quedaren per sota d'ell, al
guna cosa vo l dir això . 

Després d'aquesta constatació 
poca cosa més podem afegir 
per la mena d'heterogenis juga
dors que s'hi aplegaren, la qual 
cosa impedeix qualsevol valo
ració. 

En tot cas podem, observar la 
bona col.locació de Calbet, de 
Valls, que en el grup dels 6 
punts i mig fou dels més ben 
entonats. Tenint en compte que 
fou participant en la final del 
Campionat de Catalunya, en la 
qual va quedar l'últim, és també 
un punt de referènci a, 

Vilageliu ,amb la mateixa pun
tuació assolida l 'any passat . 
quedà més aval l, però fou en el 
mateix grup abans esmentat, on 
també s'hi trobava E. Moyano, 

T X d6 , 28 Tbl A x a4 , 29 b x eS b X eS. 

o - 1 

N,· 353 E Ol lc 

STE1NBACHER - F, GALLEGO 

Defensa francesa 

1 d4 e6, 2 e4 dS , 3 Cd2 Ce6, 4 e3 
Ch6, 5 Cgl3 15, 6 e X dS e X dS , 7 e4 
C17, 8 e x dS Cb4, 9 Db3 C X dS, 10 
Ac4 e6. 11 O-O Ae7. 12 TelO-O. 13 
Cbl b6. 14 Ce3 Ab7. 15 Ad2 AlS. 16 
Tael Te8, 17 Ad3 06. 18 C x dS e X dS. 
19 T X cB D x c8. 20 Oa4 aS. 21 Ob3 
Ad8. 22 h3 Od7. 23 AbS Dd6. 24 Ae8 
AaS. 25 Oa4 Ac7. 26 Ad7 AeB. 27 
A X c8 T x c8. 28 Tel Td8. 29 Te6 
De1. 30 Oe2 Td7. 31 Te3 Dd6. 32 g3 
Ad8. 33 AI4 Db'. 34 Te8 ObS , 35 aO 
Oa6 . 36 Oe6 Ob? 37 O X b? T x b7. 
38 Cg5 Td7. 39 ceS Te7. 40 C X d8 
Te8. 41 Ce6. 

1 · O 

N.O 354 

H. P~REZ (Centelles) 
WESTPHAL (R.FA ) 

Defensa Caro Kann 

R 93/a 

1 e4 e6. 2 d4 dS . 3 e x dS c X dS. 4 
Ad3 Ce6. 5 e3 g6. 6 AI4 Ag7. 7 Cd2 
CIS. 8 Cgl3 O-O. 9 h3 Ce8?1 10 0·0 Cd6. 
11 Te1 b6? (En aquesta !inia les ne· 
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que lampoc es va poder desta · 
car . 

Equiparable a Calbet per la 
seva significació, encara Que 
més avall per Bucholz, tenim el 
seu compatrici Descarreç¡a . de 
Reus , la qual cosa ens plau de 
veure com els jugadors de co
marques comencen a bellugar-se 
cercant més ampli ventall a la 
seva activitat 

El repartiment de premis al 
Saló d'Actes de l'Ajuntament va 
cloure aquesta edició tenint ja 
present la de l'any vinent. que 
tindrà una siç¡nificacló especial 
car serà la XV.o. 

Ja hi ha l'ambició d 'ap legar 
tots els vencedors anteriors . 
Però creiem no estarà de més. 
ultra la realització d'aquesta 
magnifica idea. reflexionar una 
mica en la problemàtica d'a
quest torneig en particular, que 
hem esbossat aqui amb el mi
llor desiç¡ de contribuir a asseç¡u
rar-li molts més anys de vida. 

JORDI PUIG 

gres han de jugar el seu alfil dama a 
f5 sense tenir por de tenir els peons 
doblats, car reforcen el punt e4. lò' 
gicament per aquest motiu no era ne· 
cessari fer la maniobra CeB i Cd6. la 
textual és un sorprenent error de con
cepte per l'autoexclusió de l'alfil. on 
romandrà "tri stament" marginat.) 12 
Ces Ab7. 13 h4J. .. (E l senyal de l'atac. 
Es projecta el pla h5 i h X g6, i si el 
negre Juga h x g6, aleshores es pene
trarà Via g5 i per la columna "h" . ) 
13" eo. 14 hS Te8. 15 h X g6 h X g6. 
16 C x e6 A X e6. 17 Og4 CIS. 18 CI3 
AlS . 19 g3 Rg7. 20 Rg2 Th8. 21 Thl 
Od7. 22 Ae5 De7. 23 014 A x es. 2' 
C X eS Ab7. 25 Tdel CdS? (Error de· 
finitiu en posició inferior. Ara tampoc 
era convenient 25 .. T X hl . 26 TXhl 
The. 27 ex g6! etc.) 

26 C x gol I X g6. 27 De5 + 016. 28 
O x d6 Te18. 29 14. 

1 - O 'HEBERT P~REZ 
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VII TORNEIG OBERT INTERNACIONAL 
«CIUTAT DE MANRESA» 
VII Torn ig Obert Internacional Juvenil 
Manresa (Bages), 30 d'agost al 8 de setembre de 1979 

L'argentí Marcelo Tempone, Campi6 
mundial de cadets, guanyador 

J. Cuadral i Steinbacher en segon lloc 
S, Armengol, primer classificat local 

L'Escacs Catalònia Club, de naugurà en 1973 amb motiu del 
Manresa, organitzà la setena 25è, aniversari de la fundació del 
edició d'aquest torneig, que està club, 
esdevenint tradicional, i que s'i- Les partides foren jugades en 

~. '0. '_":16 e c ..... ' ,' , .. ,. o' ,,' o .. " o' o' 10,' ::f~~ l'''' ...... 

TlM~"1 fugton1,n. V, O V, a 
J eUADIU,' .aTS Ilevll r,V""" V, O V, V, 7V, 
'HI"'8ACHliII 'H' '" 

, • , O V. O 7'1z 
MAlZTIGUI ,~. Ur"lll'" " ' V, V, O 

Ooll..L(QQ nM Ou 1I.IIC06N O V, V, 
Gil "EDUl'" UH C ... ,.·' ..... H . O y, y, 
1'''Il0l0 H" ....... ". V. V, O V, V, V, "h 
co'""u .. ~ II., ... ~ V, V, V, 8% 
"f:1tOt:lIIICtn ~.- • , O V, 8'1, 
COUAOO "'" ", .. _,I O V, V, O V. av, 
• " .. 1_04.. - C., ...... 'I, o o IV, 
COIlOOVIl ,- -- V, O V, o o 
O .. !IC,. A"" nH -- O V, V, V, V. O 

..... '111 f,.toC. V, O O V, 
"A" "'" UNCHf.l II"~\ U L.' • V, O V, 
. ..... OILL 

IOTIf'OlL 

L'110 

r,,_ ... V, V, V, V, O e.,_. V, O ' 0' O V, 
0"' . ........ O O .. . V, V • V, V. 

19è, a 25è, amb 5 punts i mig 
CORDOVIL (Portugal) (56) , GARCIA ARES (47), REN~ MA
VER (França) (46,5), MARTIN SANCHEZ (46), SABADELL 
(45) , BOTI FOLL (44) i ULLO FERRER (40,5). 

26è" a 34è, amb 5 punts 
OUVERAS (48,5), FARR~ (46,5r. NAVAS (45), SANCHEZ 
(44), PLANAS (43), GARRIGA (41,5), CHERTA (41), SERRA 
(39,5) i GONZALEZ A. (34). 

35è, a 41è, amb 4 punts i mig 
REVERT~ (49,5), ALBERT FRANK (Bèlgica) (47) , Ti:BAR 
(43,S), BENAVENT (39), J. FERNANDEZ (39), HUERTA (37,5) 
i ESCOFET (37) . 

Fins a 55 jugadors classificats. 
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el Saló d'Actes del Grup Esco
lar . La Renaixença-, que fou 
molt concorregut de públic se
fluidor. Els principals especta
dors provingueren de la comar
ca atrets per l'interès d'ambdues 
competicions. 

El torneig principal va tenir fa
ses molt característiques . Una de 
total domini de l 'alemany Stein
bacher, que comptava les seves 
partides per victòries (amb les 
importants de les 4,0 i S,a ronda 
contra Gallego i Cordovil). 

La segona fase , plena d'inte
rès, es va iniciar amb la victò
ria de Cuadras contra Steinba
cher a la 6.0 ronda, la qual cosa 
va reduir diferències en els pri
mers classificats , on hi havia sis 
jugadors separats només per un 
punt 

A partir d'ací hi hagué l'alter
nativa Cuadras/Steinbacher, f ins 
que a la 9,0 ronda sorgi l' argen-
tí Tempone, actual campió mun
dial cadet, que guanyà l'alemany 
i el va desplaçar, posant-se a l'al
çada de Cuadras, amb el qual 
havia entaulat 

El desenllaç definitiu es donà 
a la darre ra ronda, en la qual hi 
havia cinc jugadors que podien 
optar pel triomf, quatre dels 
quals s'enfrontaven entre ells : 
Tempone (7) - Correa (6.5), Cua
dras (7) _ Gil Reguera (6,5), 
Sleinbacher (6,5) - Garcia Arés 
(6), eren els encontres princi-
pals. 

Després de quatre hores de 
joc la vic tòria de Tempone li 
va deixar un camí bastant lIiu 
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re; a la sisena hora Steinba
cher s'assegurava el tercer 
lloc després d'una ferrenya 
defensa de Garcia Arés. Final
ment, a les 8 hores i mitja de 
joc, es signava l'empat entre 
Cuadras i Gil , amb la qual cosa 
el jugador català es feia amb el 
seoon lloc i el triomf defin itiu 
anava a parar a Tempone. 

Resumint actuacions, es pot 
dir que Marcelo Tempone va ju
gar amb molta astúcia, impròpia 
de la seva edat, calcul.lant amb 
exactitud les seves possibilitats . 
~s de creure que tindrà un bon 
esdevenidor en els escacs. 

Jordi Cuadras fou el gran ani
mador de la competició. Va ju
gar amb aplom i seguretat, però 
els seus empats en les dues da
rreres rondes el van perjudicar. 

De 5teinbacher s'ha de fer es 
ment del seu esaerit OP li,,;," ; ci 
bon encert en els finals de par
tida, però va perdre a'mb els que 
el precediren. 

Bones actuacions de Maizte
gui i Gil Reguera aguantant bé 
la duresa del torneig . 

Empatat amb aquests va que
dar Francisco Gallega, del qual 
s'esperava una millor actuació 
car se'l considera ben preparat 
teòricament. 

Dels altres cal esmentar l'ho
landès Harry 5ibbing, que va ju
gar molt fort com és el seu cos
tum; Pergericht, sots-campió 
belga, Correa i Collada a bon 
nivell encara que amb alts i bai
xos . Va completar el grup Sal
vador Armengol , del club orga
nitzador i primer classificat lo
cal, que després d'un comença-
ment poc segur va anar millorant En primer terme Tempona (blanques) contra MBlzlegul. 

el seu joc i va acabar amb una 
brillant partida d'atac contra el 
suec Vulcan. 

Sorprèn, per a qui no presen- En primer terme Jordi Cuadras (negres) contra Sibblng. 

ciés el torneig, la baixa classi
ficació de Cordovil, que va ju
gar més nerviós que de costum, 
especulant massa amb el seu 
temps de rellotge . 

Prometedores actuacions dels 
joves Martin Sànchez, Sabadell , 
Botifoll i Ullo Ferrer emparellats 
amb els veterans Garcia Arés i 
René Mayer. 

Va actuar invitada la campio
na femenina d'Espanya Julita Ga
llega, que va tenir una discreta 
actuació, superant-se només a 
la segona meitat del torneig. 
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XAVIER PIERA 
GUANYADOR DEL JUVENil 

També va ésser molt disputat 
el torneig obert juvenil car la 
seva classificació variava de li
der gairebé a cada ronda . 

Xavier Piera, de PalafruÇ1ell, en 
vèncer a l'última rond a al fins 
aleshores primer classificat Ba
sili Giménez, de Manresa, va ob
tenir aixi la victó ria fina l del tor
neig. 

A mig punt del guanyador es 
classificaren els manresans Gar
cia i Giménez, considerats favo
rits abans de començar el tor
neig i autèntics animadors d'a 
quest, car anaven a guanyar 
cada partida. Es pot dir que la 
seva classificació fou cen me
rescuda . 

López i F. J. Moyano empata
ren amb els abans esmentats. 
Tot i que feren un bon torneig 
s'esperava més del campió de 
Catalunya , el qual es trobà amb 
rivals ben dispostos que el des
plaçaren al cinquè lloc. 

Dels altres participants s'han 
d'esmentar Herreros (Catalònia), 
Olga Sentinella (Vulcà) , supe
rant de llarg la seva actuació de 
l'any anterior, i Pérez en el seu 
primer torneig . 

L'org ani tzació no va ten ir pro
blemes i això ho diu tot a favor 
de l'esportivitat dels participants. 

El lliurament de premis fou fet 
en el Saló d'Actes de l'Ajunta
ment, l'Alcalde del qual, Sr. Joan 
Cornet, va presidir l'acte. Aquest 
fou molt lluït per la nombrosa 
quantitat de premis repart its i 
aixi s'acabà amb eufòria una 
nova edició amb el desig d'anar 
per una altra. 

N.' 355 R 83 / e 

CUAORAS - STEINBACHER 

Defensa Atekhine 

1 e4 Cie. 2 oS CdS. 3 d4 d6 . 4 CI3 
Ag4. 5 A02 06. 6 O-O A07. 7 e4 Cb6. 8 
Ce3 O-O. 9 A03 dS . Iacs A x 13. 11 
gXI3 Ce8. 12 14 g6 . 13 Ob3 b6, 14 IS 
g x lS. 15 Ah6 Rh8 . 16 A x l8 A X I8. 
17 e X b6 o x b6. 18 Rhl Oh4. 19 14 
M6. 20 C x dS T.7. 21 CI6 A x 14. 22 
TXI4 O x 14. 23 Tgl Ce7. 24 ObS. 

1 - O (0.34 -1 .19) 

N.O 356 o 09/ b 

TEMPONE-JOROI CUAORAS 

G.D. Defensa Tarrasch 

1 e4 eS. 2 Ce3 CI6. 3 g3 06. 4 Ag2 
CCS. 5 CI3 dS . 6 e X dS oxdS. 7 d4 
Ae7. 8 I).Q O-O. 9 b3 Ce4. 10 Ab2 Ag4. 
11 d X c5 C X e3. 12 AX e3 A x eS. 13 
Tel d4 . 14 Ab2 Ab6. 15 h3 AhS. 16 
a3 Te8. 17 b4 .6. 18 Te2 Od7. 19 Td2 
Tad8. 20 Ob3 006. 21 D X 06 IX06. 
22 g4 Ag6. 23 CgS eS. 24 Ae4 A x e4. 
2S C X 04 Ce7. 26 Tel CdS. 27 Rh2 
CI6. 28 C XI6 9 X 16. 29 Te4 RI7. 30 
a4 Te8. 31 Tde2 T Xe4. 32 T x c4 Te7. 
33 aS Te7. 34 Tel T x el . 35 AX el 
Ae7. 36 Rg3 Ad6. 37 Ad2 e4 +. 38 Rg2 
Re6. 39 e3 d3, 40 14 RdS. 41 IS Re4 . 
42 RI2 Rb3. 43 bS • X b5. 44 h4 Re2 . 
45 06 b X 06. 

0-1 (2.02 -1.28) 

N." 357 E 10/b 

ARMENGOL - VULCAN 

Obertura vienesa 

1 04 eS. 2 Ce3 Ce6. 3 14 e X 14. 4 CI3 
h6. 5 d4 gS. 6 dS Ce07. 7 d6 Cg6. 8 
eS e6. 9 Ad3 Ag7. 10 A X g6 IXg6. 11 
Od3 RI7 . 12 Oe4 + RI8. 13 A x 14 bS. 
14 0e4 b4. 15 O-O A.6. 16 C X gS 
AXI1. 17 T x l1 De8. 18 Ag3+ Aie. 
19 exI6 D xe4. 20 Cg X e4 b xe3t 21 
17 e X b2. 22 I x g8=0+ R x g8. 23 
AoS TbB. 24 Tbl TbS. 25 Ae3 Rh7. 26 
C X 16+ Rg7. 27 C x d7+ Rg8. 28 
A x h8 R X h8. 29 CI6 Rg7. 30 d7 Tb8. 
31 T X b2 Td8. 32 Ce8+ RI7 . 33 Tb7. 

1 - O 

N.' 358 R 80l b 

CUAORAS - MAIZTEGUI 

Defensa Nimzowitx 

1 04 Ce6. 2 CI3 d6 . 3 d4 Ag4. 4 AbS 
06. 5 Aa4 bS. 6 Ab3 CI6. 7 e3 06. 8 
Cbd2 dS . 9 Oe2 Ae7. 10 a4 b4. 11 aS 
0-0. 12 h3 AhS. 13 oS Cd7. 14 .\a4 C7b8. 
15 Ae2 Ca7. 16 CI1 CbS. 17 Cg3 Ag6 . 
18 A X g6 h X g6, 19 e x b4 AX b4+ . 
20 Ad2 eS. 21 A X b4 e x b4. 22 h4 Ce6. 
23 Od3 Oe7. 24 Ce2 Tac8. 25 De3 f6. 
26 hS gS. 27 h6 IXeS. 28 d X e5 d4 . 
29 De4 TlS. 30 Tel Cel< 31 b X e3 
d X c3. 32 C X c3 b xc3. 33 T x c:3 Tf4. 
34 0g6 Tb8. 35 0·0 T X 13. 36 T X e6 
Tl7. 37 T X 06 Oa7. 38 Tb6 Te8. 39 06 
T'e7. 40 Tel oa8. 41 O x g5. Temps. 

N.' 359 R 31/b 

STEINBACHER • TEMPONE 

Obertura anglesa 
1 e4 es. 2 Ce3 Ce6. 3 CI3 d6 . 4 d4 
Ag4. 5 dS Cee7. 6 eS g6. 7 Oa4 + 
Ad7. 8 Ob3 Tb8. 9 04 Ag7, 10 Aa3 
d x eS .. 11 d6 e X d6. 12 Ae4 ChS. 13 
AXh6 A x h6. 14 AXI7+ RI8. 15 Tdl 
Ce6. 16 T X d6 007. 17 OdS Td8. 18 
O X es R XI7. 19 CdS 008.20 O-O AI8. 
21 Ce7 Oe7. 22 Tldl O X d6. 23 T x d¡; 
A X d6. 24 Cg5+ Rg7. 25 O X d6 Ag4. 

0-1 

N.O 360 E Sl/a 

MAIZTEGUI - Feo. GALL EGO 

Defensa siciliana 

1 04 eS. 2 Ce3 CCS. 3 14 g6. 4 CI3 Ag7. 
5 Ae4 06. 6 lS Cg07. 7 l x g6 I X g6. 8 
O-O 0-0. 9 d3 dS. 10 Ab3 Cas. 11 AgS 
C X b3. 12 a x b3 d4, 13 Ca4 eS. 14 
Del Oe7. 15 A X 07 O X 07. 16 Cb6 Tb8. 
17 C X e8 Tb x e8. 18 T X.7 Ah6. 19 
g3 TI6. 20 Cd2 Tel8. 21 T X I6 O X I6. 
22 CI1 013. 23 Tal Ae3 +. 24 C X 03 
d x e3. 25 011 OhS. 26 Og2 TI2. 27 
Ohl Dh3. 28 Tol hS. 

0-1 

N.' 361 E 13/a 

CORDOVIL - MAYER 

Defensa Petrov 
1 e4 eS. 2 Cf3 CI6. 3 d4 C X 04. 4 C X eS 
dS . 5 Ad3 Cd7. 6 0-0 c x oS. 7 d x oS 
Ces. 8 Ce3 e6. 9 14 g6 . 10 Ce2 ls. 11 
e xI6 O xI6. 12 lS C x d3. 13 eXd3 
g X IS. 14 Ae3 Ad6. 15 Ad4 Oh4. 16 
CI4 O-O. 17 g3 Dh6. 18 Ob3 b6. 19 
Taol Ad7. 20 C X ds A06. 21 C07 + 
RI7. 22 C x lS A X b3. 23 C X h6+ Rg6. 
24 aXb3, 

1 - O 

VI CIUTAT DE MANRESA, 1978 

N.' 362 E 90/a 

MEDINA - OOlOA 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 d4 e X d4. 4 C x d4 
CI6. 5 Ce3 aS. 6 14 Oe7. 7 A02 g6. 8 
O-O Ag7. 9 Rhl O-O. 10 AI3 eS. 11 Cde2 
A06. 12 001 bS. 13 IS Ae4. 14 AgS 
Cbd7. 15 a3 .5. 16 I X g6 h x g6. 17 
b3 A x02. 18 AX02 b4. 19 CbS OXe2. 
20 C x d6 DeS. 21 Dd2 b x 03. 22 Ae4 
Od4. 23 D X d4 oXd4. 24 Txa3 T.b8. 
25 T X aS Rh7. 26 Ta7 Tb6. 27 C x 17 
T xl7. 27 Axl7 C x e4. 29 Ad8 TI6. 30 
A x 16 Cd x 16. 31 AbS Cg4. 32 TII7. 

1 - O (1 .43 - 2.30) 1 - O (2 :01/1 '56) 
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II TORNEl6 OBERT INTERNACIONAL 
"CIUTAT DE CALEU -COSTA DEL MARESME" 

21 al 29 setembre 1979 

NOU TRIOMF DEL SUEC ESLON 

El juvenil Bofill , primer classificat espanyol 

L'èxit extraordinari d'aquesta 
segona edició del torneig obert 
internacional es relaciona ínti
mament amb el tradicional amor 
als escacs que sempre ha sen
tit la ciutat de Calella . 

Ja en els inicis dels anys vint 
era tanta l'afició local que es 
veieren -forçats- a crear el Club 
d'Escacs Lucena en 1925, que 
fou un dels peoners dels escacs 
catalans i un dels que més con
tribuïren a la constitució de la 
Federació Catalana d'Escacs. 

ria ment com a jugador i entre
nador en el C . E. Terrassa, ciu
tat on residia. Ens referim a l'en
tranyable amic A¡¡usti Massó, 
persona que sentia profunda
ment els escacs i que esperava 
dalerosament les vacances per 
a traslladar-se a -la seva- Ca
lella i jupar amb els vells amics. 
Dissortadament un accident de 
circulació escapçà per sempre 
la seva vida esportiva. 

Tamcé ha destacat com a ju
pador a Barcelona, i en els ren
qles del Club Paluzíe i Ruy Ló
pez, un altre dels fundadors del 
L ucena, el company Victori Pe-

demonte, que tant ha col.labo
rat en l'estructuració dels tor
nei¡¡s locals i actuà com àrbitre 
auxiliar al costat del MI i AI An
toni Medina. 

El dur cop de la guerra civil 
ferí de mort el romàntic esperit 
del club , el qual acabà llanguint 
a desgrat dels intents que es 
feren en 1944 per tornar a re
unir els jugadors que quedaven, 
i que estaven escampats entre 
Acció Catòlica i Penya Monte
mar. El rebuig fou total i no es 
va aconseg·uir de reconstruir 
l 'ambient anterior. 

Els escacs a Calella necessi-

En aquell temps van desfilar 
pel club el campió del món Dr. 
Alekhine, el campió mundial de 
partides a cegues Koltanowski . 
el gran mestre Reti, i, més tard, 
els nostres Pomar, Domènech, 
Medina, A. Ribera, etc., aquest 
darrer estretament vinculat al 
C . E. Lucena per haver-ne estat 
jugador del club i soci honorari. 

Els principals responsables de "organttzació escaquista de Ca/elfs. 

Va ésser el mateix any de la 
seva fundació quan, en compe
tir amb una selecció de 300 ju
gadors de tot Catalunya, a l'Iris 
Park de Barcelona, un equip del 
C. E. Lucena compost per les 
seves cinc primeres figures, en
mig de gran expectació, va gua
nyar el 1 er. Premi de Problemes. 

Un dels fundadors del Club 
Lucena es destacà extraordinà-
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taven un altre tractament, un al
tre estat d'ànim per tal de fer 
tang ibles les il.lusions i projec
tes . No va ésser fins el 1975 
quan es donaren a bastament 
aquestes c ircumstàncies i nova 
saba va fe r possib le la creació 
del Club d'Escacs Cale lla en el 
SI de la Secció Recreat iva de la 
Coopera tiva L'Amistat . El s fun 
dadors d'aquesta època foren 
Tenas, Banet. Albó, Martínez, 
Salvanyà, Pera i Va ll s. 

Després d'un pa rell d'anys 
d'estabili tzació s'o rgani tzà el I 
Torneig Obert Internac iona l com 
a complement d'estatjar el VI 
Torneig ·Costa Catalana, de 
l 'Associació Barcinona, de Bar
celona. No solament l'èxit fou 
ben palès, sinó que es veié es 
podia anar a més amb una re
novació dels condicionants d'a
questa mena de competicions. 

I així ho hem pogut veure en
guanyen planteja r l'organitza
ció del 11 Torne ig Obert Intern a
cional, que ha tingut una de les 
participacions més nombroses i 
de qual itat que s'han fet en el 
nostre país. 

El torneig s'ha desenvolupat 
en els sa lons gairebé insufi
cients cedi ts per l 'Hotel Goya , 
tot i que estava tancat per als 
hostes per ésser fora de tempo
rada. 

Difíci l és fe r-ne un comentari 
de les inci dències esportives, 
al trament prou explicites en el 
quadre de classi ficació. Cal re
marcar només l' èxi t que ha sig
ni ficat per Eslon tornar a gua
nyar el torneig, aquesta vegada 
amb molt més forta oposici ó que 
l'any passa t. 

Una qualif icada partici pac ió 
estrangera féu di fíci l l 'actuació 
dels jugadors espanyo ls, i fou 
un juveni l ca talà, Bofill, que as
soli d'ésser el primer classi ficat 
espanyo l dintre del grup dels 
set punts. 

Tot i que el torneig no fou 
convocat fins molt pocs mesos 
abans degut als canvis consis
tori als de la pr imavera passada, 
l'o rganització es volcà en la seva 
comesa presidida per l'efectivi
tat del Sr. Josep Vall s i Mir, i, 
amb l'ajut de la Junta Mun ic ipal 
de Turisme i de Maresme Turi s
ti c, s'aconsegu í una cri da efec
tiva que va donar un resultat 
esp lendent, com ja hem deixa t 
esmentat abans. 

CLASSI FICACIÓ FINAL 
,~ • 0. n~ ... FIUIf.RA.CIO ' .. ,. ,. . ' .' ... , . .. ,. " . TOlAl. 

.. m 
, ElLON ., . - Su..:, • , , , , , , ' Y. o , , 8% 

• !(R1STIAN5EN "' .. , o«< ...... u • 'I, , . , , , Y • , , Y. 'I, o 

• S n !NUCHf!! .. "" "" 
, , , , , o Y, o , , l 'I. 

• Wl I UIII Nl'" G' .dO f",l"'dl~ , , Y. 'I. , , Y. , Y. Y. J~h 

o Iol !l1!TIC n.~ 
, .. _, .... , , o , , Y. , 'h Y. , 7'1, 

• 11IJSfR-. n13 _"""o , Y. , o , Y, , . , , Y. l';' 

• TEMPON~ .. Alge ... ", • , , , o , Y. Y. Y. , , 7'h 

• H PllIU .. .. ... g ..... ,"'. 
, , , , o , Y. Y. o , , 

, POltOJOWCZTK "' m, Po",n •• , , 'V! , O Y. , Y. , Y. , 
" vuu: ... '" .m ~" 

, 'lo , Y. 'I, , Y • . , , O , 
" o CASTRO .. ... COlOm"' • , , , o Y. , , Y. O , , 
" "' ... llu aUI - lln U'''II''"' 

, , , O Y, Y, , o , , , 
" BOfill 'tl~ (".'.,,,",, . , O , , 'lo Y. Y. , Y. , , 
.. NfPOM\IC~O 21~~ h-"'" , , Y, Y, , Y, 'I. , Y, O I V> 

" SMI' .. . ~, t+ol.,," • , , , , O O Y. , O , /l 'I, 

" CQRO(I Vll .. ". ""'''9'11 Y, , , , 'h O Y, , O , S'I, 

" H RUllO ". boa ...... , , , o Y. 'lo , Y. , O 8~h 

" COIIREIl ". C .. ~I.". , Y. Y. Y, , , O , , O 8'h .. IlASIC .. - , .. _ ..... , , O • , , , O Y, , 8~h 

" REl .. "OIO "' ". Esp.",. , Y. Y. , O , O , , lI, . l 'I • 

" IREIIO n>. C.'aI_ , , , , , , Y. , , , !l'I, 

" UEGfll - '" Y. Y. , , , , O , , y, IlY, 

" .... 1I ..... "~f - ,~ 1<"""". Y, , , , , O O , , , SYl .. H A~Df"A '" - - s.. .... O , , , , Y, , , , , 6% 

25 ... al 35 ... amb 6 punts 

ULVESTAD (EUA). BAI LLOUX (França) , JENSEN (R.FA). 
A. DOMINGUEZ. R. SANCHEZ, TISCHER (R.F.A.). VAZ-
QUEZ, ESTRADA. FALCON, ARNAL i JUANPERA. 

36 ... a 53è. amb 5 punts i mig 

STROBEL (R.FA). SIBBING (Holanda), SCHIPERS (Ho-
landa), REINHARDT (R.F.A.) , SCHENZER (R.F.A.), PER-
GERICHT (Bèlgica). P. RIBERA, SANAHUJA, PADRENY. 
FERRAN, BRINK (Holanda), CLuA (Andorra). ALBERT, BE-
NAVENT. FABREGAS. SAENZ. BORRAS i MARCA. 

54è. al 67 ... amb 5 punts 

GEIGER (R.F.A.). GOMEZ (Andorra), R, MARTINEZ. T. RO-
DRIGUEZ, J. VILA. RENE MAER, COLLET, MYHRE (Norue-
ga), PAGt:S. MORENO, Z. RISTIC (Iugoslàvia) , TUBILLA, 
DE LLORENS i J. M.o PELLlCER. 

Fins a 12 1 jugadors classificats . 

Tanmatei x. si les coses s'han 
fet bé encara es poden fer mi 
llor. i l'interès dels organitza
dors està centrat a superar 
aquest èxit. Els projectes per al 
futur s'estan cana litzant per a 
consolidar la convivència inter
nacional que ja gaudeix Ca lella 
i que ara ho concreta en els es
cacs amb la més qran ambició. 

Com bé diu el Dr. Rey Ardid . 
.. El s escacs no són cap exerc ici 
estèril . Emmena el plaer insupe
rable de la creac ió artísti ca, i és 
una forma de produir bellesa. una 
estèt ica '. 

Premi de beUen 

N.O 363 

CORREA· TISCHtER 

Atac indi de rei 
(Defensa siciliana) 

E 55 / . 

1 e4 eS. 2 CI3 06. 3 d3 d5. 4 Cbd2 
C16. 5 g3 Ae7. 6 Ag2 CeS. 7 0-0 ().() . 
8 Tel Tb8. 9 e5 Cd7. 10 e3 b5. 11 
Cll 05. 12 AI4 A.6. 13 h4 b4. 14 C3h2 
Oe7. 15 Cg5 b x e3. 16 b x e3 h6 . 17 
Ch3 d4. 18 Cg4 d x e3. 19 C x h6 + 
g X h6. 20 0g4 + RhO. 21 Oh5 A X d3 . 
22 Te4 Tb4. 23 Toel e2. 24 A x h6 
Cd x es. 25 Cg5 15. 26 A x 18 + Rg8. 
270h7 + . 

1 - O 
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Premi pet' Interessant eom~nael6 

N.O 364 E 72/ b 

ARNAL - VAN BAARLE 

(Defensa siciliana) 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 d4 e X d4. 4 
C X d4 CI(¡ . 5 Ce3 d6 . 6 Ae4 e6. 7 
Ae3 a6. 8 Ab3 Oe7. 9 Oe2 CaS. 10 
0-0-0 bS. 11 Thel C X b3+ . 12 C x b3 
b4. 13 CdS e X dS. 14 e X dS Ae7. 15 
Ab6 Od7. 16 CeS d X eS. 17 d6 DeS. 
18 013 Ce4. 19 T X e4 Oh6+ . 20 Te3 
Tb6. 21 d X e7 Ad7. 22 OdS Oe6. 23 
O X o6. 

1 - O 

Premi per millor fln. 

N.' 365 R 80/e 

BLIGSTBA - COROOVIL 

Defensa Robatsch 

1 e4 e6. 2 d4 g6. 3 Ce3 Ag7. 4 .4 CI(¡ 
5 AgS O-O. 6 Od2 dS. 7 05 Ce4. 8 
e X e4 d X e4. 9 Ae4 eS. 10 e3 e x d4 . 
11 e X d4 Ce6. 12 Ce2 Ag4. 13 Ae3 
Te8. 14 Tel Te7. 15 h3 A x e2. 16 
A x e2 Td7. 17 T X e6 b X e6. 18 Oe3 
I(¡. 19 0-0 I X o5 20 d x e5 Rh8. 21 
O X e6 A x e5. 22 b4 Ad4. 23 O x e4 
A x e3. 24 O x e3 Td4. 25 aS Od6. 26 
bS Ta14. 27 Oe3 05. 28 Oe8 + Rg7 . 
29 Tel Td2. 30 AI3 T17. 31 DeS Te7. 
32 O X d6 T X df>. 33 Ac6 Te7. 34 a6 
R16. 35 RI1 Td2. 36 Rel Tb2. 37 Tdl 
Re7 38 Td3 Te2. 39 Tdl Te4. 40 Re2 
14 >< 06. 41 b X e6 T X e6. 42 Tbl Rd6 . 
43 Tb7 Te7. 44 Tb5 h5. 45 Re3 Te3+ . 
46 Re4 T<4 +. 47 Re3 To4. 48 Tb7 
T X a9. 49 Tg7 Rd5 . 50 Td7 + ReS. 51 
Tg7 To3 + . 52 Re4 Ta4 +. 53 Re3 RI(¡ . 
54 Te7 h4 . 55 Tb7 aS. 56 Tb5 RIS, 57 
TeS Ta3+ . 58 Re2 04. 59 T<4 g5. 60 
Tb4 Tal . 61 Re3 a3. 62 Tac 02. 63 
Re2 e4. 64 TaS ... 

Iii. 

da 

• fi • 
&4 .. e3. 85 RI3 ROS. 86 Ta3 g4+. 67 
h X g4 h3. 88 TOS + Rd4 . 69 T&4 + ROS. 
70 g X h3 e X I2. 71 RxI3 Thl . 72 
TXe2 Th2+ . 73 '1113 TXa2. 74 h4 TM. 
75 h5 Rd6. 78 III ROS. 

0-1 

En et centre. de cara, el guanyador, Estan. El seu adversari, Castro. 
Darrera d'Es/on, Westèrinen. 

N.O 366 R 87/a 

CASTRO - SMIT 

Defensa Pirc 

1 e4 d6 . 2 d4 CI(¡ . 3 Ce3 g6. 4 Ag5 
Cbd7. 5 Od2 h6 . 6 Ah4 Ag7. 1 14 Cb6. 
8 eS deS. 9 leS Cld5. 10 Ca4 g5. 11 
Ag3 e6. 12 h4 g4. 13 Ad3 AlS. 14 hS 
Ce4. 15 Oe2 oaS +. 16 Rf2 A X e4. 17 
A X e4 15. 18 el6 C XI6. 19 AeS Tl8 . 20 
Rg3 AlS. 21 Ad3 Ce4 +. 

0 · 1 

N.O 367 E 25/0 

MAIZTEGUI - ESLO.N 

Obertura Ruy L6pez 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS a8. 4 Aa4 d6 . 
5 e4 Ag4. 6 h3 A x 13. 7 O X I3 CI(¡. 8 
Ce3 Cd7. 9 AX e6 b Xe6. 10 O-O Ae7. 
11 OdIO-O. 12 d3 Tb8. 13 Tbl CeS. 14 
14 e X 14. 15 A x 14 Ce6. 16 Ae3 AgS. 17 
Od2 A X e3. 18 O X e3 e5. 19 Ce2 16. 20 
b3 Od7. 21 Od2 Oe6. 22 TI3 Db6. 23 g4 
06. 24 Tl2 aS. 25 Cg3 a4. 26 CIS a X b3. 
27 T x b3 De7. 28 T X b8 T X b8. 29 Tll 
g6 30 Ce3 Oe7. 31 Oe3 Cd4. 32 Rg2 
DeS. 33 Tl2 h5 . 34 OaS DgS . 35 Od2 
ceS. 36 Cdl h X g4. 31 D X g5 g X h3+ . 
38 R x h7 C x g5+ . 39 Rg4 Rg1 . 40 
Tb2 Ta8. 41 Tb7 + CI7. 42 Ce3 Tol. 
43 Tb3 T X b3. 44 a X b3 CeS. 45 Rg3 
C x d3. 

0-1 

N.O 368 E 92/ 8 

KRISTIANS~N - POKOJOWCZYK 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 d4 CI(¡ . 4 Ce3 
e X d4. 5 C X d4 a6. 6 Ae2 e5. 7 Cb3 
Ae7, 8 a4 Ae6, 9 14 De7. 10 15 Ae4 . 11 
AX e4 O X e4. 12 Oe2 O x e2 + . 13 
R x e2 Ce6. 14 Ag5 Cb4. 1 S aS Cld5. 
16 e X dS A X gS. 17 Ce4 C xe2. 18 
C x g5 C x al . 19 T X al Te 8 20 Rd3 
Re7 . 21 Ce4 16. 22 Cbd2 g6. 23 TI1 
Thg&. 24 g3 g5. 25 Ce4 h5. 26 h3 Te7. 
27 Tal T908. 28 Ta4 Td8. 29 Tb4 h4 . 
30 g4 Tde8. 31 b3 Td8. 32 Tb6 Ted7. 
33 Re3 Te8. 34 Cad6 TeS. 35 Re4 
Tee7. 36 Cb5 TeS .. 

1 • O 

N.' 369 O 31 / b 

Dr. REY AROIO - P. RIBERA 

Defensa Bogoindia 

1 d4 C16. 2 e4 e6. 3 CI3 Ab4+ . 4 Ad2 
Oe7. 5 a3 A Xd2. 6 O X d2 O-O. 7 Ce3 
dG. 8 e4 eS. 9 d5 As¡4 . 10 Ae2 Cbd7. 11 
0·0 Ce8. 12 h3 A13. 13 AI3 g6. 14 Oh6 
lS 15 e X IS g X 16. 16 g4 Dg7. 17 O x g1 
C x g7. 18 9 X IS a6 . 19 Ce4 h6 . 20 Rh2 
C16. 21 Tgl Th7. 22 Tg6 Ce4 +. 23 
A x.4 e x f5. 24 Tegl Tae8. 25 T86 
Tl7. 26 Te7 Te18. 27 A x 15 Rh8. 28 
T x f7 l X '7. 29 AeS TI2 + . 30 Tg2 TI4. 
31 Ab1. 

1 · O 
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VII TORNEIG INTERNACIONAL 
«COSTA CATALANA» 
Barcelona, 5 a 14 octubre 1979 

TRIPLE EMPAT AL PRIMER LLOC 
Tatai, Gufeld i Txiburdanidze se l'emportaren 

Ochoa obtingué una segona norma de M.1. 

Per primera vegada l'Associa
ció Barcinona, de Barcelona, va 
tenir a les seves mans tota l'or
ganització del torneig . Costa Ca
talana- . Aleshores es va decidir 
de fer-lo simultàniament amb el 
tradicional .Barcinona-, i amb
dós es muntaren en el mateix 
local cedit per .La Caixa- (Ron
da Sant Antoni, 3) . D'aquesta 
manera els afeccionats pogue
ren presenciar alhora ambdós 
torneigs i, a més, la festa del 
dia 12 va permetre un llarg cap 
de setmana amb bona assistèn
cia de públic coincid int amb el 
final dels torneigs. 

La política de promoció se
guida per l'Associació Barcino
na envers els seus jugadors ja 
havia donat oportunitats a Gar
cia Conesa, Garriga, Parés, An
guera , Coll, Perdigó, Tosan i jo 
mateix. Ara s'hi afegiren Vehi i 
el mestre nac ional argenti He
bert Pérez, ambdós recentment 
incorporats al nostre equ ip. A 
més, enguany d'altres jugadors 
de la Federació Catalana i àdhuc 

CLASSIFICACiÓ FINAL 

d'altres federacions, com Rivas. 
han tingut l'oportunitat d'abastar 
normes. Resultat : dues normes 
de MI (Ochoa i Fernàndez) i una 
de Mestre de la FIDE (Rivas) . 

Malauradament ha estat l'en
titat organitzadora la que s'ha 
quedat sense res aquesta vega
da. Per culpa meva, cal dir-ho, 
perquè a la darrera ronda vaig 
malversar miserablement la nor
ma de Mestre de la FIDE en fer 
taules amb Martin en posiciÓ 
guanyadora. Se m'escapà una 
senzilla jugada : vaig veure vi
sions i em vaig creure que s'ar
ribava a un final de taules teòri
ques amb dues jugades. Un trist 
epíleg, perquè el Barcinona no 
es mereixia aquesta decepció. 
En canvi , Vehi i H. Pérez obte
nen avaluació internacional i aixi 
tenim dos jugadors més en el 
.ranking- mundial. Sempre, mal
grat tot, se'n treu quelcom ... 

Crec que la cosa més desta
cada del ·Costa Catalana- fou 
l'actuació d'Ochoa (25), que as
solí la seva segona norma. So-

bretot, em va impressionar la 
seva preparació, que li permeté 
d'obtenir bones posicions a l'o
bertura, i d'aquesta manera as
segurar-se migs punts valuosos 
a més de les dues partides que 
guanyà amb joc potent. 

També hi havia expectació per 
veure en acció la campiona del 
món Maia Txiburdanidze (18), la 
qual tingué un començament va
cil.lant, però s'anà afermant i, 
amb quatre punts i mig a les cinc 
darreres rondes, acabà compar
tint el primer lloc. 

A mig torneig tot feia creure 
que l 'altre jugador soviètic, el 
GM Gufeld (43) anava a guanyar 
el torneig en solitari . En arribar 
el dia de descans, després de 
la cinquena ronda , anava primer 
destacat amb quatre punts i un 
de més que els seus immediats 
seguidors. Fins i tot a la darrera 
ronda , amb mig punt d'avantatge, 
havia de jugar amb blanques 
contra el darrer classificat, i tot 
semblava clar .. . Era menysprear 
el canari Dominguez, que sor-

PUNTUACIÓ PROGRESSIVA 

1 & L ' J ,' 4 ." , . l ' l ' .. ,. 
y, , , ;< 1>" 3 4 "" V: 5 • 
'/2 1'1 2 3 • ;< 5 5V: • 
1 I V: , y 'v 1f 3V: • 5 • 

V, 1 I y 2 'I l 'A • 1ft 5 

'12 P/ 2 2V: 3 • V 5 5 

'I, , , 2 2 2 V: 3,/ V 

y, , 2 2 V, 3 • • • 
y, , 2 2 2 2 3 3 V 

yz % , ;< 2 2 2 2 Vz 3 

o o o y, '11 ' Y: 'v 1'12 2 
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prengué Gufeld amb un cap tàc
tic guanyant un peó i la partida 
es va deixar en taules perquè 
Domínguez no va voler jugar a 
guanyar. 

Mentrestant, Tatai (51) ,molt 
segur, va anar acumulant punts 
i migs punts i, amb tres punts i 
miÇ1 a les quatre darreres ron
des, abastà Gufeld i es procla
mà quanyador del torneig per mi
liar promig. Resultat final , doncs : 
triole empat entre Tatai, Gufeld 
i Txiburdanidze , i victòria del pri
mer per millor - Sonneborn • . 

A un punt de distància van 
quedar Ochoa -l'únic dels nos
tres jUÇ1adors que es destacà
prengué Gufeld amb un cop tàc
molt segur. Ambdós perderen a 
la darrera ronda i d'aquesta ma
nera foren deixats enrera per Ta
tai i Txiburdanidze. Aquests cinc 
jugadors completen el que po
driem dir-ne el grup de capda
vanters. 

Artur Pomar (48) hi va formar 
part durant les set primeres ron
des, però va quedar despenjat 
en cloure el torneig amb dues 
desfetes (Txiburdanidze i Tatai. 
els dos -sprinters-, segons hem 
vist) . A la taula de classificació 
es pot observar quelcom d'inte
ressant: entre els cinc primers 
classificats gairebé totes les par
tides van ser tau les, i si es mi
ren les partides, es veu que més 
aviat foren ràpides. Només Txi
burdanidze -desentonà- gua
nyant-ne una (Ochoa) i perdent
ne una (Tatai) . 

Amador Rodríguez (23) va co
mençar malament i només va 
aconseguir el 50 % en guanyar 
les dues darreres partides. Crec 
que pot fer bastant més i que 
no ha estat precisament un dels 
seus millors torneigs . Són co
ses dels escacs, però no hi ha 
dubte que es tracta d'un dels 
més ferms valors dels escacs 
cubans, i en plena línia ascen
dent. 

Un cop més, per dissort, clou 
la llista la representació espa
nyola, llevat l'honrosa excepció 
d'Ochoa. Pomar, com he dit, es 
veié impossibilitat de repetir la 
seva bona actuació del darrer 
campionat d'Espanya per equips 
de club, on fou el millor primer 
tauler. De tota manera sembla 
que a poc a poc va recuperant 
la forma i desitgem que això si
gui un preludi d'èxits més so
nors i repetits . Va ésser molt 
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A dalt , aspecte 
parcial de la sala 

de jex: . 
A sota. d'esquerra 

8 dreta : Barczay, 
Gufeld i T atal 

instructiva la seva partida amb 
Martín, on l'Artur va plantejar 
una Caro-Kann i Martín, que ne
cessitava guanyar, es va anar 
ficant imperceptiblement en un 
final inferior que acabà perdent. 

El meu resultat (31), tot just 
per no perdre avaluació . De fet 
el considero bastant més desas
trós del que diuen les xifres . 
Sobretot que el darrer campio
nat d'Espanya per equips de club 
m'havia confirmat que la norma 
obtinguda al - Barcinona - ante
rior no era cap fet fortuït , i que 
realment crec que sóc capaç de 
fer resultats de MI. Però no he 
jugat, ni de bon tros , com a Mà
laga. He comès errors de tota 
mena, se m'han escapat cops 
tàctics àdhuc evidents -una tor
re amb Ochoa- i m'ha faltat 
concentració . ts clar que fa dos 
anys, abans del meu -debut- in
ternacional, tothom que em co
neixia hauria quedat satisfet amb 
aquest resultat, i el que ara si
Ç1ui una decepció dóna una idea 
del cami recorregut... Però és 
un consol ben migrat, car els 
objectius, ara, són uns altres. 

Martin (25) va encaixar un cop 
molt dur en perdre amb el cana
ri Domínguez portant les blan
ques i quan aquest anava dar-
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rera amb mig punt de quatre par
tides. A la ronda següent perdé 
amb Barczay i va haver-se de 
Jugar el tot per tot amb Pomar, 
rebutjant les taules en una d'a
questes posicions típiques de la 
Caro-Kann , amb poques peces, 
que Pomar juga dormint. El nos
tre Gran Mestre acabà impo
sant-se i Martín no pogué obte
nir la seva tercera norma que li 
hauria donat el titol de MI. ts 
llàstima, perquè aquest any Mar
tín havia assolit tota una sèrie 
de bons resultats i havia comen
çat el torneig amb una bona vic
tòria davant T xiburdanidze. 

Finalment, Juan Pedra Domin
guez (44) , que havia fet una nor
ma de Mestre de la FI DE en el 
darrer torneig de Las Palmas de 
Gran Canaria, no ha pogut re
petir aqui un resultat similar. Va 
començar amb tres zeros, i ai
xò sempre és dur. Amb tot, no 
es va descoratjar i lluità fins a 
la darrera ronda , on va sorpren
dre Gufeld fins l'extrem de fer
li perdre el liderat. Bon amic de 
casa nostra, es desplaçà amb 
la seva familia . li desitgem hag i 
tinÇ1ut una bona estada i s'hagi 
endut un bon record . 

LLU IS GONZÀLEZ MESTRES 



N.' 370 E 66/ d 

GUFELO . GO.NZALEZ MESTRES 

Defen sa siciliana 

1 e4 e5. 2 CI3 e6. 3 d4 eX d4. 4 C x d4 
06. 5 Ce3 . (5 Ad3. ) 5 ... Ce6. 6 Ae2 
Cge7. 7 14 Cg6. (7 ... C x d4 . 80 X d4 
Cc6. 9 Dt2 ± Gufeld· Tamanov, URSS. 
1975. ) 8 Cb3 d6 , 9 0·0 b5. 10 Ae3 
Ae7. 11 04 b4. 12 Ca2 Ad71 (12 .. (}{l) 

13 e3 b X e3. 14 C x e3 ± ... (6a5. 
Ca4-Cb6+ . ) 14 ... Ca5. (14 .. . a5 . 15 
Cb5± . ) 1 5 C X a5 O x a5. 16 Od41 ± 
Tb8. (16 . 05. 17 Od5 ±: 16 ... 0·0. 
17 b4 Oe7. 18 Tlel + . ) 17 O X g7 
T x b2. 18 Tabl T X bl .19 T x bl Od8. 
20 AbS Oe8. 21 15 AlS . 22 Od4 Ce5 . 
(22 ... C14 . 23 All +-. ) 23 "a7+
R07. (23 ... Ag7. 24 O x d6 O X e3. 25 
Ae5 +-. ) 24 Ab8 R16. 25 I X eS ... 
(25 Tb6 +-.) 25 ... I X 06. 26 012 + 
Rg7. 27 Og3 + Rh6. 28 A.7 Cg6. 29 
h4 A07. 30 hS Ah4. 31 Ae3 + Rg7. 32 
O X d6 A07. 33 Od2 CoS. 34 Ad4 A16. 
35 Tt1 . (35 A x e5 + - . ) 35 ... h6 . 36 
T x lS. 

1 • O 

EDUARD GUFELO 

N." 371 E 84 / b 

" . ROORIGUEZ · GUFELO 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 e X d4 . 4 C x d4 
CIS. 5 Ce3 g6 . 6 A03 Ag7. 7 13 0· 0. 8 
Od2 Ce6. 9 Ae4 Ad7. 10 h4 Te8. 11 
Ab3 bS. 12 0 ·0· 0 CeS. 13 Ag5 ... (13 
Rbl Ce4 . 14 A X e4 T x e4. 15 Cb3. ) 
13 ... TeS. 14 14 .. (14 Tho1.) 14 ... 
Ce4. 15 Od3 hS. 16 eS Ob6 N (16 .. 
d X 05. 17 A x 16! A x 16. 18 Cd X b5! 
e x b2. 19 o x g6?! 00 = Ag7 Klovan· 
Gulold . URSS 1978: 19 F;x b2!± . ) 17 
A x f6 e X f6. 18 a x iS A x f6. 19 ee4 
Aq7. 20 e3 .. (20 C x e5 d x e5 ~ :¡:.) 
20 ... TdSI :¡:. 21 A X e4?1 b x e4. 22 
Oe2. . (22 O x e4 T x d4! 23 T x d4 
Te6-+. ) 22 ... Tb8. 23 Td2 Ta5. 24 
b4 e X b3. 25 C x b3 AISI 26 T x d6 
0_3 +. 

0 · 1 

EDUARD GUFELO 

N.O 372 E 89 / a 

TXIBUROANIOZE • A. ROORIGUEZ 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 e X d4. 4 
C x d4 C16. 5 Ce3 a6 . 6 a4 CCS. (6 ... 
96. ) 7 Ae2 06. (7.. . e5. ) 8 0·0 A07. 
9 Ae3 Oe7, 10 14 0· 0. 11 Rh1 Ad7. 12 
AI3 Tld8. (13 ... Tab8. 14 Oe2 b6. 15 
Cb3 Ca5. 16 C x a5 22/ 514 : 13 ... C x d4 
221 521 . ) 13 Cb3 b6 . 14 Oe2 Ae8. 15 
g4 Cd7. 16 gS A18 . 17 Ag2 Cb4?1 18 15 
CeS. (18 .. Ce5. 19 I Xes I xes. 20 
012 .) 19 I X eS I x eS. 20 Ah3 Ad7. (20 ... 
A17 . 21 TI2 6 Tall : 20 ... D07. 21 Oe4 
C x e2. 22 A x e56 A X e6. Cd5. ) 21 g6 
h x g6. (21 ... Ce6. 22 g X h7 + Rh8 6 
Ce5. ) 22 Oe4 C x e2. 23 A X eS d5 . 
(23 .. C x al . 24 A X e6+6 Tl3: 23 ... 
Oe8. 24 Tael Ce3. 25 T X I8! T X IS. 26 
Oe2 ±.) 24 e x dS C X 'l . (24 ... A x e5. 
25 Oe4. ) 25 Oe41 eS. 26 d61 A X d6 . 
(26 ... De6. 27 A06 + 6 Ad5; 27.. . Ae6. 
28 A x eS + 6 Cd5. ) 27 Oe4 + Rh7. 
28 Oh4 + Rg8. 29 Ag2 + - Ae6. (29 ... 
Ae6. 3~ Cd5 6 A x d6 . ) 30 CdS Ob7. 
31 Oe4 Rh8 . 32 TI31 A x eS . 33 Th31 + 
Rç8. 34 Ce7 + R18. 35 C x g3 + Re8 . 
36 Oe6 +. 

1 • O 

EDUARD GUFELO 

N.V 373 o 70/ b 

A. ROORIGUEZ· BARCZAY 

Defensa india de Rei 

1 CI3 C16. 2 e4 g6. 3 b3 Ag7. 4 Ab2 
0-0. 5 g3 d6 . , d4 Cbd7. 7 Ag2 oS. 8 
d X e5 ... (Las blancas podian haber 
evitado el sig uiente avance del peón 
negro. considerado como satisfactorio 
por la teoria. Sin embargo, no me 
agradaba la posición.) I . .. d x e5. 9 
0 ·0 04 . 10 CgS TeB. 11 Oe2 Oe7. 12 
Ce3 e3. 13 t4 eS. 14 Tad1 .. ( Aprove 
chando su ventaja en desarroll o las 
blances se disponen a explotar las 
debilidades dejadas en " su marcha" 
por el avance del peón rey negra.) 
14 CeS. 15 A.3 AlS. 16 Del A18. 17 
h31 ... ( Importan te jugada. Por supues-
10, no servia '7 Ca4 por 17 ... C x b3. 
1a A x e7 C X e1 . 19 A x I6 Cxe2+ . 
M ora , con el caballo en c3, el peón 
de e2 esta protegida y 185 negras de· 
een repregarse.) 17 ... De7. 18 g4 Acl. 

19 b41 CSd7. 20 Ab2f... (Trayondo el 
alftl a la diagonal principal luego de 
cumplir su misi6n de desviar a la dama 
y alfil contrarios. Ahora seria muy 
arriesgado para las negras jugar 20 ... 
A x b4. 21 C3e4 Ae7. 22 Dc3 amena
zando 23 T X d7.) 20 ... Ag7. 21 C304 
h6. 22 Cd6!.. . (Continuando enérgic8-
mente el ataque. ) 22 ... h X g5. 23 
I X g5 T06. 24 g X l6 A18. ( Las negras 
prefieren " cerrar líneas". Sin embargo 
su situación es precaria debido sobre 
Iodo 8 su falta de desarrollo. ) 25 cSI ... 
(Rest ring iendo aun mas la posición 
negra. El GM hüngaro, invicto hasta 
esta ronda. trata de liberarse actuan
do en el flanco de dama. No obstante. 
eslo acelerara mas su derrota.) 2S ... 
aS. 26 a3 a x b4. 27 a x b4 b6. 28 
e X bS C x bS. 29 CbSl 0g3. 30 Tl3 
O X g2 +. (Un desesperado intenlO de 
obtener contrajuego pues luego de 
30 .. DbS 31 Cd4 genaria mas mate
rial y terminaria pron to la partida.) 31 
R X g2 e x bS. 32 Rll Ab7. 33 T X 031. .. 
(lerminando practicamente la partida. 
Ahora no si rve 33... Ah6. 34 T X e6 
A X el . 35 T x b6 A x b2. 36 T x b7 con 
ventaja abrumadora.) 33... TeS. 34 
T X e6!.. (Lo mas simple.) 34 ... T x e1 . 
35 T X el l x 06, 36 Te7 Ae4. 37 Ad4 
CdS. 38 17 + . 

1 • O 

Después de 38 ... Rh7. 39 TeS ganaria 
matenal. 

AMADOR ROORIGUEZ 

N. ' 374 E 95/a 

MARTIN · TXIBUROANIOZE 

Defensa siciliana 

104 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 e x d4 . 4 C X d4 
CIS. 5 Ce3 ae. , AgS Cbd7. 7 Ae4 e6. 
8 Oe2 h6. 9 Ah4 bS, 10 A X e6 I X 06. 
11 C x 06 DoS. 120-0-0 Rl7. 13 C X I8 
T x 18. 14 T X d6 CeS. 15 Thdl Ag4. 16 
13 Ae6. 17 T X 06 R x 06. 18 14 Tad8. 19 
I x oS R x 05. 20 TdS + R06. 20 TdS + 
R06 . 21 T x d8 O x d8 . 22 eS g5. 23 
. X I6+ R x 16. 24 Ag3 TeB. 25 013 
Rg7. 26 Ce4 Od4. 27 Cd6 Ogl . 28 Rd2 
Od4. 29 Od3 O X d3+ . 30 e x d3 ToS. 
31 Co4 Rg6. 32 CeS Te6. 33 d4 hS . 34 
b4 h4 . 35 "-5 RIS. 36 Rd3 Th6. 37 h3 
Tg6. 38 R03 D4. 39 h X D4 T X D4. 40 
RI3 Tg6. 
1 • O 

• .Ja sou subscriptor del BUTLLETI D'ESCACS? 
És l'organ de la nostra cultura escaquista 

DIFDNEU-LD 
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III TOBlfllG 
IlfTIBlfACIORAL 

BABCllfORA 

5 a 14 
octubre 

1979 

VICTÒRIA D'ORESTES RODRIGUEZ 
Segona norma de M.1. per a J. L. Fernandez 

I norma de M.F. per a Rivas 

Aquest torneig veié la norma 
de MI de José luis Fernàndez 
(25), que exhibi un joc convin
cent, i la de Mestre de la FIDE 
per part de Rivas, que potser 
hagués pogut llu itar per la de 
MI i tot. Tots dos tenien ja una 
altra norma MI. 

El torneig el guanyà meres
cudament el peruà arestes Ro
dríguez (36) , que ho féu per ter
cera vegada consecutiva . Va és
ser l'únic jugador imbatut del 
torneig . 

També aqu i es van anar for
mant dos grups : l'un de -cap· 
i l'a ltre de -cua·. El primer, in
tegrat per a restes , Westèrinen, 
Fernàndez, Kristiansen i Rivas 
(19) . El segon, per van Baarle 
(34) i els quatre jugadors locals. 

En aquest cas, a més, no hi 
ha una transició continua entre 
els dos grups sinó que hi ha dos 
punts de diferència entre Kris
tiansen-Rivas i Vehi-van Baarle . 

CLASSIFICACiÓ FINAL 

, o ROO RI GUEZ 

1 WESTERINEN 

3 J l FERM.N OEl 

• KRISTIA NSEN 

r-5 RIVAS 

~VEHI 

1 VAN BAARLE 

Això no vol dir que els juga
dors del Barcinona hagin estat 
malament, ja que Vehi i Pérez 
obtingueren avaluació interna
cional mentre que Parés va fer 
una puntuació més acceptable 
que l'any anterior. 

Fins i tot el darrer classificat, 
Garcia Conesa (44) , tingué una 
reacc ió meritòria després d'ha
ver encaixat cinc zeros seguits 
i va infligir a Westèrinen la seva 
primera desfeta del torneig . 

De fet , el grup capdavanter 
actuà amb molta eficàcia. ares
tes no perdé cap partida ; Wes
tèrinen va començar amb qua
tre victò ri es consecutives; Fer
nandez i Rivas llu itaren per les 
normes. 

A la 5.0 ronda Westerinen (35) 
es presentava com a guanyador 
probable amb un punt d'avantat
ge sobre arestes i Fernàndez. 
Fou llavors que ensopegà, amb 
blanques, contra Garcia Cone-

D'ESCAC S 

sa, que l'apallissà sense con
templacions, L'endemà va tor
nar a perdre, aquest cop amb 
Kristiansen, i això va donar un 
tomb a la classificació. Final
ment, a restes va guanyar des
tacat, mig punt per damunt de 
Westèrinen i Fern àndez, 

Kristiansen (25) es va veure 
foragitat del davant en perdre 
amb Pérez, mentre que Rivas 
perdé amb Vehi a la 4,0 ronda , 
i fins hauri a d'haver perdut amb 
Pérez a la 5,0, Això dóna idea 
de la resistència oposada pels 
jugadors locals , També Parés 
(24) malversà una posició cla
rament guanyadora davant O, 
Rodriguez, i en conjunt hauria 
pogut fer un millor resultat. Di
ré , per acabar, que els capda
vanters s 'esbatussaren bé entre 
ell s, a diferència del que va pas 
sar en el torneig pr incipal. 

En conclusió, un bon balanç 
per als escacs catal ans, encara 

PUNTUACiÓ PROGRESSIVA 
-, , ,- '.- ,- • 1 • , 

1 I V: 2'12 3 3V2 ·V 5'h 6 Gy 
1 2 3 • 4'12 " / 4 111 5% 6 

1 1 2 2'12 3'12 31f2 4 1ft 5 6 
- r- e--o y, 1 IV, 2Y2 3Vt 4'/2 51ft 5'17 

1 11VJ'v2 Ph 2'123'12 4 1ft 5 5 1ft 

1f2 IV, "/2 2Vz 2V) 21h 3 3 3% 

iot 1 11ft IV, 21f2 3 1-3 31ft 3% 
~ o 1 1% IV: 2 2 2 3 

y, 1 1 2 2 2 2 2 3 

o o o o o 1 P;, 2'/2 2Y2 



que fos magre per al club orga
nitzador. Però aquest èxit dels 
escacs catalans cal considerar
Ia com un al tre èxit de l'Asso
ciació Barcinona, i, d'a ltra ban
da, l'actuació dels jugadors lo
cals tampoc ha estat tan dolen
ta . De fet ara ens sembla dolent, 
com qui diu, qualsevol resul tat 
per sota de 2350 o 2400 punts 
d'avaluació internacional, men
tre que fa dos o tres anys ens 
hauríem conformat amb bastant 
menys. Simptoma de progrés, 
doncs, ma lgrat tot. 

LLU IS GONZÀLEZ MESTRES 

H." 375 E 571 8 

VAH BAARLE - ORESTES ROORIGUEZ 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 eS. 3 d4 e X d 4. 4 C X d4 
eS. 5 Ad3 g6. 6 e4 Ag7. 7 Ce2 CIS. 8 
Cbe 3 O-O. 9 O-O dS. 10 e X dS e X dS. 
11 AgS d x e4. 12 C X e4 Cbd7. 13 
C2e 3 h6. 14 Ah4 Ob6. 15 Oe2 C X 84. 
16 A X e4 C16. 17 Ad3 Ae6. 18 Tlel 
CdS. 19 C X dS AX dS. 20 Te2 Tle8. 21 
Td2 Ob4. 22 Ag3 Tae8. 23 OdI Ae6. 
24 a 3 ' 0b6, 25 AI4 Ab3. 26 Oil Ted8. 
27 Rh l Td7. 28 Tel Tod8. 29 h3 DaS. 
30 Tb1 Rh7. 31 Ac2 A x c2. 32 T x c2 
DIS. 33 Oe4 Td4. 

0 - 1 

~ Westèrinen contra Vehi . 

N." 376 E 60/ b 

WESTERINEN - VEHI 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce$. 3 AbS e6. 4 0·0 
CS]e7. 5 c41? . (La idea de coLlaear 
els peons en caserres del mateix co
lor de l'al fil que es canviarà és co· 
neguda. però en aquesta posició és 
una novetat. A més, aci té l'avantatge 
Que impedeix ... dS.) S.. a6. 6 Aa4 .. 
(Millor Que 6 Axc6 Cxc6. 7 d4 
cxd4. 8 C X d4 d6 seguit de Ae7 i 
0 ·0.) 6 ... Cg6. 7 Ce3 Ae7. 8 d4 e X d4 . 
9 C x d4 0.0. 10 Ae3 C X d4. (Oniea 
possibili tat. A lO ... Dcl segueix 11 Tel 
amb l'amenaça CdS.) 11 D x d41 .. (La 
idea és jugar Db6 impedint el desen· 
volupament del flanc de dama negre. ) 
11 ... dS. 12 Tfdl ... (Di rectament 12 
Db6 no dóna res: 12 . .. D xb6. 13 
A X b6 Ce5. 14 b3 Ad7 amb bona po
sició . ) 12 .. De7f (Única. No val 12 .. 
Ad7. 13 AXd7 D Xd7. 14 eS! TldB. 15 
e x d6 D X d6. 16 D x d6 TXd6. 17 
T x d6 A X d6. 18 Td1 amb avantatge 
decisiu. ) 13 Ob6 Ob81 (Aquesta ju· 
gada dóna la igualtat al negre, ja que 
el blanc no podrà evitar que la seva 
dama sigui expu lsada de b6. Per altra 
part . tanl 13.. O x b6. 14 A x b6 com 
13 ... O x c4 . 14 Tacl deixaven el negre 
en situació desesperada.) 14 h3 .. 
(Evita la continuació 14.. Ad8, 15 
D X d6 Ac7 seguil de A x h2+.) 14 ... 
CeS. 15 b3 Ad71 (Després del canvi 
d 'alfils serà el cavall ren carregat. des 
de d7. d'expulsar la dama.) 16 Tacl . 
polo val 16 c5 per 16... A x..a4! 17 
c x d6 AdB. IB Dd4 Ad7. 19 D X e5 A16 . 
20 Da5 b6. 21 Db4 a5 . 22 De4 TeB. 
guanyant peça.) 16 . . . A Xa4. 17 C x a4 
Cd7. 18 Od4 bS. (lgual1a1.) 19 Cb61 
C X b6. 20 O x b6 O X b6. 21 A x b6 

O. Rodriguez contr8 Riv8S ~ 

TfeS. 22 e x b5 T X ell 23 T X c1 a x bS. 
24 .41 b X 84. 25 b X 84 Rf81 ( Evitanl 
el parany 25 . . . T x 84. 26 Tc8 + Af8 . 
27 e5! i el negre cau fu lminat.) 26 aS 
Rea. 27 Tc6 dSI (La millor, ja que ara 
l'alfi l actuarà des de b4 .) 28 • x dS 
e X dS. 29 Rf1 AM. 30 Te2 Rd7. 31 
Ta2... (Forçada, ja que a 31 Ae2? se
guir ia 31. A x a5. 32 Ta2 TeS + i 
A x b6. ) 31 ... Re6. 32 Re2 RbS. 33 
Rd3 A Xa5. 34 T X aS T X aS. 35 A X a5 
R X a5. 36 Rd4 Rb6 . 37 R X dS Re7. 
38 14 Rd7. 39 IS lle7. 40 ReS h6. (A 
41 16+ segue ix 41... gXI6+ . 42 RI5 
Af8. 43 A X t6 RgB, etc., i a qualsevol 
alt ra jugada segueix 41 . f6 +, se
guit de RIB, g6 i h7-hB. 

112 - 1/ 2 

VICTOR VE'HI 

N.O 377 E DO/d 

J . L FERNANOEZ - RIVAS 

Defensa francesa 

84 06. 2 d4 d5\ 3 eS eS. 4 e3 0b6. 
5 CI3 Ad7. 6 Ae2 Ce6. 7 O-O Cge7. 8 
d X eS Oe7. 9 Cd4 O X eS. 10 14 DIS. 
11 CbS 0-0-0, 12 Cd6 + Rb8. 13 b4 
Ce8. 14 bS AX d6. 15 c x d6 CaS. 16 
Ae3 C x d6. 17 Ad4 Oe7. 18 A xg7 
Thg8. 19 Od4 CIl;. 20 AeS + Ra 8. 21 
012 Te8. 22 Cd2 ffj . 23 Ad4 C X d4. 24 
e X d4 , Te 2. 25 Ad3 Te3. 26 De2 Ob4. 
27 CI3 Ce4. 26 a4 Tgc8. 29 A X h7 IS . 
30 h4 Ce3. 31 TibI 018. 32 CeS Oh6. 
33 C X d7 O X h7. 34 ceS O xh4. 35 
Del C x g2. 36 D X h4 C X h4. 37 C x eS 
Te2, 38 CgS Tg2 +. 39 RIf Tee2. 40 
Tel TeI2 +. 41 Rel Rb8 . 

0 -1 

BUTLLETI O'ESCACS/NOVEMBRE 1979 103 (3831 



N.· 37S R 70/ a 

KRlsn ANSEN - H. PEREZ 

Defensa Benoni 

1 e4 06. 2 d4 e5. 3 d5 e x d5 . 4 e x d5 
d6 . 5 c4 C16. 6 Ce3 Ae7. 7 Ad3 Ag4. 
S Cge2 Ca61 9 13 Ad7. 10 0-0 0·0. 11 
a6 TbS. 12 Ae 3 TeS. 13 Tel AlS. 14 
Ag5 h6 . 15 Ah4 g5. 16 Ag3 Ch5. 17 
AI2 15. l S Ae 2 Ag7. 19 Aa4 Ce7. 20 
A X d7 O x d7. 21 a4 Ca6. 22 Od2 Ae5. 
23 g3 Te7. 24 14 Af6 . 25 Rg2 Cb4. 26 
Tgl Tbe8. 27 Tael Rh7, 2S Rhl a6. 
29 b3 be. 30 Cdl b5. 31 aX b6 a x b5. 
32 Cec3 b xe4. 33 b xc4 gx l4. 34 
T x e7 + T X e7. 35 g x l4 Tg7. 36 Ag3 
Ad4. 37 Tg2 Cf6. 3S Te2 Co4. 39 C x e4 
I X o4. 40 Tg2 0g4. 41 Oe2 013. 

0 -1 

N.· 379 R 76 / c 

VEHI- RIVAS 

Defensa indobenoni 

1 d4 CI6. 2 e 4 06. 3 Ce3 c5. (Sorpre· 
sal No havia vist mai jugar la Benoni 
a Rivas.) 4 d5 e x dS. 5 cX dS d6. 6 
Cf3 g6. 7 04 Ag7. B Ag5 0·0 . (Evita la 
continuació 8 ... h6. 9 Ah4 g5. 10 Ag3 
Ch5. 11 Ab5+ RIB. 12 e5! . però que· 
da en situació passiva.) 9 Cd2... (Lò' 
gica. ja que aixl el negre no pot alli . 
berar-se amb la maniobra h6·g5-Ch5-
C X g3. 1 9 .. . h6 . 10 Ah4 TeB. 11 Ae2 
be?1 (Normal és 11 ... a6. 12 a4 Cbd7. 
13 0-0 amb avanta tge blanc.) 12 0·0 
Aa6? (La idea de canviar ets alfils és 
dolenta. ja que queden febles tots els 
quadres blancs del f!anc de dama , 
Que podran ésser ocupats pels ca· 
valls blancs . Una possibilitat és 12 .. 
Ca6, amb idea de CC7, a6 i b5, perO. 
generalment, en aquesta variant el ca· 
vall negre surt per d7, ja que el prin· 
cipal problema és controlar e5.) 13 
a4 A X e2. (Si el negre no canvia es 
pot jugar 14 Ab51 I 14 O X e2 Cbd7'. 15 
f4 .. . (El blanc té clar avantatge: més 
espai i grans possibilitats de realitzar 
la trencada eS. A més, el contrajoc 
negre en el flanc de dama és pràc· 
ticament inexistent) 15.,. a6. 16 Rhl 
Db8. 17 Of3 r a7. 18 Cc4 ... (Aprofitant 
que el negre no pot jugar bS. S'ame
naça 19 e5.1 l S ... Ch7. 19 Ag3 Tb7. 
20 h41.. . (Amb dues idees: un possi. 
ble hS, i , principalment. evitar que 
quan el peó " f" blanc desaparegui ; el 
cavall negre salti a gS.) 20 ... h5. 21 
r •• l b5. (Arriba a temps d'expulsar 
el cavall , però aquest es dirigeix ara 
a un quadre encara millor. c6.) 22 CaS 
b4. 23 CdU ... (Després de 23 C X b7 
b Xc3. 24 CaS c X b2 el negre té cert 
contrajoc~ Ara, a més, ha quedat c4 
8 disposició del blanc.) 23 . .. Te7. 24 
Cc6 Obe. 25 Ce3 ... (Per voler acon· 

seguir la posició "super ideal" amb 
el cavall a c4 es perd la gran ocasió. 
2S eS! no permetia el sacrifici de qua
litat i guanyava ràpidament. ) 25 
T X c61 (Aixi. el negre es treu de so
bre certa pressió. De qualsevol forma 
el blanc continua tenint gran avantat · 
ge. 1 26 Ce4 Oe7. 27 d xc6 O X c6. 2S 
'51 CeS. 29 A Xe51 ... (Avantatge de
cisiu.1 29 .. d x 05. 30 Tdl Cf6. 31 
Tlel O Xa4. 32 b3 Oe 6. 33 Td6 Oc7. 
34 IX g6 Oe 7. 35 g X 17 + O x 17. 36 
TI1 To6. 37 TdS + TeS. 3S CdS. 

1 • O 

VICTO R VEHI 

N.O 380 E 471 a 

PARts · WESTERINEN 

Obertura Ruy López 

1 e 4 e5, 2 el3 Cc8. 3 Ab5 06. 4 Aa4 
Cf6. 5 0-0 Ae7. 6 Tel b6. 7 Ab3 d6 . 
S e 3 0·0. 9 h3 caS. 10 Ae2 e5. 11 d4 
Oe7. 12 Cbd2 e x d4 . 13 e X d4 TdS. 
14 Cll e x d4. 15 e X d4 d5. 16 e5 Ce4 . 
17 13 Cg5. lS Cg3 gil. 19 14 Ce4, 20 
C X e4 d x e4. 21 Ae3 Ce4. 22 A x e4 
C x e 3. 23 T X e3 Ac5. 24 A x aS A x d4. 
25 013 Oa7. 26 T.el A x e3 + . 27 
T x e3 Td3. 2S RI2 T X o3. 29 O x o3 
O x aS. 30 0d4. 

0 · 1 

NOTACIÓ ALG';BRICA 
DIAGRAMA ESSENCIAL 

NEGRES 

a8 be' c8 ds' eS f8 g81l8' 
, 7f' 

a7 b7 c7 d7 ~7 f7 g7 h7 

a6 ,1)6 e6 de e6 f6 96 h6 

.aS; b5,eS d5 e5/ f5 .g5 h5 

a4 .b4 c4 d4 e4 ·f~ g4~ 
.~." ~ .. ". 

pZ! 
~b3c3d3 ~ f3 ~93h3 

a2 b2 c2 ~ e2 12;, 92 t.S, 
" al bl el d1 e1 f1 .91. h1 

IlLANQUES 
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DONES 
L·lnstitut d·Escacs de Catalu

nya, aprofitant I"estada de la 
campiona del món Maia Txibur· 
danidze. volgué fer un acte de 
promoció dels escacs en tre les 
dones, començant per donar una 
oportunitat a les nostres juga
dores de medir-se amb la cam
piona, alhora que sïntentava crio 
dar I"atenció de les no informa· 
des en relac ió a aquest joc. 

L'acte consisti en una sessió 
de 16 partides simultànies cele
brades el 18 d·octubre a la Sala 
d·Exposicions de -LA CAIXA -. 
de la Ronda Sant Antoni, 3. de 
Barcelona, en el mateix lloc on 
s·havien celebrat els torneigs in· 
ternacionals organitzats per I"As
sociació Barcinona. 

La campiona del món s·enfron· 
tà a 16 jugadores de la nostra 
Federació procedents de dife 
rents comarques , amb la qual 
cosa era una autèntica selecció 
catalana i en la que hi havia cinc 
participants del darrer campio· 
nat femeni d·Espanya. 

Després d·unes dues hores 
de joc Maia Txiburdanidze aca · 
bà la sessió havent cedi t taules 
a Pepita FERRER (Espanyol) . 
Carme PALOMO (Terrassa) i 
Olga SENTINELLA (Vulcà) . i ha
vent guanyat a Ingeburg BRAN
DES (Barcinona) . Anna CABRE· 
RA (Ateneu Barcelonès). Conxi · 
ta CANELA (Congrés) . M .O Aràn
zazu DIAZ (Vulcà), M .O Jesús 
DIAZ (Vulcà), Elisa FORTUNY 
(Ateneu Barcelonés) , Teresa 
LLORACH (Reus Deportiu), Mar
ta MENDOZA (Congrés) , Anna 
MILLAN (Valls), Immaculada MI
QUEL (Vilanova de Bellpuig), 
Sònia PALAU (Foment Marti· 
nenc), Teresa PAMIES (Reus 
Departiu) i Agustina PASTOR 
(Barcelona) . 

Hem volgut deixar constància 
dels noms de les participants 
perquè creiem que és un fet 
històric la celebració d·aquestes 
simultànies, possiblement sense 
precedents en els nostres es· 
cacs . 



ESCAQUISTES 
ALTRES ACTUACIONS 

El Departament Escolar de la 
F.C.E. va fer acte de propagan
da en el Col.legi La Salle/Bona
nova, on la campiona del món es 
va enfrontar contra 20 escolars, 
i el GM Gufeld contra 30, gua
nyant ambdós jugadors totes les 
partides en joc. 

També el C. E. Vulcà es sumà 
a la presència dels dos jugadors 
soviètics i organitzà una sessió 
conjunta d'ambdós en el seu lo
ca l el dia 19. Mentre Gufeld se 
les entenia amb 24 taulers, Maia 
Txiburdanidze ho feia contra 15 
adversaris. 

Gufeld guanyà 22 part ides, 
perdé amb el vailet Artur Diaz 
i entaulà amb el juvenil F. J. Mo
yano. 

La campiona del món en gua
nyà 12 i cedí tres taules: Joan 
Lauri, M iquel Soriano i Maite 
Apari cio . 

Olga Sentinella jugà aquesta 
vegada contra Gufeld, mentre 
Conxita Canela i Sònia Palau 
tornaven a fer-ho contra Txibur
danidze. 

Tot plegat unes excel.lents 
oportunitats de remoure l'am
bient i cri dar l'atenció vers els 
escacs per atreure nous adep
tes. Que es repeteixin, doncs, 
aquestes avinenteses. 

N.' 381 E 511e 

TXIBUROANIOZE - C. CAN ELA 

Defensa sici l iana 

1 e4 eS. 2 Ce3 Ce6. 3 ¡¡3 g6. 4 Ag2 
Ag7. 5 Cge2 d6 . 6 ~ 06. 7 d3 Cg.7. 
8 Ae3 0-0. 9 d4 e X d4. 10 C x d4 Tb8. 
11 CdbS dS . 12 e X dS e x dS . 13 C x d5 
C x dS. 14 O X dS Ao6. 15 O x d8 
Tl x d8. 16 e3 Ac4. 17 C X a7 A x f1 . 
18 R X 11 CeS. 19 CbS Ce4. 20 ~7 
To8. 21 A x b7 T x .7. 22 C X .7 Td7. 
23 Aa6 C X b2. 24 Cc6 A X c3. 25 Tel 
A16. 26 Tc2 Tdl + . 27 Rg2 Tal . 28 
Cb4 Ad4. 29 Ab7 Cdl . 30 AdS Cc3. 
31 Ab3 CbS_ 32 Cc6 Ab6. 33 Td2 Tel. 
34 CeS Cd4. 35 A X I7 + Rg7. 36 AdS 
Tel . 37 CI3 C X I3. 38 A XI3 Tel . 39 
h4 A.S. 40 Te2 R18. 41 Tb2 TeS. 42 
Tb7 h6 . 43 Ta7 ReS. 44 Ta6 g5. 45 
T x h6. 

1 - O 

N." 382 E 64 /21 

TXIBUROANIOZE - FERRER 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 d4 e X d4 . 4 
C X d4 g6 . 5 e4 Ag7. 6 Ae3 Cf6. 7 Cc3 
C~4 . 8 O X g4 C Xd4. 9 OdI Ce6. 10 
Tcl 0 ·0. 11 Ad3 b6_ 12 O-O Ab7. 13 
Abl d6. 14 Dd2 TeS. 15 b3 TeS. 16 
CdS Cc7. 17 Ad4 C X dS. 18 e X dS eS. 
19 A x g7 R x g7. 20 d x o6 T X e6. 21 
TedI Oe7. 22 Tlel TeS. 23 T x 06 
O x 06. 24 h3 Te7. 25 014. 

1/ 2 - 1/ 2 

N.' 383 E 39/ b 

TXIBUROANIOZE - MENDOZA 

Obertura Ruy López 

1 e4 eS . 2 CI3 Cc6. 3 AbS aS. 4 A84 
Cf6. 5 O-O Ae7. 6 Tel bS. 7 Ab3 O-O. 
8 d4 d6 . 9 e3 Ag4. 10 dS CbS. 11 84 
Cd7. 12 Ae2 ObS. 13 b4 Cb6. 14 • x bS 
a X bS. 15 T x aS O X 'S. 16 Ca3 e6. 
17 d x e6 O x c6. IS Od3 Ad7. 19 A~3 
TcS. 20 Ad2 TeS. 21 Cc2 Cc4. 22 Acl 
AeS. 23 Cd2 dS . 24 e X dS C x dS. 25 
C X c4 b Xe4. 26 A )( c4 Cb6. 27 Ab3 
Ab7. 2S Ce3 TdS. 29 DIS O X c3. 30 
O X 17 + RhS. 31 Ad2 Oe1. 32 CIS. 

1 - O 

N." 3e4 R 16/ b 

TXIBUROANIOZE - C. PALOMO 

Obertura Reti 

1 g3 g6. 2 b3 Ag7. 3 Ce3 C16. 4 Ab2 
c6. 5 Ag2 0-0, 6 CI3 dS. 7 O-O Ag4. S 
CeS Ao6. 9 d3 Cbd7. 10 14 C x .5. 11 
Ixes Cg4. 12 0d2 Ah6. 13 Del Ce3. 
14 Acl C X e2. 15 OdI Ce3. 16 A x e3 
AXe3 +. 17 Rh! Ad4. IS Tel A X es. 
19 d4 Ag7. 20 .3 Od7. 21 Ce2 Ah3. 22 
A x h3 O x h3. 23 CI4 Od7, 24 Cd3 
0d6. 25 Oc2 es. 26 OcS O X es. 27 
c xes e X d4. 28 e X d4 A x d4. 29 
C x b7 TecS. 30 caS eS. 

1/2-1/2 

N.v 385 RIOl a 

TXIBUROANIDZE - SENTINELLA 

Obertura del doble l ianquet 

1 CI3 eS. 2 g3 dS . 3 Ag2 Cf6. 4 b3 g6. 
5 Ab2 Ag7. 6 O-O 0-0. 7 d3 Ad7. 8 CeS 
Te8. 9 c4 eS. 10 Cd2 0.7. 11 C x d7 
Cb X d7. 12 e4 d X e4. 13 d X e4 .5. 
14 Oe2 b6. 15 04 aS. 16 Aa3 es. 17 
Tldl CbS, 18 CIl Cc6. 19 Ce3 Cd4. 
20 0a2 Oe6. 21 CdS Tac8. 22 Acl 0d6. 
23 Ae3 T cd8. 24 Ob2. 

1/ 2 - 1/ 2 
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VIllA COMARCAL 
SITGES (Garraf) 

Vè, Tomeig Obert d'Estiu 

Durant la segona quinzena d'a
gost s'ha celebrat aquest ja tra
dicional torneig en el qual hi par
tici pen principalment jugadors de 
la comarca (Vilanova i La Gel
trú, V ilafranca del Penedès i Sit
ges), 

Enguany la prova ha registrat 
un notable increment en el nom
bre d'inscrits, principalment en 
la categoria B, 

Classificació del Grup A 
(de 2,0 c.ategoria endavant) 

1 er, i 20n, Lleonard LAFUEN
TE i Rosend PLANAS, ambdós 
jugadors de Preferent del Vila
nova, amb 5 punts i mig; 3er. 
J. B. BALLESTER del Vilafranca, 
amb 4 i mig; 4rt. a 7è. SERVAT 
(Vilafranca), FERRET (Sitges), 
GALlMANY (Vilanova) i A OLLIÒ 
(Sitges), amb 4 punts ; fins a 25 
inscrits. 

Classificac ió del Grup B 
(de 3,0 categoria o no federats) 

1 er. A. BOSCH (Sitges), 6 
punts ; 20n. i 3er. F. MARTINEZ i 
R. ALTIMIRA (ambdós de Barce
lona), 5 punts, fins a 41 inscrits. 

Cal fer referència que Lleo
nard Lafuente està esdevenint el 
mi llor jugador de la comarca , 
puix que aquesta nova victòria 

del jove jugador vilanoví s'afe
geix a la que obtingué en el Tor
neig Obert de Vi lanova. 

N.O 381 E 63/ c 

ARNAL (L' ) (Vilanova) 
ALMIRALL (2.' ) (Sitges) 

Defensa siciliana 

1 e4 es, 2 CIl Cc6. 3 d4 e X d4, 4 
C x d4 g6 . S Ce3 Ag7. 6 Ae3 C16. 7 
Ae4 0-0. 8 o-o Cg4. 9 O X g4 C X d4. 10 
Odl Ce6. 11 14 dl!. 12 IS DaS. 13 CdS 
e6. 14 IS e x dS. lS I X g7 R x g7. 16 
A x dS Oe7, 17 Od2 Rg8, 18 Ah6 Ad7. 
19 T x l7 T x l7. 20 A X I7 + R X I7. 21 
TlI + ReS , 22 OdS + Re7. 23 AgS + . 

1 - O 

Partida de desempat 

Ny 387 R 6710 

PLANAS - LAFUENTE 

Defensa holandesa 

1 d4 eS. 2 e4 IS. 3 93 CIS. 4 Ag2 Ae7. 
S Ce3 dS. 6 AI4 O-O. 7 CIl a6. 8 O-O 
h6. 9 Ob3 e6 . 10 Cd2 Cbd7. 11 13 gS. 
12 AeS C x e S, 13 d X.S Cd7. 14 
e x dS e X dS. 15 e4 Ce S. 16 De2 d x e4. 
17 I X e4 Od3. 18 Ddl Td8. 19 OhS Rg7. 
20 eX IS A XIS. 21 Ae4 Oe3 + . 22 Rh l 
C X e4. 23 T x lS C12 +, 24 Rg2 Tl8. 
2S Cll Od4. 26 TI3 g •. 27 T X 18 T x 18. 
28 Tel Cd3. 29 Te3 Ag5. 30 Ce4 
A xe3. 31 OXp4 + AgS. 32 h4 TI2 +. 
33 Rh3 T x l1 . 34 h x gS Thl +. 

0 - 1 

PARTICIPE EN LOS 
CAMPEONATOS DE ESPANA 
DE AJEDREZ POST AL 

Inscripciones pennane.ntes en todas las 
categorias. 

BERGA (Berguedà) 

Nova Junta Directiva del 
C. E, Berguedà 

Poc abans de la celebració del 
XIV Torneig Internacional Obert 
de Berga, i per haver transcorre
gut el periode de quatre anys 
per al qual fou elegit President 
el Sr. Jaume Cussà Soler, es va 
procedir a la renovació de la 
Junta Directiva del Club d'Es
cacs Berguedà, que queda cons
tituïda com segueix : President , 
Sr. Josep Solsona i Manonelles; 
Vice-President, Sr. Joan Esco
bet i Casals; Assessoria, Sr. Jau
me Cussà i Soler , Secretaria , 
Srs. Climent Escobet i Casals i 
Miquel Call i Xandri ; Tresorer, 
Sr. Josep M .a Casals i Montaña; 
i Vocals, Srs. Melcior Gros i 
Pintó, Josep Villegas i Penicot , 
Antoli Barra i Gonzàlez, Jaume 
Illa i Sala, Antoni Sànchez de la 
Concepción i Antoni Ester i Cu
binsa. 

S, . Josep 
So/sona, nou 
President del 

C. E Berguedà 

~ 

~ 
Solicite informacI6n a la mate postal 
VOCAU A POSTAL DE LA F.e.D.A . 

cI Santa Eulalia , 28 
5uac,iblll II 801.111, 

blmen,UII de lo. Po".II.". 
SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barce lona) Cuot • .-nuII: 200 pi ... 
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VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
(A lt Penedès) 

Torneig Obert de partides 
ràpides 

La Secció d'Escacs de la So
cietat La Principal , de Vilafranca 
del Penedès (Alt Penedès), or
¡¡anitzà una ve¡¡ada més el seu 
torneig obert de partides ràp i
des amb motiu de la Festa Ma
jor. 

El 25 d'Agost , a l 'hora de tan
car la inscripció, la llista era de 
quaranta jugadors arribats de les 
viles d' Igualada, d 'Olesa de 
Montserrat, de Vilanova i tam
bé de Barcelona, fora , natural
ment, dels de Vilafranca , i en
sems del Mestre nordameri cà 
Olaf Ulvestad , que es presenta
va com home fort i candidat al 
triomf final. 

Es formaren quatre grups de 
1e Jugadors, grups que s'equili
braren tenint en compte la ca te
~o ria individual. Passaven a la 
final els tres primers de cada 
grup, seguint el sistema lliga a 
una sola vol ta. 

Acabeda la fase prèvia passa
ren a la final : COLET (Vilafran 
ca), ULVESTAD (EUA), OÑATE 
(Vilafranca), GONELL (Olesa) , 
ARr-.!AL (Vilanova), VALLS (Vi 
lafranca), COLL (Vi lanova). 
JUANPERA (Olesa), FRAXEDAS 
(Vi lafranca), LLUVEROL (Vil a
franca), RODRIGUEZ (Vilafran
ca) i LAFUENTE (Vilanova) . 

La llu ita pel triomf enf rontà a 
tres homes gairebé en solitari . 
En JUANPERA tin¡¡ué el triomf 
a les mans després de guanyar 
ULVESTAD a l'avantpenúltima 
ronda, però se li va fer fonedis 
en perdre davant OÑA TE en una 
partida mol t desgraciada. Tot 
JlXÒ ho aprofità ULVESTAD per 
a triomfar, segui t, però, de molt 
aprop pel terce r home del qual 
en parlàvem abans, GONELL. 

Els primers llocs quedaren ' 
Guanyador, Olaf ULVESTAD, 
se~on class ificat, GONELL; 3er. 
JUANPERA; i 4rt. RODRIGUEZ. 
el qual fou el primer classificat 
local. 

PINEDA DE MAR (Maresme) 

Torneig comarcal de 
partides ràpides 

La Secció d'Escacs del Centre 
Cultural Recreatiu de Pineda de 
Mar organitzà el 2 de se tembre 
un torneig comarcal de partides 
ràpides que va aplegar 24 juga
dors de l 'Alt Maresme, des de 
Canet de Mar fins a Tordera. 

S'hi incorporaren també des
tacats jugadors de Barcelona 
que estiuegen a la zona . 

Els tres primers classificats , 
que són els que va ren tenir pre
mi , foren : 1 er., Josep Garriga 
(Barcinona); 20n, Carles Oliver 
(Congrés); i 3er. Josep Guevara 
(Pineda). 

L'HOSPITALET DE L'INFANT 

(Baix Camp) 

Setmana d 'Escacs 

Amb el propòsit de promocio 
na r els escacs locals es va or
qanitzar aquesta manifestació 
òberta a tothom. Per això a més 
d'un torneig absolut es feren 
quatre grups per donar cabuda 
als nens i nenes que tot just co
mencen a jugar als escacs. 

El torneig absolut va aplegar 
jugadors de la comarca i de co
marques veïnes així com estiue
Ja nts. Es disputà per sistema 
w is a 6 rondes . El temps fou li 
mitat a una hora i 45 minuts per 
Jugador. 

EL ESTUDIO R.H.M. DE 
APERTURAS DE AJEDREZ ACTUALES 

lLOS ULTIMOS JUEGOS ou LAS ULTlMAS TEORIASI 
Nuestro Estudio dedica un número completo . normalmente de 120 a 160 pflginas, a una 

Apertura , en vez de a docenas de aperturas. En el pasado, si un jugador de ajedrez querla 
estudiar juegos recientes con una Apertura que le interesaba especialmente. tenia que pagar 
por decenas de Aperturas que no le interesaban. ¡Pero esto no sucada con el Estudio R. H.M.I 

Por ejemplo. hemos publicada un número dedicada a la Defensa India del Rey. abarcando 
las Varianles Saemisch, el Alaque de los Cualro Peones y las Varianles Averbakh, escrita por 
Petrosian, Szabo, Uhlmann y Hartston, y conteniendo més de 100 juegos recientes y com
pletos. El numero entera estaba dedicada a estas Variantes de la Defensa India del Rey, los 
juegos y la teoria . Tambièn hemos publicado un Estudio completo, cubriendo toda un numero, 
de la Variante Kan de la defensa Siciliana, con un brillante anélisis por el Campe6n Mundial 
Anatoly Karpov y un anàlisis de la ultima teoria por William Hartston, màs toda una serie de los 
juegos més recientes . Nuestro estudio de la defensa Nimzoindia, con todas las Variantes, 
escrito por Ivkov, Keene y Kaplan contenia muchlsimos de los últimos juegos y los anAlisis mAs 
rectentes de esta importante Apertura . Desde que se redact6 este anuncio hemos publicado 
otros Estudios completos de otras Aperturas importantes. 

IEI " equipo" de nuestros Estudios es el mejor que hayl lubosh Kavalek, el actual campe6n 
norteamericano es nuestro Redactor Jefe, Kevin O'Connell , uno de los principales periodistas 
sobre ajedrez, es el Director, y nuestra Junta de Redactores ¡ncluye 8 de los 10 majores gran 
maestros de ajedrez actuales en el mundo, incluyendo cuatroantiguos campeones mundiales, 
Spassky, Petrosian, Botvinnik y Tal , més el camp8Òn mundial actual, Anatoly Karpov. INoes 
de sorprender, pues, que nueSlros Estudios ya hayan recibido los mayores elogios por ser 
dignos de crèdito, actualizados y completos! 

Todas las Llneas se presentan con la mayor claridad y totalmente cubiertas por un Indice, de 
forma que se puede encontrar inmediatamente tanta el juego como la teoria 8Xactamente 
aplicables a la jugada que se quiere estudiar. El anAlisis actual estA escrita por los mejores juga
dores, y el número de los últimos juegos en cada Ilnea excede por rnucho cualquier cosa dis
ponible en otros enfoques. 

No tenemos duda alguna de que cuando usted utilice uno de nuestros Estudies, dàndose 
cuenta que le mantiene a usted totalmente al dia, dicièndole 10 que hay de nuevo y de mejor 
para el Blanca y para el Negra, en su Apertura favorita, se convirtirà usted en un abonada dedi
cada del Estudio . Pera no tenemos espacio para darle una descripci6n completa de toda lo que 
nuestro Estudio incluye para ayudarle y guiarle en su juego de ajedrez . Si desea recibir infor
macf6n completa en un folleto descriptivo muy instructivo, incluyendo muestras de pAginas 
del Estudio - sin costo alguna o compromiso - mande su nombre y direcci6n a : 

Chess Survey Dept . 10 
AFe - R. H . M . Europe 
Neugasse 28, CH-6300 

Zug,Suiza 

Deseamos darle las gracias por el interès que ha demostrada en el Estudio, y ofrecerle un 
librito, gratis. conteniendo una selecci6n de juegos anotadas sobre (sirvase indicar una de 
estasI : 

D la Defensa Grunfeld D la Defensa Rabatsch O Siciliana, Najdorf 

Mlmdelos hay, mientr8S que lo esta pensando, 
,Sera la mejor "jugada" de ajedrez que ha hecha jamasl 
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Participaren 38 jugadors de di
ferents procedències _ entre ells 
el Sr. Benjami Espuny, del C . A. 
Linares i Presiden t de la Fede
ració de Jaén. 

La classificació final fou : 1 er 
Jordi Fabregas, 2.° categoria del 
club local, amb S punts i mig ; 
20n . i 3er. Marcel Torres, també 
2.° categoria del club local , i 
Lluí s Jové, 2.° del Tarragona, 
amb S punts; 4rt. I Sè. Lecha 
(Barcelona) i F. Llorach (Reus) , 
ambdós jugadors de 2.° ca tego
ria, amb 4 punts i mig ; 6è. Es
puny, 1.0 c2teÇJoria de Linares, 
amb 4 punts ; f ins al total de 3E 
classificats. 

A destacar que el guanyador 
només cedi unes taules gua
nyant totes les altres partides. 
I que Francesc Llorach , amb els 
seus 12 anys l preferí jugar er 
aquest grup I hi va fer molt bon 
paper_ 

La participació femenina hi era 
present amb S jugadores, dues 
de Reus i tres locals. 

El grup A, de 7 a 9 anys, fou 
guanyat per Madariaga, de Sa
ragossa ; el Grup B, de 10 anys, 
per M.o C . Mato, del HIFRENSA; 
el Grup C, de 11 anys, per Le-

Partida 
Fabregas-Torre <: 

cha, de Barcelona; i el Grup D, 
de 13 anys, per Beltran, de Bar
ce lona . 

L'organitzac ió fou a carrec del 
club local, la Secció d'Escacs 
del G. E. HIFRENSA. 

MOlA (Bages) 

Organitzat pel C. E. Moia, i 
dintre dels actes de la Festa Ma
Jor, va tenir lloc el 18 d'agost. 
a la Sala de Cultura de • La 
CaiX3 '. la 7.° edició del Trofeu 

Pere Godó de partides rapides 
de cinc minuts. 

Primerament van jugar els in
fantils i juvenils fin s a 16 anys, 
per a decidir el guanyador del 
trofeu destinat en aquesta cate
goria . El sistema que va seguir
se fou el de rondes eliminató
ries, havent -se tancat la inscrip
ció amb 64 participants, nombre 
molt superior al d'anys anteriors . 

Va resultar guanyador J. M.o 
Presseguer (Centelles) ; 20n. M, 
quel Fabré (Cente lles) ; 3er . i 4rt 
Olga Sentinella (Vulca) i Xavier 
Codina (Avinyó) . El primer local 
fou J. M.o Gallaguet. 

A continuació va desenrotllar
se el torneig pròpiament dit. Va 
seÇJuir-se el mateix sistema an
terior, tancant-se també la ins
cripció amb 64 participants, Van 
establ ir-se quatre caps de sè
rie : Manel Nieto, Josep Pisa , 
Carles Falcon i Jordi Ayza, els 
Quals precisament va n ser semi 
finalistes i finalistes. 

Va resultar guanyador Manuel 
Nieto; 20n. Jordi Ayza; 3er. Car
Ies Falcon; i 4rt . Josep Pisa, 
tots ells del Vulca. 

Havien arribat a l'anterior eli 
minatòria : Josep Espanau (Sa
badell), que fou també el primer 
local; Josep Mascaró (Santpe
dor), Valentí Sastre (Santpedor) , 
I Joan Escofet (Vulca) . 

Feu-vos membre de .'INSTITUT D'ESCACS DE CATALUNYA 
LOCAL PROPI : Ronda Sant Pere, 32, ler. pi S, ll etra H - Telf. (93) 3027169 - BARCELONA- la 

Serveis en fun cionament : Aula-bibliot eca amb taules d'escacs. - Consulta fitxes 
partides a l'abast. - Fotocòpies de partides, revistes i llibres de la nodrida biblioteca 

Cursets de formació de monitors oficials. - Cursets d'entrenament per correspondènCIl.l 
I al tres que es van anunciant. 

Quota : 3.000 ptes. a l'any (inclosa subSCripció a BUTLLETí D'ESCACS). 
DEMANEU INFORMACIO DETALLADA A SECRETARIA 
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I TORNEIG OBERT JUVENIL "VILA DE GRACIA" 
Barcelona, 1 S a 26 agost 1979 

MANUELLU~AN, DELCONGRÉS,GUANYADOR 

Aprofitant el marc de la Fes
ta Major de Gràcia, el C. E. Vul 
cà organitzà un torneig per al jo
vent amant d'aquest esport i que 
tan manca t està de proves es
pecia lment a ells dedicades. 

El torne ig va ésser patrocinat 
per l'Ajuntament de la vila i amb 
la col.laboració d'al tres entitats 
barcelonines. Es jugà a 8 rondes 
en dies saltats, la qual cosa va 
fer all2rgar massa la competi
ció. La intenció era que els dies 
intermedis servi ssin per a les 
partides ajornades, però només 
hi va haver una partida que 
nece!;:sites continuació . 

El joc va ésser molt combatiG 
com correspon a la mena de ju
gadors que s'hi aplegaren i no 
més es donaren le partides tau
les entre les 72 jugades. 

El !luanyador fou Manuel Lu
jan, que només va perdre un 
punt en tre dues taules, a la 3-" 
ronda contra Pedrola i a l'ú ltima 
amb Olga Sentinella. Pedrola va 
fer un bon torneiq i desaprofità 
la seva millor ocasió en no !lua
nyar una posició favorable con
tra Alejo, partida que fou la 
més lIar!la de totes, i que acabà 
en taules . Això el desmoralitzà i 
es deixà passar per San!llas en 
la d1rrera ronda en perdre amb 
Ventur3, en cometre massa erra
des. 

Sanglas, que fa poc que juga, 
va demostrar un bon nivel l de 
JOC, i especialment una alta com
bativitat. 

El Joventut de Molins de Rei 
va estar representat per cinc ju
gadors, la qual cosa honora la 
seva participació, i més si tenim 
en compte que quatre d'ells van 
obtenir premi . 

Els jugadors del Vu lcà, que 
jugaven en el seu loca l. varen 
estar per sota de l'esperat. No
més Olga Sentinella va fer mè
fits i fou el primer jug3dor local 
classificat. Picanya I va tenir un 
bon fmal de torneig pera ja l'ha 
via arruinat abans. David Senti-

nella, Guimerà i Canónigo varen 
fer un torneig molt irregular 
Ventura i Ibàñez es va ren mos
trar poc combatius , especial
ment el darrer esmentat. Els Ma
teu , dues germanes i un noi, junt 
amb Bach, encara els hi manca 
molta experi ència. que els hi 
donarà la pràctica. 

t s de doldre que un grup d'ins
cri ts no va comparèixer i ni tan 
sols va donar cap explicació de 
la seva actitud. Cosa encara més 
de doldre. 

Cbssificació final 

1 er, LUJAN (Congrés), 7 
punts; 20n. SANGLAS (Joven 
tut) , 6: 3er. FEDROLA (Joventut) , 
S i mi!l; 4rt. a 6è. FRATS (Joven 
tut), VENTURA (Vilanova) i Olga 
SENTINELLA (Vulcà) , S; 7è. I 

Eè . ALEJO (Joventut) i PICA
NYOL (Vulcà), 4 i mig ; fins a 17 
classificats . 

JOSEN 

N,O 388 

LUJAN - PRATS 

Defensa siciliana 

E 95/0 

1 e4 eS. 2 el3 dS. 3 d4 e x d4. 4 e x d4 
crG. 5 Ce3 a6 . 6 Ag5 eG. 7 Ae2 Ae7. 
8 o-o b5. 9 Af3 eS. 10 C4e2 h6 . 11 
A X I6 g X 16. 12 Cg3 Ce6 . 13 CdS Ae6. 
14 Ag4 Cd4, lS e3 Ce6. 16 CIS A x IS. 
17 A x IS Tge . 18 ohS A18. 19 Ae6 T07. 
20 14 Th8. 21 A x 17 + T x 17_ 22 og6 
Ag7. 23 Tad1 Ce7. 24 e x e7 R x e7 
25 I x eS Db6 +. 26 Rh1 d X e5. 27 
Td7+ _ 

1 - O 

N.O 389 o 34/0 

J. PEoROLA - o . SENTINELLA 

Defensa fnd ia de Dama 

1 d4 C16. 2 e4 e6_ 3 CI3 b6, 4 g3 Co
S Ag2 dS . 6 Ag5 Cbd7, 7 O-O Ado. 8 
Ce3 O-O. 9 004 Ab7_ 10 b4 eS. 11 
b X es b x es. 12 Tab1 De8. 13 CbS 
Ae6. 14 C X d6 A X 24. 15 C X e8 Tf X e8. 
16 A x l6 C X I6. 17 e X dS C x dS. IS 
d X eS T x eS. 19 CeS Td8. 20 Tb7 16. 
21 A X ds Ts x aS . 22 Cd3 TaS . 2:1 
Tc1 Td7 . 24 Tc8 + R17 . 25 T7b8 eS. 23 
Rg2 Tb5. 27 CeS T x b8. 28 T X b8 Td4 . 
29 Tb7 + Rgo . 30 T x 07. 

1/ 2-1 / 2 
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NOTICIARI 

GENSUNASUMUS ~NfERNA(~ONAl de la F. I. D. E. 

TORNEIGS ZONALS MASCULINS 

El Zonal 2 tin gué lloc a Luzerna (Suïssa) del 
19 de maig al 12 de juny. Els participants es 
van dividir en dos grups. Els quatre primers clas
sifi cats de cada grup passaren a una final per 
a determinar els tres jugadors que havien de 
c lassificar-se per als Interzonals. 

Heus ací les classificacions corresponents : 
Grup . A ·; ler. Hübner (RFA). 8 punts i mig; 

20n. i 3er .. Sigurjonsson (IBlàndia) i Kagan (I s
rael). 6 i mig; 4rt. Wedberg (Suécia). 6; 5é. Wir
thensohn (Suïssa) . 5 i mig; 6é. Hoen (Noruega) . 
4 i mig; 7é. i 8é. Hamann (Dinam3rca) i Hamme r 
(Suïssa). 4; 9é. I I Cé. Soos (RFA) i Petursson 
(Islàndia), 3 I mig : I I é. Hurme (Finlàndia) , 2 punts 
i mig. 

Grup · B ·: l er . Grünfeld (Israel) , 7 punts : 
20n. Ka rlsson (Suecia). 6 i mig: 3er. Helmers 
(Noruega), 6: 4r l . I Sé. H. Olafsson (Islàndia) I 

H01 (Dinamarca). E I mig: 6é. Pachman (RFA), E: 
7é. i 8é. liberzon (Israel) i Dückstein (Àustria) , 
4 i mig : 9é. Hug (Suïssa). 4 ; lCé. Rantanen (Fin 
làndia). 3 i mig: I I l é. Lobron ( ),3 punts . 

Final: I er. Hübner, 6 punts; 20n. Grünfeld, 5 ; 
3er. Kagan, 4; 4rt. Wedberg. 3 i mig ; Sé. Sigur
¡onsson. 3· 6é. I 7é Helmers I H. Olafsson, 2 i 
mig; I 8é. Karl sson, I punt i mig . 

I CAMPIONAT MUNDIAL JUVENI L PER EQU!PS 

S'ha jugat a la ciutat de Méxic del 19 d'agost 
al 7 de setembre de lS78, si bé la FIDE no ha 
comunitat lê seva ce lecracló fins la rev3 C ircu
lar del 30 de juliol d'enguany. 

Final A : ler. Anglaterra . 26 punts I mig; 20n . 
URSS, 25 I mig: 3er. Cuba. 24 i mln : 4rt . EUA. 
22 i mig; Sé. Brasi l, 17 I mig ; 6é. Canadà, 15 I 

mig; 7é. Colòmbia , 15; 8é. Méx ic. 13 : % . Aus
tràl ia, 12; i lCé. Escòc ia . 8 punts . 

Final B: República Dominicana . 21 punts : 
20n . Méxic ·B., 2C : 3er . Equador. 19 I mig; 4rt I 

Sé. El Salvador i Luxemburg. 17: 6é ~' ica ra9 ua . 
15 i mig; 7é. Puerto Rico . 13 I mig : 8é. Jamaica . 
11 i mig; i liba . 9 punts. 
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TORNEIGS ZONALS FEMENINS 

Zonal 1 No ha estat possible organitzar-lo 
Seguint la Reglamentac ió per aquests casos, el 
President de la FI DE. a instància del President 
de la Zona, ha deslqna t a les jugadores van der 
Mije (Holanda) I Miles (Anglaterra) per 3 partl 
c!par en els In~erzonals Fem enins . 

Zonal 3 Es va Jugar a Zalaegerszeg (Hon -
9ria) del 7 d'abril al 4 de maig en dos grups. De 
cad3 grup se'n cla~sl~lcaren les cinc pr imeres 
per a la final. Heus ací les claSS ificacions cor
responents: 

Grup I: 1." Verbci-Petronic (Hongria). 6 punts 
2 " a 6." Baumstark (Romania), Eretova (Txecos
lovàqUia). Porubsky (Hongria). SzmaClnSk3 (Po-
16nia) i Nutu (Romania), 5: 7. ° Jurczynska (Polò
nia), 4: 8." i 9.° Bo¡adzsieva (Bulgària) i Hojda
rova- Mozna (Txecoslovàquia) , 3 I mig : i 10 " 
Neszturova (Bulgàna). 3 punts . 

Grup 11 : 1.0 Kllm ov3 (TxecoslovàqUia). 6 punts 
I mig ; 2.0 i 3.° Makal i Ivanka (ambdues d' Hon
gri al , 6 ; 4.° Polih ronlade (Romania). 5 I mig : 5-" 
Erenska-Radzewska (Polònia) . 5 : 6." Wlese (Po-
16nia), 4 i mig : 7.0 I 8-" Muresan (Romania) I 

Csonkics (Hongrl3). 3 I mig: 9." Asenova (Bul
gària ). 2 I mig ; I l C a Doncseva (Bulgaria), 2 
pu nts. 

Final : 1.0 M ari a lvanka, 5 punts 1 mig ; 2 .(] I 

3-" Zsuzsa Veroci-Pelronic I Elisabeta Polihron ia
de, 5; 4° a 7° Zsuz sa Makai. Gertrude Baums
I3rk. Kveta Eretova I Eliska Klimova . 4 i mig . 
8° i 9.0 Hanna Erenska-Radzewska I Mana Po
rubsky, 4: I l C" Grezyna Szmacinska. 3 punts I 

mig . 

El desempat entre les jugadores classi f icades 
del 4rt . al 7é. lloc es va disputar a Budapest del 
15 al 25 de juny i va classi fi ca r a Erelova I Baums
lark junt amb Ivanka, Verbc i-Petronic I Polihro 
niade. 



50~ CONGRÉS DE LA F.I.D.E 
San Juan de Puerto Rico, 19 a 31 agost 1979 

54 federacions de les 109 afiliades a la FIDE 
estigueren representades en el Congrés. 

La FEDA fou representada pel seu Director 
Tecnlc . Sr. Roman Toran Alberto, MI. 

Aquest Congrés ha estat cent rat en el de· 
senvolupament dels escacs en el món . 

S'ha donat prioritat a confeccionar un pro· 
grama de desenvolupament dels escacs en tots 
els paisos per a fer-lo més popular a la qual 
cosa les federacions nacionals han promès do
nar la seva cooperació. 

Calendari de competicions oficials 

Olimpiades : 1980 Malta; 1982 Suissa. Puerto 
Rico té una opció per a la de 1984. 

Campionat Juvenil per Equips: 1980 Mèxic. 
Campionat d'Estudiants per Equips: per a 

1981 Irak té una primera opció i Austria una 
segona opció. 

C . mpionat Mundial Juvenil : 1980 República 
f ederal Alemanya ; 1981 Mèxic. Per a 1982 Ca
nadà té una opció . 

Campionat Mundial per a menors de 17 anys 
(Cadets) : 1980 França. 

Campionat Juveni l d'Europa : 1979/80 Holanda. 
Campionat Juvenil Panamerica: 1979 (desem

bre) UruguaI. Per a l S81 la República Dominica· 
na té una OPCiÓ . 

Campionat Juvenil d'Asia : 1979 (desembre) 
Indla . 

Campionat Pana meriea per Equips : Per al de 
1983 Puerto RICO té una primera opció. 

Campionat Individual Panameriea: 1980 Equa
dor 

Campionat d'Europa per Equips: La final del 
VII Campionat es Jugara a Suècia entre gener I 
febrer de 1980. 

El VIII Campionat sera jugat en el periode 
1981 -82. 

Copa d'Europa de Clubs: La final de la 11 
Copa entre Burevestnlk, de Moscou, i el Volmac, 
de Rotterdam, sera Jugat entre el 23 i el 27 de 
novembre proper a la República Federal Alema 
nya. 

La III Copa tlndra lloc en el periode 1981-82 

NOUS TITULATS 

D'acord amb els resu ltats corresponents, el 
President de la F.I.D.E. va reg istrar els següents 
titols : 

Mestre Internacional 
Xavier Benito Campos Moreno (Xile), campió 
juvenil Panamerica 1978; John van der Wiel 
(Holanda), campió europeu juvenil 1979; Va
sser Seirawan (E.U.A.), campió mundial ju
venil 1979; Camille Coudari (Canada) i Geor
gios Makropoulos (Grècia), per haver fet el 
66 2/3 % en els torneigs zonals. 

Mestre Internacional Femení 
Barbara Hund (R.F.A.), Jayshree Khadilkar 
(lndia) , ~' i na Gurieli (URSS), Nina loseliani 
(URSS), Gordana Markovic (Iugoslavia) i Ol i
vera Prokopovic (Iugos làvia), per haver-se 
qualificat per als torneigs interzonals. 

Mestre de la FIDE 
Pau l A. Motwani (Escòcia) , Campió cadet 
1978; i Marcelo Tempone (Argentina), Cam
pió cadet 1979. 

L'Assemblea General va aprovar la conces
sió dels següents titols recomanats pel Comitè 
de Qual ificació: 

Gran Mestre Internacional 
Nikolai Spiridonov (Bulgaria), Jesús Noguei
ras (Cuba), Slobodan Martinovic (Iugoslà
via) i Ju raj Nikolac (Iugoslàvia) . 

Mestre Internacional 
Actonio Rocha (Brasil), Jordan Grigorov (Bul 
qària), Aç¡ob Merdinjan (Bulgària), Miroslac 
Tonchev (Bulgària l, Gildardo Garcia (Colòm
bia), Jan Banas (Txecoslovàquia) Ivan Haus
ner (Txecoslovàquia), Eduard PrandsteHer 
(Txecoslovàquia), Jorge Armas (Cuba), Rey
naldo Vera (Cuba), Carsten Hoi (Dinamarca) , 
Gert Iskov (Dinamarca), Jens Kristiansen (Di
namarca), Atlila Groszpeter (Hongria), Janos 
Tompa (Hongria), Jon L. Arnason (Islàndia), 
Paul G. M . van der Sterren (Holanda), Jacek 
Bielczyk (Polónia), Andrzej Luczak (Polónia), 
Wladyslaw Schinzel (Polónia), lon Biriescu 
(Romania) , Lars Karlsson (Suècia) , N icholas 
E. de Firmian (E.u.A.), Walter Morr is (E.u.A.), 
John A. Peters (E.U.A.), Bruce Rind (E.U.A.), 
John L. Watson (E.U.A.), Garry Kasparov 
(URSS), Vitomir Arapovic (Iugoslàvia) i Ke
mal Osmanovie (Iugoslàvia) . 
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El Comitè de Qualificació va ratificar la con
cessió del titol de Mestre Internacional a John 
P. Fedorowicz (E.U.A.) que havia fet el passat 
29 de març. 

Mestre de la FIDE 
Vladim.ir Antonov (Bulgària), Antonin Drvota 
(Txecoslovàquia), Evzen Gonsior (Txecoslo
vàquia), Zdenek Hlousek (Txecoslovàquia), 
Ivan Jankovec (Txecos lovàquia), Steen Fed
der (Dinamarca), Ulrik Rath (Dinamarca), Ami
kam Balshan (Israel), Itzchak Vainger (Is
rael), Rafal Marszalek (Polònia), Wa ldemar 
Swic (Polònia), Fernando Visier (Espanya), 
Robert S. Gruchacz (E.U.A.), John C. Meyer 
(E.u.A.), Dragoljub Baretic (Iugoslàvia), Si ni 
sa Jokslc (Iugoslàvia), Ljubomir Jovic (Iugos
làvia), Borisa Karadzic (Iugoslàvia) Petar Me
jic (Iugoslàvia), Krasoje Notaros (Iugoslàvia) 
i Stevan Popov (Iugoslàvia) . 

Arbitre Internacional 
Entre els t itol s concedi ts fi~uren els espa
nyols Delfin Burdio (Alacant) i Pedro Lu is 
Reixa (Madrid) . 

Mestre Internacional per Correspondència 
Entre els t itols concedits figura l'atorgat a 
Esteve Barrababe, pertanyent a la Federació 
Catalana . 

Acord FIDE-AIPE 
AIPE havia proposat signar un acord de 
cooperació amb la FIDE. El Comitè Central 
d'aquesta fou de l'opinió que calia fer un 
nou estudi del contingut de l'esmentat acord 
i ésser sotmès a la propera Assemblea Ge
neral després d'haver estat informat pel Buró. 

Estimul als elements creatius del joc 
A proposta de la Federació Soviètica foren 
creades les medalles d'or de la FI DE per a 
ésser atorgades cada any d'acord a: 

- Medalla Alekhine al millor atac. 
- Meda lla Capablanca al millor final. 
- Medalla Lasker a la millor defensa . 
- Medalla Steinitz al millor pla es tratèg ic. 

Auspicis de la FIDE 
L'Assemblea General va aprovar que fossin 
publicades sota els auspicis de la FI DE l'En
ciclopèdia dels Finals de Partida i l'Enciclo
pèdia de les Combinacions en el Mig Joc. 

Reunions Anyals de la FIDE 

1980 Buró : Islàndia. 
1980 Congrés : Malta. 
1981 Congrés : Primera opció per a Nigèria; 

segona opció per als EUA. 
1982 Congrés : Suïssa. 
1984 Congrés: Primera opció per a Puerto Rico 

TORNEIGS INTERZONALS 

Masculins 

El torneig .A. jugat a Riga es desenvolupà 
del 4 de setembre all er. d'octubre. Fou arbitrat 
pe l GM Filip (Txecoslovàquia). 

Hort fou substituït pel primer reserva , que era 
Romanishin , i Kavalek ho fou per Mednis, del seu 
propi Zonal. 

La classificació final fou : l er. TAL (URSS), 
14 punts; 20n. POLUGAJEVSKI (URSS), I I i mig, 
3er. i 4rt., ADORJAN (Hongria) i RIBLI (Hongria), 
11 ; 5è. i 6è., GHEORGHIU (Romania) i ROMA
NISHIN (URSS), le i mig; 7è. LARSEN (Dina
marca), 10; 8è. a l Cè ., KUZMIN (URSS), MILES 
(Anglaterra) i TCESKOVSKI (URSS), 9; 11 è., 
TARJAN (EUA), 8; 12è., Y. GRUNFELD (Israel), 
7 i mig ; 13è. LJUBOJEVIC (Iugoslàvia) , 6 i mig; 
14è. a 16è. BOUAZIZ (Tunisia), MEDNIS (EUA) 
i van RIEMSDIJK (Brasil), 5 i mig; 17è., TROIS 
(Brasil), 5; i 18è. R. RODRIGUEZ (Filipines), 4 
punts. 

El matx de desempat entre Adorjan i Ribli 
acabà en empat a tres punts. Es classificà Ador
jan que tenia millor Sonneborn-Berger. 
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El torneig ·B · fou jugat a Rio de Janei ro del 
22 de setembre al 22 d·octubre. Fou arbitrat pel 
MI Golombek (Anglaterra). 

Mecking s'hagué de retirar després de Jugar 
dues partides . 

La classificació final fou : ler. a 3er., POR
TISCH (Hongria) . PETROSSIAN (URSS) I HÜB
NER (R.F.A.). 11 punts I mig; 4rt. , TIMMAN (Ho
landa), 11; Sè. i 6è ., IVKOV (Iugoslàvia) i SU
NY~ (Brasil) , g i n"ig ; 7è. a 9è., TORRE (Filipi 
nes), BALASHOV (URSS) i SAX (Hongria), 9; 
10è. i llè., XAMKOVITX (EUA) i SMEJKAL (Txe
coslovàquia), e I mig ; 12è., VAGANIAN (URSS). 
8; 13è. i 14è .. VELlMIROVIC (Iugoslàvia) i G. 
GARCIA (Cuba), 7 i mig; 15è., HARANDI (Iran), 
6 i mig ; 16è , L. BRONSTEIN (Argentina) , 6; 17è. 
i 18è. HEBERT (Canadà) i KAGAN (Israel), 4 
punts i mig. 

Femenins 

El torneig .A . fou jugat a Rio de Janeiro del 
22 de setembre al 22 d·octubre. L'àrbitre princi 
pal fou la Sra. Wagner (Austria) . 



Levitina (URSS) hagué d'ésser substituïda 
per la numero 2 de la llista de reserves Gisela 
Fischdick, 

La classificació final fou : La, loseliani (URSS), 
14 punts i mig; 2,0, Veroci (Hongria), 12; 3,0, Ale
xandria (URSS), 11 ; 4,0 i S,a, Fishdick (RFA.) i 
Polihronlade (Romania), 10 i mig; 6.0 i 7.0, Kos
lovskaia (URSS) i Lazarevic (Iugoslàvia), 9 i 
mig ; 8.0 I 9.0 Zatulovskaia (URSS) i Eretova (Txe
cos lovaqUla), 9; 10 °, BOrlssova (Suècia), 8; ILO, 
Miles (Anç¡laterra), 7 i mig; 12.0 i 13.0, Crotto 
(EUA) I Khadilkar (India), 6 i mig; 14.0, Hund 
(RFA.), 6; 15.0 Soppe (Argentina), 4; 16.0, Car
doso (Brasil) , 1 i mig ; i 17.0, de Carvajal (Cuba) , 
mig punt . 

El torneig ·B· fou jugat a Alacant del 20 
d'octubre al 14 de novembre. Varen fer d'àrbi
tres els senyors Delfi Burdio i Pedro Lu is Reixa. 

La classificació final fou : 
1.0 I 2.0 Ahmilovskaia (URSS) i Lematxko 

(Bulgària), 13,5 punts; 3.0 Gurieli (URSS), 12; 
4'< Lltlskala (URSS), 11,5; 5.0 Savereide (EUA), 
11 ; 6.0 Fatalibekova (URSS), 10,5; 7.0 Ivanka 
(Hongria), 10; 8.0 Ranniku (URSS), 9; 9.0 i 10.0 
Nieves Garcia (Espanya) i Baumstark (Roma
nia), 8,5; 11.0 i 12.0 Van der Mije (Holanda) i 
De Armas (Cuba) , 8; 13.0 i 14 .0 Markovic (Iugos
làVia) I Prokovlc (Iugoslàvia), 6,5; 15.0 Shteren
berq (Canadà), 6; 16.0 Carrasco (Xile), 5; 17.0 I 

18.0 Kellner (Austràlia) i Watai (Japó) , 2,5 punts. 

FASE DE CANDIDATS 
El 17 de novembre va ésser realitzat el sor

teig dels quarts de final d'aquesta fase que s'ha 
de jugar l'any vinent, entre febrer i abril. 

Els aparellaments foren: 

Masculins 

(1) Kòrxnoi - Petrossian 
(2) Spasski - Portisch 
(3) Tal - Polugajevski 
(4) Hübner - Adorjan 

Aquests matxs es jugaran al millor resultat a 
la distància de 10 partides. Les semifinals enfron-

taran els guanyadors dels matxs (1) - (3) i (2)
(4) . 

Femenins 

(1) Gaprindashvili - Gurieli 
(2) Kushnir - Lematxko 
(3) Ahmilovskaia - Alexandria 
(4) loseliani - Verbci 

Aquests matxs es jugaran també al millor re
sultat a la distància de 10 partides. 

Les semifinals enfrontaran els guanyadors 
(1) - (4) i (2) - (3) . 

CATEGORIES DELS TORNEIGS INTERNACIONALS 
Percentatges per a obtenir resultats de titols 

CoefIcIent mltla Categoria Resultat Res ultat Resultat Resultat Resultat 
del torneig del 'ornelg de GM de MI M FIOE deGMF de M/F 

2051-2075 lF 76 
2076-2100 2F 73 
2101-2125 3F 70 
2126-2150 4F 67 
2151-2175 5F 76 64 
2176-2200 6F 73 60 
2201-2225 7F 70 57 
2226-2250 8F 67 53 
2251-2275 1 76 64 64 50 
2276-2300 2 73 60 60 47 
2301-2325 3 70 57 57 43 
2326-2350 4 67 53 53 40 
2351-2375 5 64 50 50 36 
2376-2400 6 60 47 47 33 
2401-2425 7 76 57 43 43 30 
2426-2450 8 73 53 40 40 
2451-2475 9 70 50 36 36 
2476-2500 10 67 47 33 33 
2501-2525 11 64 43 30 30 
2526-2550 12 60 40 
2551-2575 13 57 36 
2576-2600 14 53 33 
2601-2625 15 50 30 
2626-2650 16 47 
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EL PROBLEMA DIESCACS A CATALUNYA 

JULI PERIS PARDO (1904-1958) 

Aquest gran problemista , el 
mes destacat des pres de Valen
ti MARIN, en la constel.lació dels 
bons autors a casa nostra, nas
qué a València el 13 de març de 
1904, Aquesta ciutat dels Paisos 
Catalans, capital del Regne que 
institui Jaume el Conqueridor, és 
la que veié néixer el gran amic, 
peró ell, problemisticament és 
fill de Barcelona, on vingué mol: 
jove per estudiar la ca rrera d'Ar
quitecte i tot seguit entrà en con
tacte, al Club d'Escacs Barce
lona, amb tots els que aci prac
ticàvem aquesta interessant 
branca dels Escacs, Alli conegué 
PALUZIE, MARiN, PUIG i PUIG, 
i NOVEJARQUE, i més tard, co
incidint amb la publicació de 
. ELS ESCACS A CATALUNYA-, 
es dedicà a la composició i ben 
aviat destacà amb formidable 
empenta, situant-se al primer 
rengle , 

La nostra primera Revista II 
encarregà després la Secció de 
Problemes en Dues Jugades, de 
la que tingué cura fin s a la fi 
de l'any 1938, primer a Barcelo
na, i més tard quan acabats els 
estudis i Arquitecte ja, passà a 

o Las Notic ias· 1929 

Mat en 3 Jugades 

per ANTONI F, ARGÜELLES 
President de la S.E.P.A. 

residir a València, per tal d'exer
cir-hi la professió , 

Des de 1931 , quan aconse
gueix, amb un problema fet en 
col.laboració amb qui això es
criu -desenvolupant una idea 
seva- un tercer Premi en un 
Concurs internacional a Dina
marca, el nom de JULI PERIS no 
deixarà d'aparèixer a tots els 
quadres de guardons en torneigs 
de composic ió de tot el món, 

11 J, p, i A, F, ARGüELLES 
TERCER PREMI 

oDagens Nyeder o 1931 

Durant gairebé trenta anys d'ac 
tivi tat, aconsegueix TRENTA
QUATRE PRIMERS PREMIS, xi 
fra que, fins avui, cap altre au
tor a Espanya, penso, ha pogut 
aconseguir, 

PERIS mori molt jove, el 8 
d'abril del 1958, de malaltia rà 
pida, en plenitud de facultats, i 
el lector podrà fàcilment imagi
nar quin nivell no hauria asso lit 
amb les seves obres, ja que el 
seu talent l i hauria fet dominar 
enterament les actuals idees mo
dernes. 

Ell creà també un bell tema 
que, en aquell temps, aconse
gui molta difusió, i a Saragos
sa, un bon amic, convocà un con
curs de composició que el po
pularitzà. 

Era jutge internacional, desig
nat per la FIDE l'any 1956 i fou 
President de la nostra SEPA. 
des de la mort de Francesc NO
VEJARQUE fins al seu propi de
cés . I la revista especialitzada 
.PROBLEMAS. tingué en ell el 
màxim orientador i el més expe
rimentat tècnic. 

Vegeu, si us plau, algunes de 
les seves millors obres. 

III TEMA oPERIS -
o El AJedrez Español. 1935 
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Solucions: 
I. -J. C. 1 Tbl a6. 2 Tal RbS. 

J a4, mat. Un problema molt en
ginyós amb segona jugada tran
quil.la, insospitada, que duu a 
un mat model. 

Il. -J.C. 1 Td8, amenaça cur
ta. 2 Tc5 mat. Si 1 ... Td7. 2 Cc7 
xec ,etc. Si 1... Dd7. 2 Df7, etc. 
Si 1... Tbl bS. 2 Cb4 xec, etc. Si 
1... Tb7b5. 2 Cb6 xec, etc. Si 1... 
Dd4. 2 f5 xec, etc. I si 1 ... Ad4. 
2 CcJ xec, etc. Tres parelles de 
variants que presenta el Tema 
Anti-Bristol. 

III. -J.C. 1 Adl, amenaça. 2 
Cc2 mat. El tema PERIS: Cal 
presentar una amenaça de mat 
per una bateria blanca, que por
ti aparellada una obertura com
pensadora, és a dir, que permeti 
tancar una altra línia blanca. Aci 
és 2 Cc2, que en fer mat pot in
terceptar l'alfil perquè ha obert 
l'acció de la torre. Les defenses 
han d'ocasionar un altre mat per 
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la mateixa bateria blanca temà
tica. En aquest cas. si 1 ... Ae4 
xec, hi ha desclavada de torre. 
Vegeu com s'ha produït una in
tercepció a la TeJ que farà in
eficaç la desclavada negra con
tra la bateria S'ha combinat, 
doncs, amb el 'teTa Goethart. 

IV. -J.C. 1 Cb6, amenaça 2 
Td5 ,mat. Quatre variants del te
ma Correcció negra_ El cavall. 
pel sol fet d'abandonar la case
lla d4, defensa el mat amenaçat 
i dóna lloc a un mat diferent: 2 
TfS. perquè s'ha obert la línia 
del AdJ. Aquest perjudici de la 
jugada de caràcter general es 
pot corregir completant el mo
viment que havia quedat a mig 
cami. Aleshores l'arribada a una 
nova casella causarà un nou per
judici i tindrem nous mats. Si 1... 
CgJ. 2 Af4 mat (intercepció). Si 
1 ... Cda; Td X e7 (auto-obstruc
ció). Si 1... Cf6. 2 Tfxe7 (també 
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intercepció). Si 1... CcJ (descla
vada). 2 Cc4 mat. Excel.lent 
construcció, sense peons blancs. 

V. -J.C. 1 De2. amenaça. 2 
Tb3 mat. Quatre defenses per 
intercepció a la bateria. a la ma
teixa casella. que causen obs
trucció al rei negre. donant. en 
tres variants. moviment a l'altra 
bateria. 

VI. -A) J.C. 1 Rgl Cd4. 2 Dhl 
Rel. 3 Tg2 Cf3 mat. S) 1 Rfl CaS. 
2 Dg 1 Cc4. 3 Tf3 CeJ mat. C) 
1 Te2 Rel. 2 Rel CeS. 3 Dfl Cd3 
mat. Tres mats model. 

VII. -J.C. 1 Pb6. amenaça 2 
Db8 xec. etc. Si 1... Te6. 2 Ce3. 
etc. Si 1... Tg7. 2 dJxe4. etc. Si 
1... Th7. 2 f3Xe4. etc. Si 1... TeS 
2 T d5 xec, etc. Variants de des
obstrucció per la torre negra. 
que, per intercepció. impedeix el 
xec o bé causa autobloqueig. 
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PAisos CATALANS 

IX TORNEIG OBERT INTERNACIONAL DE CAN PICAFORT (Mallorca) 
per Joan Barce ló (Porreres) 

EL GM BELLON GUANYA EL TORNEIG PER 
TERCERA VEGADA 

El Mi Medina es classificà segon 

Igual com succeí els anys 1976 
i 1977 Joan Manuel Bellon gua
nyà al tra vol ta l'obert mallorqui , 
un torne ig que sembla fet a mida 
per a ell. A més d'aixó aconsegui 
el 77 el seu darrer campionat 
d'Espanya al mateix local de joc 
i bones cl assi f icacions als tor
neigs de 1971 (3er.), 1974 (4rt.) 
i 1978 (20n.). 

En aquesta ocasió participaren 
jugadors procedents de fed era
cions estrangeres i d'altres fe
deracions espanyoles en nom
bre inicia l de 102, dels quals 
varen classificar-se'n 97. Entre 
els més destacats , a part Bellon, 
Oscar Castro , Antoni Medina . 
Eslon, Durao i gent com Jord , 
Ayza, Nikopp, Steinbacher, Tem
pone, Taeger, etc., que feien 

çut per Bellon i la cosa queda 
bastant decidida, sobrelot des
prés de l'última victòria del ma
Ilorqui enfront d 'Eslon. 

Cal destacar la bona actuació 
de Pisa pels llocs pun ters, tom
bant a Durao i tenint la sort com 
a companya a la 10.a ronda en
front de la cubana Acela de Ar
mas, que li lliurà una peça i ob
tingué una bona classificació, 
que va merèixer. El capdavant 
ill enc fou portat per Riera, Gar
cies, Mas i Planes amb dive rses 
alternatives i resul tats, mentre 
que Jordi Ayza no es va trobar 
a ell mateix , car molts espera
vem més d'un doble campió de 
Cata lunya . 

Em sembla curiós i alarmant 
en un home com el portuguès 
Durao, Jugant oberts , la quant, 
tat de part ides que perd per ca, 
guda de bandera sense arribar 
al control. Qui si va fer un bon 
paper fou l'alemany Steinbacher 
d9nant completa mesura de la 
seva força -havia guanya t an 
teriorment l'Obert de Berga- , 
també el seu compatriota Tae 
ger. A lguns estrangers no massa 
coneguts assoliren llocs a pri 
mera linia com el brasiler Stac
chini o el colombia Saladem. No 
hi podia fal tar un valor com Gil 
Reguera, la presència de M ira 
lles i les empentes de l'holan 
dès Sibbing, Dom ínguez, San-

prou interessan t la competi ció 
Aquesta es va jugar a l'Hotel 
Exàgon, de Son Bauló, mitjan
çant un suis a 10 rondes i un dia 
de descans, que els organitza
dors destinaren a fer una ex
cursió per l'illa. 

HISTORIAL DELS TORNEIGS OBERTS DE CA'N PICAFORT 

Com sempre passa, aviat es
tigueren els millors per davant: 
fuita de Castro i Bellon que dei
xa el cap a Medina després de 
dues taules i vèncer aquest a 
Castro a la setena jornada, una 
vegada desbanca t Eslon al prin
ci pi en perdre dues partides se 
guides. 

A continuació Medina fou ven -

Edició 

11 

III 
IV 
V 

VI 
VII 
VII I 

IX 
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Any Guanyador 

1971 Merino 
1972 Medina 
1973 W esterinen 
1974 Medina 
1975 O, Rodriguez 
1976 Bellon 
1977 Bellon 
1978 Castro 
1979 Bellon 

Segon 
cl c:l sr ifi cat Partici pants 

Cordovil 22 
Cordovd 22 
Poma r 55 
O. Rodriguez 52 
Merino 63 
Haik 108 
Eslon 106 
Bellon 96 
Medina 102 



chez Guirado, etc., entre d'altres 
En definitiva un bon torneig al 

Ira volta , malgrat les dificultats 
de sempre, aconseguint l'estabi 
lització i mantenint el -tipus> la 
qual ccsa suposa un esforç i a 
més mantenir una trajectòria de 
torneig fort I Interessant que el 
l' odrelx, donat que la participa · 
CIÓ illenca, tot essent nombrosa 
I de la millor qualitat que poden 
ofem els nostres escacs, no el 
podria suportar degut al distan· 
ciament de la colónia estiuenca 
de Ca'n Plcafort de molts ¡n 

drets de l'illa , el que fa que la 
Inscnpcló no sigui nombrosa . 
Interessa l'Obert de Ca'n Pica· 
fort I sortosament Interessa a 
molts nivells , local, balear. esta· 
tal I internaCional. 

En aquesta edició el torneig 
va ésser patrocinat per les Con
sellenes de Cultura i T unsme del 
Gran i General Consell, per I·A· 
luntament de Santa Margarida. 
Foment del Tunsme de Mallor
ca I Federació Espanyola d'Es· 
cacs . La direcció tècnica fou de 
la Federació Balear i l 'organit· 
zació -com sempre eficaç
a càrrec de l 'Hotel Exàgon i AI 
Rojo Vivo, que és el mateix que 
dir Delfin Burdio. 

Els mallorquins millor classifi
cats foren Josep M.o RIERA. 
Joan PLANAS i Joan Carles MAS 
amb 6,5 punts i Rafae l GAR
CIES amb 6. ~l ;kopp (Finlàndia) 
i De Armas feren 6,5. Ayza i 
Durao 6 entre 97 classificats . 

Classificació 

1 er. GM Joan Manuel BE· 
LLON , 8, 5 punts ; 20n. MI Antoni 
Medina, 8; 3er. STEINBACHER 
(R.F.A.), 8; 4rt. MI Oscar CAS
TRO (Colòmbia) , 7,5; 5è. TAE
GER (R.F.A.), 7,5 ; 6è. MI Jaan 
ESLON (Suècia), 7; 7è. PISA 
(Catalunya), 7; 8é. GIL REGUE· 
RA (Madrid), 7; 9è. STACHINI 
(Brasi l), 7; 10é. SALADEM (CD· 
lòmbia), 7; llé, MIRALLES (Ca· 
talunya) , 7. 

N.'> 390 

M. OLLERS (Balear) 
J . AYZA (Catalana) 

Defensa Indobenont 

A 77/ b 

1 d4 g6. 2 e4 eS. 3 dS e16. 4 ee3 dS. 
5 e4 e6. 6 el3 e X dS. 7 e X dS Ag7 , 
8 Ae2 O-O. 9 O-O ea6. 10 Ag5 h6. 11 
Ah4 Ce7. 12 ed2 b6. (Una possible 
continuació podria haver estai des
prés de 11 Ah4. 11 ". gS, 12 Ag3 ChS. ) 
13 14 ... (Potser millor 13 f3 ... ) 13 .. 
Te8. 14 Tel Dd7. 15 All Ab7. 16 a4 a6? 
(Error, Vigila b5, però debilita la ca
sella b6.) 17 ee4 bS. (Millor 17". Tda.) 
18 eb6 Dg4. 19 D X g4 e X g4. 20 
e x a8 A x a8, 21 a x b5 a X b5. 22 Ta7 
Te8. 23 Tlal Rh7 . 24 T X e 7 T X e7. 2S 
T X a8 Ad4 + . 26 Rhl Ce3. 27 C x bS 
Tb7. 28 e x d4 . 
I les negres abandonaren poques ju
gades després. 
(No és pOSSIble Jugar 28 .. e x d4; per 
29 A16. amb mat) . 

1 - O 

N.' 391 A 00 

BELLON · MEDINA 

Obertura Nimzòvitx 

1 Ce3 eS. 2 CI3 Ce6. 3 d4 e x d4 . 4 
C x d4 C16 . 5 AgS h6 . 6 A X 16 D X I6. 
7 CdbS Rd8. 8 C X e7 Aa3. 9 Dbl Ce7. 
10 C7·bS Ab4. 11 a3 AaS. 12 b4 Ab6. 
13 e3 a6 . 14 Ce4 Dg6. 15 CtH:3 dS . 
16 Cg3 AlS. 17 C X IS D X IS. 18 Ad3 
DeS. 19 Ca4 Ae7. 20 93 hS. 21 h4 b5. 
22 CeS De3 +. 23 Re2 Ab6. 24 Db3 
DeS. 25 84 A X eS 26 b X eS Ce6. 27 
e3 b4. 28 Th·dl Rer. 29 Rll Th·b8. 30 
e4 b x e3. 31 O X dS De6. 32 Ta-el 
Tb4 , 33 Ae2 Td8, 34 DgS + Re8. 
35 T X d8 + C x d8. 36 T x e3 T X e4 . 
37 Td3 Ce6. 38 AI3 Temp$. 

1 - O 

N." 392 E 09 / a 

DURAO · PISA 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 ee3 Ab4. 4 e S eS . 
5 a3 AX e3. 6 b X e3 e e 7. 7 el3 Ad7. 
8 a4 Da5. 9 Ad2 c4. 10 g3 eb-e6. 11 
Ah3 0-0-0. 12 O-O h6 . 13 Cel Td-g8. 14 
1415. 15 e x l6 g x l6 . 1615 eS. 17 Cg2 
hS. 18 eh4 De7. 19 Tf2 Th7. 20 d x eS 
e X eS. 21 Af4 Da5. 22 A X eS t X eS. 
23 Del Ce6. 24 Tdl DeS. 25 Ag2 e4. 
26 Rhl CeS. 27 TI4 TlT. 28 Dd2 Ae6. 
29 16 Rb8. 30 Ah3 Tg18. 31 TIS e3. 32 
Dd4 D X d4. 33 e X d4 Cd3. 34 e x d3 
e2. 35 Tel e x d3 . 36 CI3 T x 16 . 37 
T X I6 T X I6. 38 Cd2 A x a4. 39 Ag2 
Tb6. 40 AI3 Tb2. 41 A X e2 T X d2. 42 
A x hS Te2. 43 Tal bS. 44 Adl d2. 45 
Temps. 

o . 1 

PATRONAT D'A.JUT AL "BUTLLETI D'ESCACS" 

Per a formar part d'aquesta entita t s'han establert diferents graus de col.la· 
boracló segons les possibili tats I magnitud de qui s'hi vulgui adherir : 

Membre patrocinador 

Membre col.laborador 

Membre mantenidor 

24 .000 pessetes 

12.000 pessetes 

6.000 pessetes 

DONEU EL VOSTRE SUPORT I AJUT AL "BUTLLETf D'ESCACS" 

És el glatir de la nostra època 
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RESUM DE LA TEMPDRADA MALLORQUINA 

Campionats individuals: Torneigsd'estiu 

Resumir tot una temporada de 
competicions generalment indi
viduals ens resulta bastant difi
cultós, tant pel nombre d'elles 
que darrerament han tingut ll oc 
a l'illa com per a tractar deguda
ment i amb els detalls que per
toca , seguint un criteri periodis
tic, la noticia de les mateixes. 

L'evolució dels escacs illencs 
és un fet que es palesa tempo -

rada rera temporada i allà on es 
nota molt és en l 'aspecte orga
nitzatiu, en què han aparegut tor
neigs de tot tipus per totes les 
contrades d'àmbit diguem-ne lo
calo comarcal, defin ició que per 
si mateixa no és massa correc
ta , donat que hi ha un trasbals 
de jugadors d'un lloc a l'altre, i 
fins i tot en llocs considerats 
com a forans o de la mateixa 

Prova 

Campionat de Mallorca 
In d ivi d ua 1-Prefe re nt 
Campionat de Mallorca 
Individual-Primera 
Campionat de Mallorca 
Indivi dual-Segona 
Campionat de Mallorca 
Individual Juvenils 
Campionat de Mallorca 
Femeni 
Informadors de turisme 

II Jaume de Montsó 
Social de Felanitx 
Partides ràpides 
Social de Campos 
II Torneig Juvenil 

Obert Santa Ponça 
III Festes de S~nt Pere 
Social d'Andratx 
Sant Pere (equips) 
Club de Hielo 

I Vila de Porreres 

I Vila de Petra 

XI Ciutat d'Aicúdia 
VII Torneig de Porreres 
II Marathon Infantil 
Torne ig d'Algaida 
Casino Llucmajor 
VI Ciutat de Felanitx 
per equips 

III Obert Santa Fe 

Social Jaume de Montsó 
Fires de Llucmajor 

Jocs de CAMPSA 
(final Estat) 

Uoc de joc 

Can Tàpara 
(Ciutat) 

C. C. Hero 
(Santa Margarida) 

Id. 

Id. 
Porres, Felanitx. 
Montuiri i Lloret 
Penya A. Pomar 

(Ciutat) 
Id. 

C. E. Felanitx 
Penya A. Pomar 

F. E. Campos 
Penya A. Pomar 

Park Club 
(Santa Ponça) 
Club Pollença 
C. E. Andra tx 

Andratx 
Hotel T róplco 
(Palma Nova) 

Agrupació CultUl al 
(Porreres) 

Escoles Vel/es 
(Petra) 
Alcúdia 

Agrupació Cultural 
Montuiri 
Algàida 

Llucmajor 
Hogar del Pensionista 

(Felanitx) 

Hotel Santa Fe 
(Ca' n Picafort) 

Penya A. Pomar 
Casino Llucmajor 

Poliesportiu 
.Príncipes de 

España. (Ciutat) 
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Campió 

R<>mer<> 

L. Gil, Parets i Vielsa 

Sirera, Ferrer i Drablos 

Brull 
A. Rig<> 

Rip<>1I 

Sabater 
Martínez 
J. Planas 

R. Garcias 
Molina 

J. C. Mas 

S.bater 
López 

Port Andratx 
Sabater 

Ripoll 

Sabater, Mas i Garcies 

Socies 
Roig 

C. Puig server 
J. Juan 
Roca 

Llucmajor (prel.) 
Penya A. Pomar (prim.) 

Felanitx (segon.,) 
J. C. Mas 

Segura 
Roca (30 minuts) 
Pomar (5 minuts) 

Llucmajor (30 mjnuts) 
Campos (5 minuts) 

Molina 

Ciutat, acudint a aquestes pro 
ves obertes siguin on siguin i 
en més o manco intensitat. Per 
altra part les competicions ofi 
cials han assolit un cert prestigi 
i una adequada organització, par
ticipant-hi bastant de gent, mal
grat l' alt capitol de retirades que 
sempre reg istren . 

Sots-campió 

Sabater 

Ollers 
F. Del Pozo 

Melia 

J. M .o Riera 
J. Cànaves 
J. M .o Riera 

M. Ramis i M. Olle rs 
Galiana 
Romero 

Soci es 
Borràs i Domingo 

C. E. Palma 
J. M .o Forteza 

Cerda 

Loefler 
Ripoll 
Mora 

Capellà 
Puigserver 

Campos (pref) 
Manacor (prim.) 

Porreres (segona) 
Fiol 

Pujades 
Munar 
Roca 

Campos 
Llucmajor 

Abril 

Nombre 
jugad<>rs 

classificats 

26 

28 

19 

28 
7 

4 

25 
12 
21 
24 
13 
14 

24 

25 
9 

19 

34 

20 
12 
18 
12 

7 
70 

23 

12 
16 

8 



EIVISSA 

11 CAMPIONAT INDIV IDUAL 
JUVENIL 

Es va jugar aquest campionat, 
que era classificatori per a la 
final del d'Espanya, i al que s'es
pera pugui participar-hi un juga
dor d'aquesta illa, car en l'ante
rior edic ió el campió d 'alesho
res no tingué ocasió ni tan sols 
de jugar el campionat de Ma
llorca. 

L'ún ica absència important ha 
estat precisament la del campió 
anterior, Vicenç Valero , per 
qüestió d'exàmens. De tota ma
nera els nou participants foren 
una bona mostra sorg ida del 11 
Campionat Escolar per Equips, 
que aplegà 1 C3 jugadors entre 
dotze col.legis . El campió fou 
l'Inst itut d 'Eivissa , l'equip del 
qual estava compost per dife
rents participants de la final in
dividual. 

Rafael Oliver va fer cert el 
pronòstic d'ésser el favorit, car 
per alguna cosa va obtenir darre
rament la 1.0 categoria absoluta . 
Va acabar imbatut. F. Simon, J. J. 
Torres i M. Busom completaren 
el quartet en cap . Tots els parti
cipants intervingueren amb molt 

qt ... ,no.. 

Trebsfl dels alumnes de 
rEscola .. Cardina Sala- de Pego 
(Marina Alta). 

d'entusiasme, que és el millor 
que se'ls pot demanar per tirar 
endavant la seva afició i que 
surtin bons valors . 

La classificació final fou : Cam
pió, R. Oliver, 7 punts; Sots-cam
pió, F. Simon, 6 i mig ; 3er. J. J. 
Torres, 6; 4rt. M. Busom, S i mig ; 
Sé. A. Capdevila , 3; 6è. J. Quero, 
2 i mi¡¡; 7é. A. Amigó , 2 i mig; 8é. 
A. Costa, 2 i mig; i 9è. P. Juan, 
un punt. 

N.O 393 E 00/ 0 

BUSO M - OLIVER 

Defensa francesa 

1 e4 06. 2 d4 dS. 3 Cd2 es. 4 CI3 
eX d4. S C X d4 Ae5. 6 e3 Cc6. 7 AbS 
Cge7. 8 C2b3 Ab6. 9 Og4 O-O. 10 
C Xe6 C X c6. 11 0-0 15. 12 e xI5 
T X I5. 13 A xe6 b x c6. 14 Cd4 Tf7. 
15 C Xe6 Od6. 16 Cb4 l S. 17 Cd3 e5. 
18 Og3 As/;. 19 C x es TI5. 20 AI4 
A Xf1. 21 T X f1 Ta18. 22 Cd3 T X I4. 

0· 1 

11 TORNEIG OBERT DE 
PARTIDES SEMI-RAPIDES 

Organitzat pel C. E. Eivissa 
es va jugar aquest torneig amb 
partides d'una hora. La compe
tició es desenvolupà per sistema 
suis a vuit rondes . Hi participa
ren 18 jugadors dividits en dues 
categories. 

Va guanyar José Oneto, amb 
7 punts. Fou seguit de J. Bor
des, amb 6 punts i mig; tercer 
va quedar A. Torres, amb e 
punts, adjudicant-se el trofeu al 
millor classificat de 2. 0 catego
ria; el Juvenil M. Busom va que
dar quart amb la qual cosa co
mença a incorporar-se nova 
sava. 

N.O 394 A 97/ e 
ONETO - VALECH 

Defensa Caro-Kan" 

1 e4 e6. 2 d4 d5. 3 Ce3 d Xe4. 4 
C X e4 Cd7. 5 CI3 Cgf6. 6 Cg3 Cb6. 7 
Ce5 06. a Ag5 Ae7. 9 Ch5 C X h5. 10 
o X h5 g6. 11 A X e7 o X e7. 12 013 
0-0. 13 0-0-0 a5 . 14 h4 Cd7. 15 cgC 
h5. 16 Ce3 es. 17 g4 e X d4. 18 T X d4 
ces. 19 0e4 h X g4. 20 h5 DgS. 21 
h X g6 C X g6. 22 Td6 Ao6. 23 Ad3 
Ad5. 24 T X d5 e X d5. 25 Od4 014. 26 
O X d5 Ag7. 27 Rb1 Oe5. 28 Od7 Tod8. 
29 O X g4 T X d3. 30 e x d3 Dl4. 31 
Cf5 + Rf6. 32 OX I4 C X I4. 33 Cd6 
Tb8. 34 Th7 C X d3. 35 T X f7 + Re6. 
36 TXb7 TIa. 37 Ce4 T x l2. 3a C X a5. 

1 - o 

Saludem l'aparició a l'illa de 
Mallorca de la revista que porta 
el titol de l'epigraf i que recorda 
els .Papers de Son Armadans
de C . J. Cela per la similitud del 
titol. 

La Penya d'Escacs Artur Po
mar de Ciutat ha editat el n.O I 
el proppassat mes d'octubre a fi 
de tenir un instrument propi de 
treball. 

De moment es tracta d'una 
publicació modesta, però això no 
vol dir pas que no compleixi la 
funció per la qual ha estat crea
da. 

El recull de noticies, primor
dialment locals, li dóna el ca
ràcter necessari de començar el 
coneixement de les coses que es 
tenen més a prop. I veiem també 
l'interés de recuperar la llengua 
que ens és comuna en un in
tent, també comú, de redreça
ment nacional, en aquest cas a 
través dels escacs. 

TORNEIG OBEAT 
"CASAL DE CATALUNYA" 
Buenos Aires, 1977 

N.' 395 E 12/ b 

Ho,ae lo GARCIA - Hebert PEREZ 

Defensa Philidor 

1 e4 e5. 2 CI3 d6 . 3 d4 C16. 4 Ce3 
Cbd7. 5 Ae4 h6. 6 a4 a5. 7 0·0 e6. 8 
d x es d X e5. 9 AX I7 + 1? R X I7. 10 
C X e5 + Rg8. 11 Cg6 Dea. 12 C x h8 
R X ha. 13 Te 1 Ce5. 14 Od4 Ah3. 15 
AI4 Cld7. 16 Ah1 Ae5. 17 Od2 Oh5. 
1a 9 x h3 013 +. 19 Rg1 Ce 41 20 Oe2 
O X 14. 21 Rh1 Cde5. 22 Tg1 C x b2! 
23 Tb1 A.3. 24 Tg3 Tda. 25 Cd5 e x d5. 
26 T Xa3 Cbe4. 27 TQ3 d X e 4. 28 
T X b7 e31 29 Tb1 eX 12. 30 Tl1 Td2. 
31 OhS Oe4 +. 32 Tg2 Ce3. 

0 · 1 
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institut d'escacs 
de catalunya (i.e.c.) 

Domicili : Ronda Sant Pere, 32, ler. H Telf.: (93) 3C2 71 69 - BARCELONA- lO 

DIVULGACiÓ RADIOFONICA DE L'INSTITUT 
L' I.E.C. A RADIO-4 

Els dies 16, 17,23 i 24 de juliol 
l'Institut va ser present a la rà
dio. En el programa d'Amanda 
Camps. -Catalunya a l'abast -, 
dialogàrem a micròfon obert so· 
bre l'I.E.C. per espai d'una hora 

al llarg de quatre dies. 
El col.loqui s'estructurarà en 

tres parts, dedicades als origens 
I història de l'Institut, informació 
de les activitats i serveis actual 
ment en curs, i dels programes 
I projectes pel futur. 

Es va iniciar la conversa re-

ENTRENAMENT AVANÇAT D'ESCACS PER 
CORRESPONDÈNCIA PER A JUGADORS QUALIFICATS 

El Departament de Reciclatge Oe l'Escola d'Escacs de 
l'IEC. convoca a tot Catalunya un CURS PERMANENT AVAN· 
ÇAT D'ESCACS per a l'entrenament per correspondència re
servat a Jugadors de 1.0 Categoria i Preferent de la F .C .d'E., 
el qual s'iniciarà a partir oel mes de gener del 1980. 

El nombre de participants és "·llmltat, SI bé a electes de 
coordinació quedaran agrupats pel cap alt en grups de la ju
gadors. Un nucli de proles sors especialitzats tindrà cura de 
l'organització del curs. El preu o'lnscflpció és de 4.000 pesse
tes/any. 

Els interessats (cal adluntar lotocópla de la fitxa ledera
tiva) poden adreçar-se a la Secretaria de /lEC. per tal de 
formalitzar la inscripció (Ronda de Sant Pere , 32, ler pis, des· 
patx H, Barcelona-la, telèfon 93/3027169, de dilluns a diven
dres de 6 a 9 del vespre). Els inscrits de fora de Barcelona 
ciutat poden enviar l'import de la inscripció per transferència 
o xec bancafl a nOm de l'institut d'Escacs de Catalunya . 

Temari d'Exercicis 

Els jugadors hauran de participar en dos tipus de treballs 
de nivell A: 

a) Propostes fetes pel Departament de Reciclatrle de l'IEC. 
I . Resolució de posicion~ tàctiques. 
2. Construcció d'arbres analitics. 
3. Resolució de finals . 

b) Correspondència creuada entre els jugadors de cada grup . 
I. Anàlisi d'Obertures. 
2. Estratègia en el joc Mig. 
3. Finals complexos. 

Periódicament els participants rebran un recull organitzat 
dels treballs analitics essencials realitzats pels jugadors par
ticipants. 

NOTA: Els socis de /'IEG. i els SOCIS de club , el preSident dels Quals 
sigui soci de /'IEG" tmdran una rebaixa del 50 % ' del 20 %. respectl'va · 
ment, en el preu d'mscrlpcló . 

120 (400) NOVEMBRE I 979JBUTllETI D'ESCACS 

marcant la finalitat cultural i es
caquista de l'entitat, formada per 
Jugadors i afeccionats, i com a 
eina de trebal l al servei dels es
cacs catalans . Informàrem de 
l'estructura funcional, composta 
de tres branques, dividides en 
les diverses secretaries que te
nim. 

Es va incidir en l'escàs nom
bre de socis que hi ha com un 
problema general de manca, o 
d'escassedat. de consciència 
cultural. Els escacs són un ele
ment cultural, a mès d'un joc de 
competició, i l'Institut assumeix 
fonamentalment aquell primer 
aspecte. Adhuc el lent increment 
del nombre de socis suposa 
certs problemes económics, 
agreuja ts per la tr3dicional man
ca de suport oficial. 

En parlar dels actual s serveis 
i tasques fèrem ressaltar l'em
penta que està prenent l'Escola , 
conc retant-ho en els cursos de 
monitors, amb l'esperit educa
tiU i pedagògic que els hi do
nem, renrarcant la formació d'e
ducadors que sàpiguen transme
tre els coneixements . També 
l'esperit obert a totes les entI
tats socials , cíviques o ciutad3' 
nes que tinguin interés en la po
tenciació de l'ensenyament dels 
escacs. Es varen comentar, tam 
bé, algunes experiènCies peda
gògiques d'altres paisos, com els 
casos d'Anglaterra i d'Argenti
na. 

Un apartat rellevant fou el co
mentari dedicat al fitxer de par
tides a l 'abast, com a gran ar
xiu històric de la producció del 
JOc a Catalunya. 

Després de tocar tots els as
pectes i serveis de l'IEC, el da
rrer dia comentàrem el futur de 
l'I nstitut, centrat en el desenvo
lupament de tots els serveis pre
vistos i en la seva consolidació . 
començant per la captació de 
nous socis i de la recent ¡nau-



¡¡uració del nou estatge social , 
que dóna una nova dimensió als 
nostres serveis actuals i a les 
possibilitats de fu tur, 

Ha estat una important expe
riènCia de difusió de l' Institut. Es 
tocaren tots els aspectes que 
crèiem interessants de la nost ra 
entitat, i, sobretot, va significar 
estar presents en un programa 
que ens entronca amb tot el re
¡¡uitzell d'ens de la Cultura Ca
talana, en la qual estem inscrits 

Secretaria IEC 

Seguint amb informació d'a
quest caire, volem destacar la 
sèrie de tres programes mono
Wàfics dedicats als escacs que 
va realitzar Enric Oliver dins l'in
teressant espai educatiu .Aula 
d'Experiències - que s'emet dià
riament a Ràd iO 4 a la una del 
migdia (1) . 

D'acord amb el contingut de 
l'espai aquestes emissions va
ren estar dedicades a parlar dels 
escacs en la seva vessant peda
¡¡ò¡¡ica, 

Es va començar per destacar 
l'mterès que pot tenir l'ensenya
ment dels escacs a nivell d'es
cola , atès l'aspecte formatiu i 
educatiU del iac, tot considerant 
que en un programa educatiu 
coherent I complet ha d'haver-hi 
cabuda per a un ampli ventall de 
matèries, entre les quals s'hi tro
ben, sens dubte, els escacs. 

Tanmateix es va fer referència 
a experiències realitzades fins 
ara , analitzant tot seguit diverses 
possibilitats tant d'organització 
com d'enfocament a l'hora de fer 
pràctiC l'ensenyament dels es
cacs 

Finalment , I enllaçant-ho amb 
el punt anterior, es van comen
tar en concret alguns aspectes 

ENTRENAMENT D'ESCACS PER CORRESPONDENCIA 
PER A JUGADORS NO QUALIFICATS 

El Departament d'Iniciació de l'Escola d'Escacs de nEC. 
convoca a tot Catalunya un CURS PERMANENT D'ESCACS 
per a l 'entrenament per correspcndèncla reservat a jugadors 
de 2,° ; 3,° Categoria de la F,C,d'E" que s'lniclaril a part/( 
del mes de gener del 198G, 

El nombre de participants és ¡¡ 'ftmitat, si bé a efectes de 
coordinació queaaran agrupats pel cap alt en grups de la ju
gadors, Un nucli de professors especialitzats tindril cura de 
l'organització del curs, El prw d'inscripció és de 3,000 pesse
tes/any, 

Els interessats pcden adreçar-se a la Secretaria de l'IEC, 
per tal de formalitzar la inscflpció (Ronda de Sant Pere, 32, 
ler , pis, porta H, Barcelona-la, telèfon 93/30271 69 de dilluns 
a divendres de 6 a 9 del vespre). Els inscrits de fora de Bar
celona ciutat poden envIar l'Import de la Inscripció per trans
ferència o xec bancafl a nom ae /'InstItut d 'Escacs oe Cata
lunya , 

Temari d'exercicis 

Els jugadors hauran de participar en dos tipus de treballs 
de nivell B: 

a) Proposats pel Departament d'Iniciació de /'IEC, 
I , Resolució de poslcicns tilctiques, 
2, Construcció o' arbres analitics, 
3, Resolució de finals . 

b) CorrespondèncIa creuada entre els jugadors de cada grup, 
1. Anillisi d'Obertures. 
2. Estratègia en el Joc Mig. 
3. Finals complexos. 

Periòdicament els participants rebran un recull organitzat 
dels treballs anafitics essencials realitzats pels jugadors par
ticipants. 

NOTA: Els SOCI S de Iï.E.C . I els SOCIS de club. el president dels quals 

s'gUl SOCI de l'I E.C., tmdran una rebaIxa del 50 % I del 20 %. respectIva 
ment , en el preu d'inSCripcIó 

didàctics com la Introducciò del 
IOC a l 'escola, contingut i trac
tament dels diferents temes. tre
balls i activitats complementà 
nes, etc ... 

En resum, una important tasca 

en favor dels escacs, tant a ni 
vell divulqatiu com pedagò¡¡ic, la 
realitzada pel nostre company. 

( 1) Aquests programes varen sort ir per 
antena els mesos de juny ¡ setembre 

~--- CDIIVaCA 'ÒRIA DEL V TORNEIG INTEREMPRESES, 18aO ---~ 

El proper mes de febrer es posarà en marxa una nova ediCIÓ -la 
cinquena- d'aquesta competició per equips d·empresa . 

Per mscriure 's o rebre informació podeu adreçar-vos a Àngel Ribera. 
telèfon (93) 2364820, o Enric Oliver, telèfon (93) 2462441 abans del di a 
20 de gener de 1980, data en què la inscripCió quedarà tancada. 
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SERVEI DE FITXER DE PARTIDES A L'ABAST 

Recordem que el fitxer té dues vessants: 

- L'arxiu de jugadors, a cada una de la fit xa dels quals consta el nom 
del jugador, llur avaluació catalana, el club a què pertany, i la referèn-
cia de cada partida enregistrada amb l'esment del codi, data, color, 
nom de l'oponent i resul1at. 

- L'arxiu de partides, degudament codificades, amb esment de l'any, 
lletra significativa del tipus 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 SERVEI 

Arxiu lu~ors Anlu partides 

lleneflciMl Con .... ta Fotocòpia Consulta Fotocòpl .. 

Membres de l'iEe 10 ptes./ fihcI 15 ptes.l fitxI 10 ptes./ fitxa 15 ptes /fitxa 

Altres persones 15 ptes.! 'it •• 20 ptes .! 'itx. 15 ptes.l fitxa 20 ptes.ltitxa 

Les comandes es poden fer per telèfon, correu o personalment a la 
Secretaria de l'I.E.C. (Ronda Sant Pere, 32, ler. H. Telf. 
Barcelona-lO) , de dilluns a divendres de 18 a 21 hores . 

SERVEI DE BIBLIOTECA 

Consulta de revistes i llibres 

Fotocòpies { membres de l'I EC: 15 ptes./fotocòpia 

altres persones: 20 ptes.lfotocòpia 

TRES ANYS DE 
«BUTLLETí D'ESCACS» 

(93) 30271 69 

Volums relligats en cartoné vermell 

Any 1976 (4 núms., 240 pàgs,) 

Any 1977 (5 núms" 280 pàgs,) 

Any 1978 (5 núms., 336 pàgs.) 

Comandes a la Redacció: 
Ronda Sant Pere, 32, 1." H - BARCELONA-lO 
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800 ptes, 

900 ptes. 

1.1 00 ptes, 

ESCACS A 
L'ESCOLA D'ESTIU 

Informem que durant el mes 
de juliol es celebrà, com cada 
any, l'Escola d 'Estiu per a ense
nyants, que en aquesta 14,0 edi
ció estigué sota el patrocini de 
la Generalitat de Catalunya, 

I enguany, per quarta vegada 
consecutiva, el nostre company 
Enric Oliver realitzà un curset 
sobre l'ensenyament dels es
cacs , al qual assistiren un bon 
nombre de mestres desitjosos 
de rebre uns coneixements que 
els fossin d'utilitat a l'hora d'en
senyar escacs als seus alumnes 

Ja hem reflectit en altres oca
sions la importància d'una tasc2 
com la que du a terme el nostre 
company i que per la seva con
tinuïtat volem ressaltar, 



5 
febrer 
1980 ,~~ 
FESTA DELS bSCARS DELS ESCACS 

XIII bSCAR MUNDIAL 
V ÒSCAR ESPANYOL 
III ÒSCAR CATALÀ 

Es fa saber als lectors i afeccionats en general, que aquesta 
Festa començarà a les 4 hores de la tarda i tindrà lloc a l'establiment 

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

S'iniciarà 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 1979 en cadascun dels àmbits 

de referència. 
L'entrada és gratuïta. Com a cloenda es servirà un Vi d'Honor 

als assistents. 

6è CURS DE FORMACiÓ DE MONITORS 
L'Escola d'Escacs de !"I.E.C. convoca el 6è. Curs de Formació de Monitors a Barcelona

ciutat. del 18 de febrer al 14 de març de 1980. 
El curs tindrà lloc els dilluns. dimecres i divendres. de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre . 

Tindrà una durada de 24 hores lectives amb sessions de dues hores cadascuna . Les classes es 
donaran a !"aula-bibl ioteca de !"I.E.C . 

Els drets d'inscripció seran de 3.000 pessetes. Per a formalitzar la inscripció "haurà d'ha
ver f~t efectiu el pagament dels drets corresponents . 

AI terme del curset i. superades les proves que "estableixen, la Federació Catalana d'Es
cacs lliura el corresponent titol oficial de Monitor d·Escacs. 

Per a les inscripcions o qualsevol altra informació complementària els interessats "han 
d'adreçar a la Secretaria de l'I.E.C .. Ronda Sant Pere. 32. 1er. pis . despatx H. de Barcelona-3, te
lèfon (93) 30271 69. de 6 a 9 hores del vespre . 

NOTA: Ets socis de f'lEC. tindran una rebaíxa del 20 % en el preu de la inscripció. 

L! I.E.C NECESSITA INFORMATICS 
L'INSTlTUT D'ESCACS DE CATALUNYA amb interès de procedir a la mecanitzaciÓ dels 
processos 

d'avaluació de jugadors 
del sistema suis de competiciÓ 
i d' altres sistemes de )oc 

demana a tots els lectors experts en programes d'informàtica vulguin col.laborar en la realit
zaciÓ dels programes corresponents a les esmentades tasques. 
Adreceu-vos a la Secretaria de !"I.E.C., si us plau, a fi de treballar en equip. 
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CURS DE PERFECCIONAMENT PER A 
JUGADORS DE 2' i 3' CATEGORIES 

El Departament d'Iniciació de l'Escola d'Escacs de l'I .E.C. convoca a Barcelona-ciutat el 
primer curs dedicat a jugadors amb llicènci~ federativa de segona i tercera categories. 

El curs es dura a terme del 14 de gener al 8 de febrer de 1980, els dilluns, dimecres i di
vendres, de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre. Tindra una durada de 24 hores lectives amb sessions 
de dues hores cadascuna. 

Les classes es donaran a l'aula -biblioteca de l'I.E.C. per un equip de professors que de
senvoluparà el temari que a continuació s'esmenta. 

El nombre d'assistents es limita a 12 persones. Els drets d'inscripció d'aquest curs són de 
3.000 pessetes, 

Per a les inscripcions o qualsevol al tra informació complementaria els interessats s'han 
d'adreçar a la Secretaria de l'I.E.C., Ronda Sant Pere, 32, ler. pis , despatx H, de Barcelona-3, telè
fon (93) 302 71 69 de 6 a 9 hores del vespre 

H, cap la possibilitat de desenvolupar aquest mote lx curs a d'altres comarques sempre 
que es reuneiXI el nombre d'alumnes previst I s'estableiX in les condicions convenients per a por
tar-lo a terme en un Indret determinat. 

NOTA: Els SOCIS de l'I.E.C. tmdran una rebaoca del 20 % en el preu de la inSCriPCIÓ. 

1 - Centre i desenvolupament 
- Concepte de desenvolupament. 
- Pèrdua i guany de temps. 
- Temps contra material, material contra 

temps. 
- El centre: centre classic, petit centre, 

centre bloqueja t, control de les caselles 
centrals. 

- Valoració de les posicions. 

2 - Funció estrategica de les peces 
- El cavall : el cava ll centra li tz at i la seva 

base d'operacions. 
- L'alfil : diagonals obertes. Alfil bo i alfi l 

dolent. 
- La torre : la co lumna oberta . La setena i 

vuitena fil eres. 
vui tena fi lera. 

3 - Els peons 
- Tipus de peons : peó passat, peó aïl lat, 

peó endarrerit i peó doblat. 
- El bloqueig dels peons. 

4 - Temes tàctics 
- L'atac doble. La c lavada. La descoberta . 
- Idees combinatives : Bloqueig. Desallot-

jament de case lla. Tanca ment de lin ia, 
Aïllament, 

5 - Anàlisis de posicions 
- Arbres tactics. 
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6 - L'atac al rei 
- Atacs tip ics de mat . 
- El rei al centre . El rei enrocat (atac a l'en-

roc) . 
- Enrocs oposats. 

7 - L'obertura 
- Formes diferents d'enfocar la partida. 
- Lógica interna i objectiu perseguit en cada 

ti pus d'obertura. 
- Principa ls estru ctures de peons que sor

geixen en l'obertura i el seu tractament 
estratègic . 

8 - Els finals 
- Tècn ica general dels fi nals de partida . 
- Finals de reis i peons: Case lles critiques . 

Punt d'invasió. Oposició. OposiCió a dis
tància. Triangulació . 

- Finals de torre: Torre activa i torre passi
va. Posició Lucena i altres finals fre
qüents a la pràctica. 

- Finals de peces menors : Superioritat de 
l'alfil sobre el cava ll. Superioritat del ca
va ll sobre l'alfi l. Alfil bo i al f il dolent . Fi 
nals de cavall. 

- Finals de dama. 

9 - Els escacs de com petició 
- Aspectes esportius : Destrets de temps 

propi s i del contrari. La jugada secreta . 
L'oferiment de tau les. 



VISITANTS 
IL.LUSTRES 
DE L-I.E.C. 

Maia Txiburdanidze, campiona del món 

I el seu entrenador, el GM Eduard Gufeld 

Mercès a l'Associació Barcinona, organitzadora dels torneigs 
internacionals -Costa Catalana - i -Barcinona-, que s'han cele
brat a Barcelona el passat mes d'octubre, hem tingut entre no
saltres, durant uns quants dies, a la campiona del món Maia 
Txiburdanidze, acompanyada del seu entrenador i gran mestre 
internacional soviètic Eduard Gufeld. 

Aquesta estada, a més de servir per veure"!s actuar en el 
primer dels esmentats torneigs i fent algunes exhibicions de 
partides simultànies per a propaganda i gaudi dels escacs, ha 
representat una ambaixada escaquista de primer ordre. 

Amb aquest motiu se"!s va invitar a visitar la seu de l'Institut 
d'Escacs de Catalunya, visita que fou feta el 18 d'octubre, i a la 
qual assistiren també alguns membres del Consell Directiu de la 
F.C .E., amb el seu President. Sr. Joan Segura, al cap. 

Maia Txiburdanidze i Eduard Gufeld quedaren impressionats 
per la tasca que s'està fent a casa nostra i tingueren l'amabilitat 
de signa r el Llibre d'Or de l'I.E.C. per deixar constància del seu 
pas. 

Alhora feren lliurament al Director General de l'I .E.C., Sr. Jau
me Palau, d'uns quan ts llibres d'escacs editats a la URSS desti 
nats a la Biblioteca de la nostra entitat. 
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AVALUACiÓ DELS JUGADORS 
AFILIATS A LA FEDERACiÓ 

CATALANA D'ESCACS 

Llista establerta a 1 de setembre de 1979 
pel Departament d'Avaluació de 

l'Institut d'Escacs de Catalunya (I.E.C.) 

PROVES COMPUTADES: 

Campionat Individual de Catalunya = Semifinals 
= Preferent 

Campionat Individual de Girona = Preferent 
Campionat Ind ividual de lleida = Preferent 
Campionat Individual de Tarragona = Preferent 
Torneig Obert de Castelldefels Preferent 

i Final 

Notes . - El Campionat individual de Lleida de categoria preferent computa solament 7 partides; 
per tant els jugadors de preferent participants queden pendents d'avaluació definitiva per a la 
propera llista, ja que entren per la fórmula periòdica. 

El valor de la constant pel Torneig Obert de Castelldefels és K = 15. 

Qualsevol reclamació dels jugadors avaluats serà atesa fins el 31 de gener de 1980. 

A 
ABIEJOM MUf'lOl, Altundr. 1.960 I AYMERICH Pujol, Mlq .... 1 .... 0 IIARROSO Martlnlz. FIn .... I .UO BLASCO J.nod, Miquel llU 

Olo~ Cl stelll. Hort.ne S anI Adll' 
AlBAREOA c._ .. Miquel a. 1I5 MN AVIA B.IIH ter, Jordi 2135 MC BARTRIH ... III ... Modftl 1.130 80 AOA D"~do, Joan ..... 

S.bldell Vule' Roval Fome". "".'1,o.oc 
Al.Rl!aA CaNnona. JOM¡ulm 1.'SO eAS fOl1vny . ... rII 1,120 BOADA llompart, Jordi 1.1110 

S .... I.lo .. o M_t •• 6 Con", •• 
ALBERT "_h. Joan ' .In BAS Ro .... Ió . JOMp .. . 1 Il!o MC BOfiLL .•. AJ •• Mdt. 1 US 

"'''''''11 a.'Ct'!onl a.,cllo<la 
ALFARA ... ,tlon, JOHp Uul. 1.'40 BATALLA Bltllla. J0H9 1.'HI BONIOAS S."I ...... ""., L ...... t. .. S 

J.~. Barc.non, Clt.llIò",. 
AL TU 011 • • JOlMlulm tllO BAUTtSTA Und>ez. ~n 2.000 BOIX S..-.c:MZo J_ " .. 

hil"" s. .. S.nt Jos~ 
AlVAAEZ-8UYlLA Ac",.o. V-* ... II I liS BEA Flou., .. , Per. 1."0 BONEll MI1~n •• AnlOnl ' .NO 

hpanyol B Cenlre Ar.QOn~ [t RuSC 
AHORlU ho ..... ".-.d.rtc 1.'JO Bl~""'1 B._ .. JCN'dI 1.160 BOROEU l'10M+! , RomI 2 lla ""I 

ConQI6s Congres hp.n~ol 

ANGUEAA ..... "'0. JMlIM 21JO IIiIJI aEL TRAH T.r'" /Ue_.ndr. 1160 MC BORREll Vld ... MIol", 2. 125 MC 
aarc,non. a .. c.lon. Cong'" 

ANTlGUA P.cI.O • • Jordi l 'SS BACHS Abril. SebMlII 1.12'5 BENA VENT &pl. VIcenç 1.115 80RRElLAS Coonell ... ~eca 1.I2S 
T ....... L!.,dlt •. Ruy LOpel UI l u . h"agonl 

ARA Ay",.rnI , Emili 1 US BAIXAULI CIIII., . JIIM ... .. 8ERNAOAS Rec_ .. E ..... , 1.120 80SCH 1'1_,. J-..n. "15 
S.b.dllll T.",gon, Ho.'enc ONCE 

ARIAS Vfiasco, JOM9 1.'.5 8ALAGUl: Oolr. S, .. lIego 1.120 IIESCOS Mambronl . Juqvl", I .U~ 80S0M C_ •• .,.II, .... I. 1.1$$ 
Aleneu 8.,clllon" U .. ,O GflC'enc, ~UGA , SlIt U .. OO Gt.c,enca ~UGA) 

AR .. ENGOl 101 ...... 0, S"wldor 1.'95 BALSELLS 8erg.ad., " .. ne .. c 1.140 81ELSA frem:o. X.""., 1.'U BOllFOlL AIm.nd,o .. 8_1 I .M5 
CII.IOn .. Igu.l.d. Cong.êl C'lllón .. 

ARRECHEA lar''' , fen.n 1 840 8ARAASASE M.nll, l.I .... 1.'eo BIOSCA f,.luI, C ...... ueo BRAVO A .. O.." Gupa. I .M$ 
V,I.setl·Salou Ca"Ió .... "'teneu Ba.celones V,llIeca·5,IO" 

ARTIGA! I • .". " Iqual 1.115 BARRAlA C .. ec....t. 111"'" .... BLANCH GIber1, JOM9 1145 BRAVO Com.., f,ancnc; 1.120 " C 
lIe'dat •• R"y LOpel Royal ""EEMI '.1 . 111 Banyo'" 
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BAUSI Nogu ..... Alc.rd U .. I, 
UnlO GflCletlc:a (OOA) 

BUSOUETS V.I .... AlbM 
El RullC 

BUXAOC Aoc: .. G"",Uem 
Umó G"CletIe. (UGA1 

e 
CABEAQ Aoure . ... 1t>e.1 

C.nl.lI .. 
CABRIt·PI"", .... P.uII 

811C.101I1 
C ... lOUCH Se9\Ir., Joeq"'m 

Conglu 
CAllET Tomb. Josep .. . 

y,luae,-Sllou 
CALL Bonet, J ....... 

Coll BI.fI.C 
C ..... Ell S'd"""l • .I ..... 

El Vendl.U 
CAMPS Sol ... Jaume 

O .. 
CAN"'U a.cwdlt, JOlep 

Unió G .. c,ente (UGA) 
C"'NOVAS P.rdo. AlbM 

SIIbldeU 
CARR"'NlA , ...... Sahldor 

SlIclnona 
C"'RTRO Tuni. Glbflet 

UnIó G'K'IIlC. (UGA) 
CASACUBEATA V .. ,. .. C ..... 

OIOI 
C ... S ... lS Cor«nIn ... Jo.~ 

C",no C.laenc 
C"'S ... HOVAS Mlr1iner. Tomi, 

Amll,.t 
CASnllET OI.IIIt, GlIbriff 

l. LlIII 
CASTlllO hcudll'o, ... nd .... 

UnIÓ G'aclenc. (UGA) 
CASTlllO '~r. Cart .. 

Fo",.,.,' M"'lnene 

C ... STRO Roj .. , OSCII H 
OtOI 

CA TALAH Escilla. Enric 
S .. celOro. 

C"'TALAN HooMd ... Ervk 
S .. c.lOn. 

CLOTET Tor.ell ... R .... otI 

Ig".IIIII. 
COLO MER Cana_o .I ..... M. 

Se.t 
COLOMER Gull1. PIf. 

Torl011l 
COLOMER auarl. Josep M. 

' OfIOSA 
COLO MI"''''S Cunl. lllbM 

Fomeol M,","",e 
COLL "',m ... goI . Jo.n 

P.I"'uo-lI 
COLL E",lqull. lIul. 

S •• elnon. 
COLL SeMI. Jo.n 

V.I.nou 
COLl"'CO FORNER, Jonp 

V"jc~ 
CO M"" ... nd .. u, Joutl 

h,,"gonl 
COMES F.If'. Josep M. 

M.lnou 
COOU"'RO O ........ EIIfk 

COROO ... IL O. e.m .... JOIO M 
O .. 

CORDDVILLA Lópar. Ramon 
"'mlital 

eORNUOELL'" Flllp. Jo.1p 
S.tc,non. 

CORRE'" O.rrldo. F .. nc.,c 
8 • • e,nont 

CREUS L1.dor •• "'ntotll 
M.mes. 

CREUS L1adOf • . V,I.nll 
Mani'" 

CREUS POM. Jos.p 
Manils, 

CAUAIiI "'S Au .... Joaap 
D' P.scuII 

CU ... ORAS ....... an .. Jordi 
Roy.1 F,ou ... s 

CU ... OR"'S A.eI'an • . Jo.", M 
OIOI 

CUETO h .... MIq .... 
10".n·o·· 

CHAL MET'" Torr"lm ... Jo •• o M 
"1".1 

CH ......... A'U ... Bord.nad • . J ....... 
e.tllll 

1.170 CH EAT'" CIoI. Par. 

1125 

2 05~ MC 

t .teO 

,.S0 

"" 
t ... o 

1 135 

1.1120 

1.'10 MC 

1.'15 

1.130 

.. liS 

I .US 

I .US 

"00 

1 .05 

I .'U 

2245 MI 

1 ' 10 

1.120 

1 ' 15 

1115 

1."0 

1.'15 

.. " 
2 110 

1.'60 

1 US 

lle-datà Ru~ L6pa1 

D 
OEB"'R~OT Buido. Aoblrl 

Vu!c. 
OESCAAREG'" P.lau. MIq ... 1 

Reu$ EMlort,u 
OEULO ... OL ... 11.. P.ull 

Ja~1! 

OI ... Z S.n>. "'rI ... 

OOMINGUEZ Ru" • • Jo.n 
JlI~1! 

DOMI~GUEZ MIIolq ... z, C.cili 
<;eal 

OUC" M.nÑOn. Jo.lp M 
LI".IIlIlll Ruy Looez 

DURAN Bon". Joan 
Cenl', Mo<.1 

OUA"'N .... IIv.ut ... Joan 
R.~ 

E 
ENGUIO ... NOS G .... ~. Mlqu" 

C.nt •• "".gen" 
ESeOBAR Gonzll.l. Mtotll 

El P,.I 
ESPAU GullI"". JONp 

Saballelt 
ESTRUC I1 P.II, Franc .. c 

Mdn"$' 

F 
FABAEGAS O.niU. JOf", 

Mal.,ó 
F"'LCO 5.,....11. Uull 

To. losa 
FARRt d. M.llbr.n. "'nlonl 

Mln.e,. 
FEANANOEZ C4>fdi. Tomh 

Cong.u 
FERNAHOCZ·OI"'Z M.ecort. M,qU",1 

foment MHII<nenc 
FERNAHOEl EncOlO. 51.10 

f.$p.nyol 
FEA NANOEl Glrcl .. Josa LuI. 

Umó G"eilllCl (UGAI 
FEANANOEZ ViC""'. C.rm.' 

V~anon 

2010 MM FERRAN B~ • • Robtr1 

0"' 
I 900 FERRER Cantal. 1.so .. 

1130 

1 115 

1.155 

I .U5 

1.155 

2..020 

.... o 

1180 

1 !t50 

M.IIIO 
FERRER Luea. PapII. 

"',lu.C,·S.IOU 
FEARER M&lI6. Joan 

L1elllatil R .. y Lope! 
fER RER S.uo. J ... m. 

LI llf. 
fER AET ROC:I, Jontl 

P'II SUbu •• ne 
fiTER Roc_ • . JOln 

ONCE 
FLORES EtciMn. Sldurnl 

" 9 FO NT LIobIL Artu, 
Slnl. PIfP«UI 

FORNtS Paloma •• HI'cI. 
Fo .... nl M.rt,n..,e 

FORNtS P.lomar. Llul, 
Fomanl M.",n,ne 

FR ... NCIHO ..... 1 ... LI .. c" 
Te".na 

FR "'NC" C.pd •• I' • • A.motl 
Am.slal 

1.170 MC FRANOUET Eac'[bllo. Jo.,. 

211 0 "" 

"" 
1.'XI 

1.955 

1905 

I no 

115 5 

1.190 

"" 
I .IU 

U30 

1910 

1.110 

1.190 

I ll a 

I U S 

I 875 

1955 

2.135 

1.950 

1.190 

1.150 

1.135 M" 

1.t35 

1.125 

1.150 

1120 

1 1 .. 0 

11"0 

1.110 

1 190 

1.940 

1.190 

E'Pln~oI 
FRONTONS Co.t • • L1 .. 11 

L .. dali-Ruy lOilez 

G 
GAlOB",RT Tor''''11, Fflncaec 

Seat 
G"'RC'''' .... qu". Sacundl 

LI"d.tll Auy LOoel 
G ... RC I", Con .... G.~,.-t 

ea'e,nona 
GARCIA Oru.. Fr.~1toC 

Eso.nyoI 
G ... ACIA S ... INZ. P.u 

Comlll 
G ... RRIGA Horno... F .. nclSC 

M.,n, .. ~ ... 
G ... ARIOA 11.., • • Josep 

l HO$.l>II;ltel de lloò<eo" 

QARRIG'" NUAURT. JOllp 
e.,cmona 

O"'V"'LO'" F ...... Lluc 
Unió OflClanc. (UGA) 

GIL O.nl", Joaquim 
eaftllona 

OIL Mln ..... II . C.f1 .. 
eareonOfll 

GO MI LA PonI. ."". 
Foment Marton.fI.C 

GO NELL Ap.rIc ~ Aamon 
O .... 

OOHZALEZ Comat. Marti 
S.nt. P •• p6tua 

aONZALEZ GUIlli., Joan 
Cong"s 

GOHZÀlEZ aulU.R'\, FflnetlC 
CorneU 

GOHZ"'LEZ Mu .. R.'HI 
OIOI 

aONZALEZ M .. ' .... llul. 
Sa,conon, 

OONZALEZ VIII.lobol • .I .... 
$.ant Cug.' 

GRACI'" S.cturnl. J .. n 
EIQ"'yoI 

GRAU 8rumOI. I~d,. 
1I.od.li·Ruy l6paz 

OROS F .. nlncl.I, Jordi 
COfI9I" 

GUTIIEAREZ lÀU,o. 11«lbtrt 
Vic 

H 
HOMET Paga.. JOIII'P M 

S.bldell 

18EAO IgI ...... Ramotl 
CII.Ió".. 

IMPERI"'L Ród ....... Joan 
Cong'.s 

ISEAN Habol. Joaquim 
SanI JOltlp 

J 
J IMI: HfZ R.ndo. "'nlonl 

SU! 
JOROA Mori • • Anlonl 

Ho. lane 

1.17S 

1910 

2.090 MC 

"" 
1180 

2.115 MC 

JU ... NPfR'" Mor"" . ... n'Dnl 

""U 
J ULSE C.net, Josep 

S.nt Josep 
JULIA Zap.I • • Ton'IU 

Fomanl Ma,lmene 
JUR"'OO C .... po., Joan 

Olot 
JUR"'OO M.rtln.z. Jo.n 

Te".ssl 

l 

S .. nl Jord. 
LEO N Escod.. M.nll 

L HosJ).lIlet de L1OòHt{ja! 
LOPEZ O .. , ... . Rlu.d 

S;onl And.eu 
LOPEZ d. C .. t.o. Jo •• p 

Comtll 
LL"'OO Lumbar • . J ....... 

1'55 Se ... 1 

llANES Far.ar, F,anclIe 
1.'05 e.talOn,. 

lU"'ERI ... S Ouch, JOHp 
1 .... 0 V.lanov. 

LU ... ERIAS Sanlm.rII. Ulbtrl 
1.190 VII .. novl 

llOP ... d. "'n ... M .... 1IIt 
2.00!0 S.II 

di LLOR ENS d. 8dl • • Mali .. 
1.105 Lleoaat~-Ruy lÓptll 

llUCH Rovlr .. FI~IIC. 
1140 Yulc.to 

LlU ... EROL Tonan". S.""ado. 
1.110 V,I.r,ancI 

2.110 

2.O.t0 MC 

1.130 

1.I1S 

'"' 
1_195 

"" 

I .UO 

I .HO 

1935 

l .toO 

I .IU 

M 
M ... IZTEGUI C ..... Llnealn 

S.m Jord. 
M"'MPEL Rol. Antoni 

L1eollatil·Ruy lOPIl 
MAACH"'OCR ... tIIlib •• JOfd' 

Jake 
M"'RCO Gralacbl.. Jordi 

Cong," 
MARCOS JMImOI, Jos.p 

S.,clnona 
"'ARCOS Medln .. ""u.".c¡'. 

e.re,nona 
M"'RIN lo.uno. ,~ .. 

Sani Jo.ep 
M ... RINI: Purc.'. Jo • .., 

Co.n"''' 
M"'RTlN GcnUlez. Angotl 

Vulc. 
M"'RTfN GrkJ • • J ..... 

T.es Peons 
M"'RTIN S.nchar. Enric 

l. lira 
M"'RTfNEZ Laon. 1' ..... 1'1 

T .. ,agarol 
MARTINEZ Moll.,... A.I.eI 

Am.slat 
M"'ATOAELL GH. Àngotl 

L. LlfI 
M"'R7A ...... dr.lI . Con.1CI 

L HospI tal" d. L10b'''oal 
M"'S GfltaCOI, Jotlp 

G,anolle.s 
M"'S Racord'. P ... 

"onQle. 
MAS Roqu .... Adiulon 

CIli" 
MAStP Sah..... Joan 

Unoó Glac .. nea IUGAI 
MATEU PaUu. F.lnclle Xa.;" 

T""s$8 
ME DI NA G ... ct • . "'nlon! 

0101 
MEORANO Fo.I .... , . M ... cll 

El P,at 
MENSA V.II •• J.ume 

loual lld. 
Mla UEL J,uflgulbelttl. F .. nc'sc 11: 

Sarcmonl 

" ... 
1IS5 

1.110 

uoo 

1.90S 

1.'55 .. " 
IliS 

1.115 .. " 
2 oas MN 

, '" 
2.090 

1.910 

, .. , 
1.115 

1.135 

1.1150 

uss 

1.810 

1.92S 

1.995 

1.965 

1.135 

2U5 M'O 

lUS .. " 
1.855 

1.960 

1."0 

, .", 

1.1110 

, .. , 
1.105 

2.14S MC 

2.275 MI 

1.925 

"" 
1.115 
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MIR CodIn • . Jo .... M 
O •• 

MIRALLES S'ncn.r, Jo .. ., 

MOLINA H .. n.ndl! . Alben 

MO LINA Soli • • Ancil ..... 
Cong.U 

MOllNERO M.flin . Jo. ... 
S;lnl All". 

MONEDERa Go ..... I.r . Jou., 
O •• 

MDNfREO SI.IKhl. JNn 
Comlal 

MONR"'BA C.¡aIlU. Mlq...el 
Sab.dell 

MO ... r ... Nf; ... Iem.nt. AIIa.1 
Vl lanQY" 

MONTEll l.b.}. "'Ibarl 
U,"O O •• elenc. IUO"'1 

M ~R ... CO. b.f •• J'um. 
Te1lana 

MORELL BNII. Jo .. p 114 
Ba.ellol'l, 

MORER'" G.lnl. "'mldeu 
T.ff.n. 

MORO ... d.ml, "'nlonl 
V,I.sec. 51100 

MO"''''NO 1140 .. 1 ... E.I .... 
"'ute' 

MU RIEl Rolu. F .. nc.a.<: 
Seal 

N 
N"' V"'RRO AIVI •• r , "'1'110'" 

COI:Dlane 
N"' V"'RRO NOgllU, Jo.n 

G'III'IOlle., 
NtETO M1nVUI! . M.nu~ 

Vute. 
NORI '" SIIv .. I ••• Joaqutm 

Jak. 

o 
OCHO ... ·ECH ... GuEN blobalel. F J 

UnIó G.;le,enc.a IUOAl 
OLlV ... llOt." • • AnIOflI 

8anyot •• 
OLIVER Mlof1in.,·fom". Clfl •• 

Cong." 
OLlVfR PI., Enric:: 

Cal.l. 
ORTEO'" ... d.n. Mln".1 

Mllg'lt 

p 
P .. BlO Cabre. Enm: 

T.".' .... 
P ... BlO M .. I . ... iI.an6r. 

T.nus. 
P"'OREN'" Oud",ez. Jo •• p 

l. li.' 
P"'OROS SI<nOn. "nlont 

Foment M""nenc 
P ... OtS C..... llor.ne 

Foment M .. llnene 
P"' l ACIN M.llln. Rk.;I.d 

L HOSP,,,let d. llob •• gll 
P .. l"'U Albll. J ........ 

Fom.nt Ma.lln.ne 
P"REDES P .. I • • Jo."" 

Fom.nt M •• t, ... ne 
P"'RER'" '111 ...... 10. JOtdl 

P" RES Vh •••• J .... p 
S .. e,non/l 

, n o P" SCAl 1 ..... 1fT", F .. n-c:.K 
$¡,nl Josep 

2 l'O MC PASCU .. l Algau. Jo.n 
8;1.e.non. 

, U~ PEOA'" Du ...... JoaquiJft 
El Rusc 

1 14~ PfAOIGO A." •. Albert 
e •• e'nona 

,9SS PtAEl Bem". JonIl lli .... 
Mohns Ge A •• 

2 Ol!> "'C PtREl Flofu. P ••• 
Un,o G' .. ellmea IUC", 

1.120 PtREl Oarel;l. Hebe.1 
Centel!as 

, .85 PtREl GoUlla • • Edu;l.d 
l$panyol 

' .9~S PIJUA N H."an.t. MlnU" 
GII"olene 

, 92S PI NEDA Rlb;l. Jo.ep 

'O" .. I"a" 
2 110 MN PIOUERES PI • • Enric 

SanI Josep 
'195 VISA Fe ... r .JOI.p 

V"le!! 
t 195 1>1 o\No\S F..... . Ro •• na 

, .. nov .. 
, ISO Pt a"'ElL TOtlls. Jo •• ., 

h¡.,,,lad;l 
2 0'0 PO "'AA Sa¡anlMc •• A.lu. 

.ó G .. e •• nel ¡UGA) 
1 850 POMtS Mlfe.1. Jo," 

1140 

1.1'0 

2130 MC 

I 
2 US MC 

2 '95 Mf 

1140 

1910 

1 !:'fllISsa 
PONCE G;I.et., JO;l" 

Jdlc. 
PONCE N .... alon, Jo .. p 

SanI JQsep 
PONCE $.ala. LIor.nç 

8.1<e.lon;l 
POTATO S ..... AIbar1 

OIOI 
PR .. O'" B.n9O .... F.anc: 'K 

Espaoyol 
PR" OOS FOfI'. llult 

Al,meu Colom 
PRAT F." ••. 0 101'11. 

UnIó O .. eII<'lU IUG"') 
PRAT A.b.lI. LI"" 

Igual.dll 
PUCHE '1.11. And • ..., 

S.nl Jos.P 
PUE"'O FONT. "'nlon1 

8a.eelona 
PUIG N;id .... F .. nç .. e 

Ta".ssa 
PUIG P .... ldo. P ••• 

Eso.nyol 
PUIGOOlLEAS Olm. Jo."" 

,,' 
PUJOL S;I"''' M,",,~ 

'o'"lca 

'110 R 
1135 

R .. MIREl lOp.z. Antoni 
Cono·6s 

R .. MIREZ lOp". Jo •• p 
ConO"s 

R"MOS 1140 ... JOln U"I. 
O. P.seu.1 

REL .. IiIO SlCri.l.n. Vk..fIÇ 
UnIó G •• e,.nca (UGA) 

REVllLA Ao.l. F.,"e.ac lul .. 
Jovenlul MOhn. a. A.u 

AlB .. S Bonet. Angel 
G,.on. 

RIBEAA Ar~. "nget 
forn ... 1 Mal!lnene 

1.IS!> AIBEAA s.n ..... P ... 
C;I.llOn,;I 

2205 "'N Alff: Roc" "nlonl 
UnlO G •• el.ne;l ,UG"', 

1.175 RllO A.,.. . J ... ep 
Colt SI.nc 

I HO AOCA Ang!Id • • JOI.p 
1.4'.;1'0 

I 950 AODON 8IfN'et. JOIIp 114 
T ... aoona 

1975 ftO MERO Oue.oI . Adoll 
cI .. !~ fIu ... lOpt;~ 

2060 AO"'EU B.n;l •• nl. JO;l" 
101bo\a 

1.965 "'( ROS NI.alfo, Jo .. p 
14"11901'1.1 

1.8S5 ROSICH V;lIItI, .. U.t<;! 
UnlO Gllc""oea .UGA) 

2 OIS MC ROSELl Plq" ••• Jo •• ., 
, JII ~e 
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1 .... 5 ROSSEll Sluquu. Alberl 
fomenl M.n.nene 

I 95S RUIZ P!;ln .... Ad .. no 

.tu 

I 99~ MC 

1120 

I U5 

1990 

2010 MN 

1915 

1920 

2065 .. " 
2 020 

1170 

2210 C MI 

2125 

1150 

"lO 

1150 

• 910 

2090 

\135 

,9S0 

1985 

"la 

1110 

,ua 

2010 MN 

"1$ 

2. 115 MC 

""",Slat 

s 
S ... B ... DElL del Hoyo. C ...... 

f omeo. M"lonene 
S"BANES ra", •. Vic io. 

ONCE 
SAEl LOpll. Catt" 

La p.,./I 
S"LV ... NT Alu • • JOlqulm 

UOIÓ G'ae,.ne. (UGAI 
S .. lYO G •• et • • Rog. r 

Cong.es 
S"'''''''HUJA Sado .... Frat\Cet.e 

Terr;l ..... 
SANCHEZ C ... abon;l. " nlonl 

Comlal 
S ANCHEl F .. "'ndel. Jo.ep LluI. 

Esoallyot 
SA NCHEl MayOt. Jo • ..., 

J.~. 

S ... NCHEl Ai ..... X;I"¡ .. 
....... 51.1 

S .. TORRA C .... tt Jo., 
fomenl MII'to"-<>C 

SA~l S .. I01. FlfTan 
Congrés 

S"TROL Clos. JlUm • 

SEGUtS .. nd.w. 1 .... 1 .. 
Cong.es 

SEGURA VII .. Joan 
Espanyol 

SEARA " lIlIaI.l. Joaq"'m 
UnIÓ G.aCI.nea (UGA) 

SEAV ... T Fonl.nllI;I" P ..... 
'o',I."a"e. 

SEVERRI .. " .... C.rI •• 
'o'uld 

SIMON Padro • . EmlU 
T.llillSiI 

SIAVE NT Aom • • EmI" 
San. Josep 

SOLER FonI. Tomt. 
T ... Peons 

SOAIA B .. bep. V¡elorUI 
E.p.n~ol 

SOAROCHE M.rtln. En.le 
La L ••• 

1810 

1.120 

1115 

I U5 

18\0 

1 IS !> 

180S 

t 905 

1130 

, '" .. " ... , 
1 9S~ 

llU 

1."0 

2195 MN 

V"llBONA Oomlng-o. Jo.n 
unIa G •• el."e;l (UGA I 

VAllS Bobt<Ut, A.cad i 
Wt ,I"., 

V" l lVf; Pinol Jo .. p 
l "".,,'Id ci, I """..¡., 

VAZOUEl AllIleho. Jo,otp Llu'. 
li .. , .. 

VEHI BlCn. Vic\Of M;lnu~ 
v"lea 

VflASCO CUli". Dla'e 
UnlO G .. c, .... e. IUGAI 

VELEZ dit POlO. " nd ..... 
J. ~. 

VIO"l Rlb ... Ed,,;I'd 

VILA C.mpln., Salwador 
Aml~I. 1 

VIL" IboI, a. Ja"m. 

VIL" Sali. Salw.dor 
M"",Ha 

VllAOOT S.rr • • L1ul. 
a •• emona 

\lILAQELlU CIb;lIIoI. Jo.'P 114 
S .. nl JO .. P 

VILARDEBO Mle.II .. n • • Jo'.p 

VIH ... lS RloI .. J.ume 
Cong ••• 

VIVES C;lblU. Jo<dl 
l.es Peoni 

VIVES ESMAAAT. J_. 
C C 8i1aa10Jl1 

.. " I X 
USO 

2.1'0 MC I .. LABARDEA Coc • • Ed"llcI 

::: I 
BI.eulona 

I 9~0 

"IU 

19S0 

1 ISO MC 

t 915 

2. 145 

"lO 

'815 

"" 
1 ns 

1.805 

1.945 

2105 

,.70 MC 

, US 

1120 

SU .. AEl B ... c ..... d. l¡.,. .. AIe .. d I 90S 

1115 

1.195 

1970 

IISS 

, u!> 

I US 

1.130 MN 

1150 . .. , . .. , 
1135 

1105 

1120 

\135 

\1.0 

\1.0 

'120 

U",O G'IC,enea IUGAl 

T 
TAlENS Fore,". Jo..., Iol 

Un,ó G,a.c.enea (uG .... ) 

TEB"'A ''''''11'1'1., Jo.." 
Calal6n.a 

TEJEAO Royo. Fermi 
~fAT 

H!MIIiI :l C.taro. Miquel 
Ba'C.lona 

TEAREU S.";I. F .. nceac 
M((MI 'ol .. ") 

TO Flgueu •• JOIdt 
UnlO G •• e.e-ne. (UGA) 

rOMA.S B.lel, Jo," 
V.llha'le. 

TOSAN P"'ru. F~lp 
BiI.em-o .. a 

TAAVESSEl B~ • • JolqUim 
$.onl Ar\d •• " 

tRI ... S Fe.nandot:r., Aamon 
ll!:',dilla JO...,. lOO.l 

TUBllLA M;lr\i".,. "'m.U 
hll.gona 

v 
VALlOS CI.motnl •• S. 

l .. Pelfa 
VALL d. VII ••• mO, Jordi 

Jov."tul MOlms da R", 

LLISTA DE JUGADORS 
AMB AVALUAC10 1800 

" BE"' ''' B.k~I • • Vlee-nç (V,cl 
AMAT hrrueU • • Alblfl (U G A I 
BERNABt Monl.lguclO. F'llIeet.e (ONCE) 
BORAEl Com;l • • Miquel ('0',1;1",:" $.alOU) 
C ANOVAS G .. el • • " .. el. fEl Ru.e, 

1140 CARLOS eNQU.:I. Alfred (PII '''"g.U , 
C .. S AlS F.ad .. ;I, M¡q,,~ IU G A ) 

1910 CASEllAS BoI_. JOIIp (Elpllnyol) 
CIFUENTES Bullk;h, M.n,,~ I fall;lgOn.1 

2 OIO MC CO MEllAS C •• OU." FUMue I Ma" ••• al 
CONESA F.mon. P ••• Jo •• ., tComlal) 

1.935 COATl NA P.U.6. JOln (E,plnyol) 
CHAlMETA PUIO, M.' .... (l Hosplh.lotn 

I 'S~ 

1190 

F .. RRt 10101'811 . AfI", (Blre""ona) 
FERNaNOEl P"Il. J",.p IHon.ne) 
FLORES C.m,,". EnM IV,I.novl) 
GALCER"'N lo.r.no. Flanc .... (Ho'I ... el 
lAVlll .. Gil. Or.gori \CI'.lóm.) 
lOPEZ Mo<t_. Jesu. Enrie (SEAT) 

• 

1915 lOPEl S ..... br • • Enric (TOffllOegfl' P 

1905 

U3a 

1110 

,no 

1140 

M"'RTtN Gonztln. Jo.n l''VAM) 
M .. Rlt NEZ lO¡al, J",ep M." IEspanyol) 
MONCUHIU B"'8O\lll6. Ramon (Collelane) 
MOA"HTA MI.o, Antorn lla lll;l) 
IIIICIRENO C .. ~ .. o. ea.- Il.u.gana) 
OLlVEAAS SimÓl'l. Jo .... (!:an' P".J 
POLO T6pIft, Dom .... aç (lHolpl.al.l) 
OUIER .. lTO Ro"",. Elln. IJ.",., 
RI!VEAlE 0 .. <;1;1. JoI'" ITtul\IO<la) 
ROCA CodIn .. JOIIP ('Ioc) 
AOCH Sanehel, Alen I T • li) 
AOYO Sol .. , Agvatl (Amposta) 
SERIOL lI .. e~o, JOlquln\ IS.nl JO"PI 
SERRA VILARO. Aguati (la li •• ) 
f ARDIO F,,", Emili (U G A ) 
TOARAl8A d. O"" ... StbHII' (8lte.t-onl) 
TOARES Aod.lllUlr . EdulI'd ITlfflgona) 
VAllS S0I6. Jo.ep ( Fom"'l Ma.l,,,.ne) 
V .. llS Tona, M ... I ( M.la.OI 
VIO ... L Cort". LI .... IC.'d.n~ola l 
Vil .. COti'. Mlonl IReus Esport",!) 
YIVES B.Uv ... T_I ( Munou) 



ORDRE DE GRADACIONS A 
PARTIR DE 2.000 PUNTS 

Partides Ordre 

REVISTAS N.' Punts JUGADOR Tilol Club compt. 1/ 1979 

1 2280 Pomar GMI U.G.A. 1 
2 2275 Medina MI 0101 2 
3 2265 Martin, Angel MN Vulcà 12 4 

SOVIETICAS 4 2245 Castro MI 0101 3 
5 2205 Pablo Mar. MN Terrassa 21 12·13 

6-7 2195 Ochoa-Echagüen MF U.G.A. 5·6 
Serra MN U.G.A. 5·6 

8 2185 Albareda MN Sabadell 7 

i5U5ERIBA5EI 9 2165 Garriga Nualarl MC Barcinona 9 
10-11 2145 Mateu MC Terrassa 12 11 

Vehl Vulcà 20 26·29 
12 2140 Miralles MC Vulcà 21 18·23 

13-14 2135 Ayza MC Vulcà 12 12-13 
Fernàndez Garcia - U.G.A. 8 18-23 

15-1 6 2130 Anguera M:>I Barcinona 14 
Nlelo MC Vulcà 21 18·23 

17-19 2125 Borrell MC Congrés 15-16 
Nòrl. MC Jake 9 8 3 
Pomés Terrassa 15-16 Año Años 

20 2115 Pulol MC Vulcà 17 
21 -26 2110 Bordell MN Espanyol 9 10 

Shajmaty Boletín 1.500 3.000 
Collado Vulcà 21 24-25 
Oebarnol MI Vulcà 18-23 (mensual) 

Gonzèlez Mau 0101 21 37-39 
Mora MN Terrassa 18-23 
Slmon MC Terrassa 18-23 Shajmaty 1.500 3.000 

27-28 2105 Slrvent Sant Josep 21 33 (quincenal) 
Vilagellu Sant Josep 24·25 

29·31 2090 Garcia Conesa MC Barcinona 26-29 
L1averlas Duch Vilanova 26-29 Ajedrez en la URSS 1.300 2.600 
Prada Espanyol 26·29 (mensual) 

32·33 2085 Uadó MN Seat 30-31 
Parés MC Barcinona 30-31 

34 2080 Tejero MC Seat 32 · 64. 1.650 3.300 
35 2070 Puig Pulldo MN Espanyol 34 

(sema na I) 36-37 2065 Coll Enrlquez Barcinona 35-36 
Piquer" Sant Josep 35-36 

38-39 2060 Garcia Orus MN Espanyol 37-39 
Palau Foment Mart inenc 37·39 

40 2055 Buxadé MC U.G.A. 9 42 Oferta limitada 
41 2045 Sòria MC Espanyol 17 40 Reresrve sus ejemplares 
42 2040 Gonz..lez Mestres MC Barcinona 41 
43 2035 Monedero MC 0101 9 51-53 

44-45 2030 Ponce Navaton Sant Josep 43·44 
vetasco U.G.A. 43-44 

46-47 2020 Cuadras. Jordi Royal Figueres 8 
Planas Vilanova 47 

48-50 2010 Cordovll MN Olot 49·50 Acuda a nuestro 
Moyano Vulcà 9 local en BARCELONA: 
Pérez Gosalbes MN Espanyol 49-50 el. Casanovas, 27, 3.°, 2.° 

51 ·54 2005 Bol. Sant Josep 9 
Barcelona-lI 

Gomell Olesa 10 
S.nchez Riera Amistat 51-53 
Vidal La Ura 17 

55-57 2000 Baullsta Seat 9 
Descarrega Reus Esportiu 7 
Uanes Catalònia 8 51-53 

SEGUIMENT DE NORMES PER A l ·ADQUISICIO DEL TITOL DE MESTRE 
CATAlA DE lA F.C.d·E. TEMPORADA 1978/79 

Adquireixen el titol 

~ 
cdltodal 

Miralles (Vulcà) . rno rn ili rn rn []] 
Obtenen dues normes ffiill[JJOU~rnili Collado (Vulcè) . Gonzèlez Mala (Olot) . Sirvenl (Sani Josep). Vehi (Vulcà). 

Obtenen una norma 

BOIX ( Sant Josep) . Marcó (Congrés ) . Vilageliu (Sant Josep), J. L Fernàndez 
GarCia (U .G .A. ) . 



ULTIMES CREACIONS DE 
SOSONKO AMB EL SISTEMA 
CATALÀ D'OBERTURA. 

Buenoa Alr •• (Ollmplada). 1978 Tllburg ( In terpolis). 1979 
~" 397 

N.' 396 

Dues miniatures cèlebres SOSONKO (Holanda) 
SCHNEIDER (Suècia) 

SOSONKO (Holanda) 
HUSNER (R.FA) 

1 d4 C16. 2 c4 06. 3 g3 dS . 4 Ag2 d x c 4. 
S CI3 a6 , 6 O-O bS. 7 CeS CdS. 8 Cc3 
Ab7. 9 C x dS AX dS . 10 .4 Ab7. 11 
OhS g6. 12 C X g6 I X g6. l Z O.S Cd7. 
14 O X h8 Oe T. lS h4 0-0-0. 16 AgS 017. 
17 dS Re8 . 18 d X o6 T x o6. 19 Tad l 
Ac6. 20 Ah6 Rb7. 21 T x d7 . 

1 d4 Cf6. 2 c 4 06. 3 g3 dS. 4 Ag2 d X c4. 
S CI3 aS. 6 O-O bS. 7 Ce S CdS. 8 Cc3 
e6. 9 C X d5 e Xd5. 10 e4 AeS. 11 a4 
b4. 12 e x dS A X dS. 13 Og4 hS. 14 
A X dS c X d5. 15 DIS Ta7. 16 Tel Te7. 
17 AgS g6. 18 A X 07. 

1 - O 

PROPERS ESDEVENIMENTS INTERNACIONALS 
CREUER DE LA MEDITERRANIA 

Per segona vegada s'organitza aquest creuer 
a bord del vaixell -Azur- . Tindrà lloc del 19 de 
gener all er. de febrer de 1980, és a dir, amb 
una durada de 14 dies. Es surt del pon francés 
de Toulon i es toquen successivament els ports 
de Capri, El Pireu, Al exandria, Umassol , Haifa, 
Herakl ion i Kataklon . 

Durant la travessia es desenvolupen nombro
ses activi tats escaquistes amb la partic ipac ió de 
diferents animadors de talla internacionnal com 
són els Mestres O 'Kell y, Haik, Hort i Olafsson, 
entre altres. Es farà un torneig obert amb un pri
mer premi de 6.coa francs francesos . 

Per a informacions s'han de demanar a les 
agències de viatge o directament a EUROPE 
ECHECS, Boite Postale 11 97, 25C03 BESANÇON 
CEDEX (França). 

SCHILTIGHEIM (ESTRASBURG) 

L'Associació d'Amics de - Europe Echecs- , 
el Club d'Escacs Finkwiller organitzen, amb el 
concurs de l 'Oficina d'Esports , Cul tura, Art i 
lleures, el • Tauler Schillikois . i els clubs d'es
cacs d 'Estrasburg i rodalies, el tradicional Tor
ne 'g Obert Internacional de Schiltigheim del 5 al 

o d'abril de 1980. 
Es disputarà per sistema suis a nou rondes . 

El lloc de joc serà la Sa la de Festes de Schiltig
heim, a 2 km. del centre d'Estrasburg. 

h, ha dotze premis, el primer de 3.COO Fr.fr. 
i l 'últim de 10C Fr.fr. Es considera que almenys 
el 80 % dels drets d'inscripció - que són de 100 
Fr.fr . per jugador adult i de 70 Fr.fr. pels més jo
ves de 20 anys- seran dedicats a premis, 

Per a inscripcions adreçar-se a, M. Jean Paul , 
5, ru e Kirschleger - F 67000 STRASBOURG (Fran
ça) . 

ê LIBRERIA CATALAN 
-

DEMOSTRACION Y VENTA DEL JUGADOR DE AJEDREZ COMPUTADORIZADO 
· CHESS CHALLENGER 7- (23.000 Ptas.) 

Y ahora también a la venta, 
· CHESS CHALLENGER VOX · (PARLANTE) (aprox. 46.500 Ptas.) 

La primera maquina que después de jugar habla. 
Programa 46 planteos correctos de apertura. 
El màs fuerte programa de ajedrez que se ha hecho en microprocesador. 
Aproximadamente dos veces mas ràpida que los anteriores. 

Facilitamos a todos los aficionados la demostración practica del funcionamiento 
mediante realización de partidas y anàlisis de posiciones de estas màquinas 

LA MAYOR EXPOSICION-VENTA DE lIBROS Y MATERIAL DE AJEDREZ 
Solici te catalogo 

Conde Borrell, 100 - Te lf. (9:;) 2549940 - BARCELONA-15 

130 (41 Ol NOVEMBRE 1979/BUTLLETI D'ESCACS 



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 

2 agost 1979 

Assistents : Srs. Segura, Vila, Casanovas, Garcia 
Conesa, Siñol, Molina i Torquet. 

Aquesta reunió és de caràcter extraordinari i en 
relació a una apel ·lació de la U.G.A . referent a una 
sentència emesa pel Comi té de Competició. 
Examinada la documentació referent a la ret irada 
del jugador José Luis Fernandez de la final del 
campionat individual de Catalunya, el Consell 
Directiu, tot i reconeixent els perjudicis ocasionats 
per aquesta retirada, considera que la poss ible 
sanció no pot ultrapassar les normes establertes 
per la seva Circular del 14 de febrer de 1976 i, per 
tant, determina que la sanció aplicable és una 
multa de mil pessetes en concepte de doble dret 
d'inscripció, així com amonestació. 
S'autoritza al Comité de Competició perquè elevi 
al Consell Directiu proposta de sancions per a les 
retirades o eliminacions que es produeixen en 
la participació de campionats oficials. 

5 setembre 1979 

Assistents: Srs. Vila, Puig , Palau, Siñol. Ruiz, 
Casanovas, M olina i Torquet. 

Per absència del President de la F.C E .. Sr. SeQura, 
presideix la reunió del Consell Directiu el 
Sr. Jordi Vila . 
El Sr. Torquet fa saber que els campionats 
d'Espanya celebrats a Vic (Femeni) i Malgrat 
(Juvenil), han estat un èxit d'organització i 
esportivitat, per la qual cosa proposa, i el Consell 
acorda, consti en acta la felicitació d'aquesta 
Federació als respectius clubs organitzadors. 
Es dóna a conèixer la participació catalana en el 
campionat absolut indiVidual d'Espanya, en el qual 
Intervindran dotze jugadors de la nostra Federació. 
S'acusa rebut d'una carta signada per 15 socis 
de l'Escacs Comtal Club Queixant-se de l'actuació 
del seu president. S'acorda convocar aquest senyor 
per al 18 de l 'actual a fi i efecte de demanar-li 
convoqui una Assemblea de socis per aclarir la 
situació interna del club. 
Es fa saber de la bona marxa de la venda dels 
rellotges adquirits per aquesta Federació i que 
tenen una bona acceptació entre els clubs. 

S'acorda augmentar en un 14 % els honoraris del 
personal de la Federació a partir deli er. de 
setembre. 
El Sr. Torquet informa que l'Ajuntament de Platja 
d'Aro ha acceptat fer-se càrrec de l'organització 
i despeses del matx Islàndia-Catalunya, a celebrar 
els dies 11 a 14 d'octubre propers, i de la final 
del Campionat Juvenil de Catalunya per a la 
Setmana Santa de l'any que ve, arran d'una gestió 
feta personalment pel Sr. Pu ig prop d'aquell 
Ajuntament, per encàrrec del Consell Directiu. 
El Sr. Torquet fa saber que el Sr. Creixell ha 
cancel.lat telegràficament el matx amb Islàndia degut 
a dificultats sorgides perquè pugui ésser celeb rat 
el proper mes d'octubre com s'havia previst, 
deixant-lo en suspens per a l'any vinent. 

10 octubre 1979 

Assistents: Srs. Segura, Vila, Palau, Puig, 
Marchador, Ruiz i Torquet. 

Pres idència demana consti en acta la felicitació 
del Consell Directiu als clubs U.G.A . i Vulca, 
que s'han proclamat campió i sots-campió 
d 'Espanya, respectivament, aixi com al jugador 
Angel Martin, del Vu lcà, pel seu titol de 
sots-campió d'Espanya . 
El Sr. Segura informa també d'un projecte per a 
celebrar el proper campionat d'Espanya per equips 
de clubs a Barcelona . 
D'acord amb les conclusions de l'última Assemblea 
de Clubs, es convocarà els jugadors de categoria 
Preferent a una reunió a celebrar el 3 de novembre, 
a les 18 hores, en el Foment Martinenc. 
Per absència del t itular del Departament Escolar, 
el Sr. Torquet informa s'ha comunicat el lliurament 
de material d'escacs a les escoles. 
S'informa també dels preparatius que s'estan fent 
per a la celebració d'un torneig per mitjà del 
Sistema Olafsson de competició. 
Es dóna a conèixer la recepció de la còpia de l'acta 
de la reunió celebrada a Lleida el g de setembre, 
en la qual el principal acord fou la creació de la 
3.c categoria - provincial. per equips. 
Es confirma l'èxit de venda dels rellotges importats 
i es prepara la importació d'altres mil unitats. 
Rebuda la relació d'ajut a les Federacions que 
estableix la FEDA en funció del nombre de llicències 
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cursades, s'acorda impugnar-la per contenir 
un error de prop de 400 llicències en perjudici 
de la nostra Federac ió. 
Com a conseqüència d'haver d'escoltar les opinions 
que s'emetin en la reunió de jugadors que s'ha 
convocat per a diferents consultes, s'ajorna la 
convocatòria del Campionat Obert de Barcelona. 
S'aproven les variacions que han presentat 
diferents clubs en les relacions de cara al proper 
campionat per equips. 
A fi i efecte de complir amb els acords de 
l'Assemblea de Clubs celebrada el passat 28 de 
gener pel que fa a la informació subministrada del 
curs de l'estudi i elaboració d'uns nous estatuts 
d'aquesta Federació, el Sr. Puig demana s'estableixi 
un calendari per a procedir a la definitiva aprovació 
d'aquests abans d'ésser convocada l'Assemblea 
Ordinària . S'encarrega al Sr. Puig es posi d'acord 
amb el Sr. Vila, que presideix la Comissió 
d'Estatuts, a fi de presentar un calendari de tal 
caire en la propera reunió . 

25 d'octubre 1979 

Assistents : Srs. Segura, Creixell, Vila, Palau , 
Garcia Conesa, Siñol , Ruiz, Molina , Casanovas i 
Torquet. 

El Sr. Creixell fa saber que, per dimissió del 
Sr. Manuel Nieto com a cap de Monitors del 
Departament Escolar, ha estat nomenat el senyor 
Antoni Ruiz, membre del Consell Directiu, 
l'acceptació del qual és refrendada per aquest 
darrer. 
El Sr. Creixell, en nom del seu Departament 
Escolar, informa també d'haver-se posat en marxa 
l'organització del I Torneig .Sistema Olafsson» , 
per la qual cosa s'han enviat les cartes d'invitació 
als jugadors designats en l'entrevista sostinguda 
el dia 23 passat amb els senyors Molina i Torquet , 
encarregats dels tramits d'aquest torneig . 
El Sr. Vila fa lliurament als presents de 
l'avantprojecte dels nous estatuts de la F.C.E., 
elaborats per la Sub-Comissió Redactora composta, 
ultra ell mateix, pels senyors Lluch, Molina i 
Casanovas, en la redacció del qual també 
intervingué àmpliament el Sr. Puig , però que no el 
subscriu en la seva forma definitiva en què és 
presentat i té previst de presentar-ne un altre de 
propi al seu dia. 
El Sr. Vila presenta també un Pla d'Actuació per a 
l'aprovació dels estatuts de la F.C.E. El Secretari 
General Sr. Torquet fa esment que en aquest Pla 
els actuals membres del Consell Directiu no sembla 
tinguin cap prerrogativa especial. Malgrat això 
el Pla és aprovat i es donarà a conèixer públicament 
a jugadors i clubs de forma immediata per a 
complir els terminis i condicions establertes que 
han de dur a l'aprovació dels nous estatuts 
el 24 de febrer de 1980. 
El Consell coneix les resolucions del Comitè de 
Competició en relació als litigis que s'han produït 
en la 1.0 jornada del campionat de Catalunya per 
Equips. 
Davant de la impugnació que el C. E. Vulcà fa de 
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la relació de jugadors presentada per la UGA, 
s'acorda respondre oficialment amb termes 
semblants als emprats en la carta personal que el 
Sr. Torquet va enviar al Sr. Escofet, Vice-President 
del Vulcà i signant de la impugnació. Es tracta 
d'estipular una data limit per a la presentació 
de llistes de jugadors per al campionat per equips, 
estipulació que s'haura de tenir en compte la 
propera temporada . 
A petició del Director del . BUTLLETI D'ESCACS », 
a fi de fer front als superiors compromisos 
econòmics derivats de la localització independent 
de l'organització del • Butlleti», s'acorda 
subvencionar la publicació amb 50.000 pessetes, 
que seran abonades en dues etapes abans de finir 
aquest any. Això ha estat possible mercès al 
superàvit que ha reportat la venda de rellotges 
Importats. 

1 de novembre 

Assistents: Srs. Segura, Vila, Creixell, Palau, Puig , 
Garcia Conesa, Ruiz , Casanovas, Molina i Torque/ . 

En virtut de la carta rebuda del C. E. Vulcà. 
firmada pel seu President, en la qual manifesta 
que el jugador Sr. Jordi Ayza no vo l respondre al 
nostre requeriment de data 11 d'octubre, 
relacionat amb una carta del C. E. Esplugues. 
aquest Consell Directiu acorda obrir expedient 
al Sr. Ayza, inhabilitant·lo per a poder participar en 
proves oficials organitzades per la F.C.E., fins que 
l'esmentat senyor no respongui per escrit al 
requeriment de la F.C .E. 
Amb motiu d'aquest acord el Sr . Vila i Brichs 
presentà verbalment la seva dimissió del càrrec 
de Vice-President de la F.C .E., dimissió que li fOLI 
acceptada pel President Sr. Segura i el Consell 
Directiu . 

En conseqüència d'aquesta dimissió s'acorda 
nomenar el Sr. Jordi Puig com a President de la 
Comissió d'Estatuts en substitució del Sr. Vila. 

El Sr. Puig nomenarà la nova Sub-Comissió 
Redactora de l'avantprojecte i prepararà un nou 
Pla d'Actuació per anar a l'aprovació d'uns nous 
estatuts de la F.C.E. 
Secretaria informa en relació a la participació 
del I Torneig ·Sistema Olafsson» donant compte 
dels jugadors que han acceptat fins ara i de les 
condicions en què consisteix aquest sistema de joc. 
(Control de temps en una hora i mitja havent-se 
fet 30 jugades, i segon control consecutiu a les 
dues hores i mitja de joc amb 50 jugades en total.) 
S'estableixen les normes per les quals haurà de 
regir-se la reunió del proper dissabte amb els 
jugadors de Preferent . 
S'aproven els moviments d 'ascens i descens dels 
campionats de Catalunya per equips relatius a la 
.provincia . de Barcelona. 
Aixi mateix s'aprova la proposta de sancions 
presentada pel Comité de Competicions, 
introduint-hi alguns retocs . 



8 de novembre 

AssIstents : Srs. Segura, Creixell, Garcia Conesa, 
Casanovas , Siñol, Ruiz, Molina, Palau i Torquet. 

Debatuda la qüestió plantejada pel jugador senyor 
JO'rdi Ayza i el C. E. Vulcà, el Consell Directiu va 
acordar, per majoria, el que segueix : 1 er, Sancionar 
el C. E. Vulcà amb la pèrdua d'un punt en la 
classificació per alineació indeguda d'un jugador 
que estava inhabilitat; 20n, Mantenir vigent 
l'expedient d'inhabilitac ió del jugador Sr. Jordi 
Ayza fins que, per escrit, manifesti els descàrrecs 
a què fou requerit en l'acord de la Junta Directiva 
del passat dia 1 i comunicat al C. E. Vulcà el 2 
de novembre; 3er. Advertir al Sr. Jordi Ayza que, 
en cas de continuar amb els seus escrits 
despectius envers la F.C.E. o membres de la seva 
Junta Directiva, s'obrirà un nou expedient per 
aquestes causes; 4rt. Manifestar al C. E. Vulcà que, 
en cas de reincidència en l'alineació del jugador 
Sr. Jordi Ayza mentre duri el periode de la seva 
inhabilitació, haurà de fer front a les 
corresponents conseqüències . 
Es va acordar també donar compte d'aquesta 
resolució a tots els clubs de 1.° Divisió Catalana 
a fi que coneguin la inhabilitació que recau sobre el 
jugador Sr. Jordi Ayza , i enviar també 
documentació d'aquest afer a la FEDA. 
Es va donar compte de la dimisió del Sr. Molina 
com a membre del Departament Escolar per motius 
personals. 
Es dóna a conèixer el nomenament del Sr. Ricard 
Lega Arredondo, Delegat de la F.C.E. a Lleida, com 
a President del Consell Provincial d'Esports de 
lleIda , i s'acorda felicitar-lo amb aquest motiu. 
Es dóna a conèixer un escrit del Sr. Jordi Vila 
dirigit a tots els membres del Consell Directiu 
donant explicacions dels motius de la seva 
dimissió com a Vice-President segon. 
Secretaria informa també de la reunió de jugadors 
de Preferent que tingué lloc el passat dia 3, a la 
qual hi assistiren molt pocs jugadors. 
S'acorda confeccionar la reglamentació del proper 
Torneig Obert de Barcelona, mantenint-se les 
classificacions i ascensos de la temporada passada. 
Es fa saber la nómina definitiva de jugadors que 
prendran part en el I Torneig -Sistema Olafsson- . 
A proposta de l'Institut d'Escacs de Catalunya 
s'acorda destinar la quantitat de 80 pessetes en les 
inscripcions de categoria Preferent del proper 
Torneig Obert de Barcelona com a contribució de 
les despeses que suposa l'aplicació del sistema 
d'avaluació de jugadors. Aixi mateix s'acorda 
augmentar en un 15 % els drets d'inscripció i 
premis de l'esmentat torneig . 
Es fa saber que la FEDA ens ha concedit una 
quantitat menor a la de l'any passat com a 
distribució generalitzada entre federacions 
regionals i provincials . 
Amb aquest motiu , i altres que estan pendents 
d'ésser tractats , s'acorda convocar properament 
una reunió especial d'aquesta Junta Directiva per a 
tractar dels afers amb la FEDA. 

15 de novembre 

Assistents: Srs. Creixell, Casanovas, Ruiz, Llanes, 
Garcia Conesa i T orquet. 

El Sr. Creixell va informar de la visita que va fer a 
Barcelona el Sr. Fridrik Olafsson, President de la 
FIDE, el passat dia 14 per assistir al 
desenvolupament de la 2.° ronda del torneig que, 
organitzat pel Departament Escolar, experimenta 
la fórmula de competició deguda al Sr. Olafsson. 
Manifesta que fou atès en el Foment Martinenc, on 
hi hagué també una roda de premsa. Se li va 
tornar a fer saber el desig de la nostra Federació 
de tenir una relació més directa amb l'organisme 
mundial , a la qual cosa el Sr. Olafsson no hi tenia 
cap inconvenient sempre que els afers es 
portessin per conducte oficial. 
Foren llegits els escrits rebuts per part del 
Sr. Jordi Ayza, C. E. Vulcà, C. E. Esplugues i 
C. E. Barcelona en relació a la sanció que sofreix 
l'esmentat jugador. 
D'acord amb el contingut de l'escrit d 'aquesta 
F.C .E. del dia 1 de novembre, li fou aixecada 
automàticament la inhabilitació al Sr. Jordi Ayza . 
En relació a l'escrit del C . E. Vulcà, i tot i considerar 
vàlid el seu contingut, s'acordà denegar la seva 
petició de reconsiderar la sanció imposada al club. 
El C . E. Barcelona reclamava l'adjudicació del punt 
en el seu encontre amb el C. E. Vulcà per 
alineació indeguda del jugador Ayza . 
La Junta Directiva de la F.C .E. considerà que ja 
s'havia sancionat al C. E. Vulcà amb la pèrdua d'un 
punt de la classificació general. peró no amb la 
pèrdua de l'esmentat matx, i aixi se li farà saber. 
La carta rebuda del C. E. Esplugues en 
contestació a l'escrit presentat pel Sr. Ayza serà 
enviada al C. E. Vulcà perquè la comuniqui al seu 
jugador implicat. 

22 de novembre 

Assistents : Srs. Sequra, Creixell, Palau, 
CasBnovas , Siñol, Ruiz i Torquet . 

Presidència dóna a conèixer l'ape1.lació del 
C. E. Vulcà contra. la resolució d'aquesta F.C.E. 
Es trametrà a la FEDA junt amb un informe propi 
on es faci constar la possibilitat d'obrir informació 
en relació si realment existi comprom;s Que hagués 
contret el jugador Sr. Ayza amb el C . E. Esplugues. 
Es dóna a conèixer la reunió de clubs de la 
Delegació de Tarragona sota la presidència del 
Sr. Joan Albert Campos. En l'esmentada reunió 
foren nomenats diferents càrrecs directius i 
s'acordà el trasllat de la seu de la Delegació a Reus , 
carrer Donotea, 4. 
Es fa saber oue el jugador Sr. Jaume Vives Esmarat 
no solament havia tramitat ll icència oels clubs 
C . C. Badalona i C. E. Sant Jordi , de Figueres, per la 
present temporada, sinó que ha arribat a jugar 
en ambdós clubs en el campionat per equips. 
La sanció aplicada fou la d'inhabilitació per a la 
resta de la temporada i prohibició de jugar en el 
campionat per equips de la propera temporada . 
A proposta de les Delegacions de Girona I 
Tarragona, s'aproven els moviments d'ascensos i 
descensos del respectius campionats per equips. 
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PLA D'ACTUACIÓ PER A L'APROVACiÓ DELS ESTATUTS 
DE LA FEDERACIO CATALANA D'ESCACS 

1 de novembre de 1979 
El Sr. Jordi Vila dimiteix del Consell Directiu de la F. C . E. i, per tant, com a President 
de la Comissió d'Estatuts. 
El Consell Directiu nomena el Sr. Jordi Puig per a substitutir-Io . 

5 de novembre 
Formació de la Comissió Redactora dels Estatuts nomenada i presidida pel Sr. Jordi Puig 
i integrada pels senyors Màxim Borrell , Josep Paredes i Josep Garcia i Riera . 

17 de desembre 
Acabament dels treball s de redacció de l'avantprojecte preparat per la Comissió Redacto
ra dels Estatuts . 

19 de desembre 
Presentac ió al Consell Directiu de la F.C .E. i tramesa a la Comissió d'Estatuts de l'avant
projecte preparat per la Comissió Redactora . 

8 de gener de 1980 
Tramesa d'una còpia de l'avantprojecte a tots els clubs afil iats a la F.C.E. acompanyant-hi 
les esmenes presentades pels membres de la Comissió d'Estatuts. 
S'obre un periode, que finalitzarà el 8 de febrer, perquè tots els que ho desitgin presen
tin esmenes i recomanacions a l'avantprojecte tramès. 

25 de febrer 
Convocatòria de l'Assemblea General Extraordinària de Clubs, per a l'aprovació dels 
esta tuts definitius. 
Simultàniament es trametran totes les esmenes i recomanacions rebudes dintre del 
periode consult iu . 

15 de març 
Celebració de l'Assemblea General Extraord inària de Clubs, en una o més sessions, 
per a procedir a l'aprovació dels estatuts, com a únic punt de l'Ordre del Dia. 

Consell Directiu de la F. C. E. 
JORDI PUIG 

Barcelona, 4 novembre 1979 
President de la Comissió d'Estatuts 
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Dlatribucló: L 'ARC DE BERA. 
e/. Llull . 10-14. Telt . (93) 3003251 . BARCELONA-S. 

Publlclt.l : PUBLlCITARIA CATALANA, S. A 
e/ . Ausiàs March, 92, esc. A. Tell. (93) 2269600. 
BARCELONA-13. 

PREU DE L'EXEMPLAR: 
Normal: 125 ples. Especial: 150 ptes. 
SUBSCRIPCIO ANYAL (6 numeros) : 
600 ptes. Estranger: 800 ptes. 

Els conceptes I opinionS sostinguts als articles sIgnats que 
apareixen 8 les planes del BUTLLETJ D'ESCACS no re 
presenten . necessàriament. ropinió d'aquesta publtC8CIO nI 
de la Federació Catalana d'Escacs. 

Imprimei" SELEGRAM. Pallars, 94-96. Tel. 3093408 BARCELONA· 18 DL. B25.729-76. 
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Una continuada evolució 
basada en la confiança @e 
hem sabut guanyar-nos dia a dia 
amb esfotÇ 1 dedicació 

BANC DE SABADELL 
pelcarnídelp~grés 



Premsa Catalana SA Diputació, 284, Barcelona ,9. Telèf. 30 I 00 54 (10 linies).Telex 54063. 


