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EQUIPS 1983-84
Per

Un cop més, han final itzat els Campionats de Catalunya per equips , sense
~orpreses aparents, El C, E_ Vulcà s'ha
proclamat campió absolut, amb una autoritat que marca efectivament la diferència amb els altres equips.
L'ascens a Primera Divisió, donats els
resu ltats, tamp oc no ofere ix cap dubte sobre la superioritat del Centelles i el Sant
Andreu, per una banda. que van acabar
igualats a 10 punts, a 1,5 punts del t ercer classificat, i, per altra banda, del foment Martinenc que va acaba r amb 10,5
punts de 11 a 3,5 punts del segon!
El descens a Segona Divisió del Reus,
del Jake i del Sant Josep, va restar decidida pràcticament després de la vuitena ro nda. Del Reus Departiu es podia esperar quelcom més. sobretot quan després de la tercera ronda ja comptava amb
dos punts ; tanmate ix. però, no va torllar a puntuar al llarg del campionat.
Quant a la Segona Divisió, gràcies a
la reestructuració de la categori a, on van
incloure's un gru p més, només ba ixen el
Vendrell i l'Hortenc, mentre que de Primera Provincial pugen els següents: Xec
Escacs, Cerdanyola del Vallès, Vic, Sedeta, Barcelona ICB)), Ateneu Barcelonès,
Catalònia IIB", 7 a 9 Ruy López, Cornellà,
Banyoles, Royal , Tarragona IIB", Tortosa
i Lleida_
Però abans de passar a comentar l'actuació dels diferents equips, vo ld ria insistir en una qüestió que. em sembla a
mi , deval ua l'actuació individua l. en una
competició per equips, i fa oblidar que,
m.Jlgrat jugar per equi ps, els escacs són

ALBERT
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un jec individual, i que una partida d'escacs ha de dependre ún i cament d'aquells
que la juguen. Aquesta qüestió és el
tema de les partides inacabades i la punt uació que rep un equip en guanyar o
perdre un encontre.
Com a punt de pa rtid a diré que el
Vulcà de les 100 partides disputades als
10 ei1contres (havien de ser onze encontres, però només en foren deu. Més endavant parlarem d'aquest tema, que mereix un punt i a l'art) va deixar 12 parti des inacabades. I a mi em sembla que
això no és seriós.
Si estem d~ent que e ls escacs és un
joc individu)l, no haurien de menysprearse les partides que res ten pendents,
quan un encontre està decidit a favor
d'u;l equip . Però, és cla r, com que només
hi ho un punt en joc, quan aques t ja s'ha
D.con3eguit les partides restants deixen
de tenir importància per a l 'equip. Probablement per aquest motiu s'adoptà el
sistema de deixar les partides inacaoades. Perquè els jugadors que, obligats a
des;::daça r-se a una altra loca litat, havien
d'a jo rnar la seva partida i aquesta ja no
podia influir en el resulta t , en molts casos eren abandonats a la seva sort pels
seus companys d'equip.
Crec que seria just que cada partida
pogués influir en el resu ltat, perquè per
oltra banda no és igual perdre per 9 a 1
C:.l C ')3r 5,5 a 4.5. Així doncs , potser seria j " 'eresnant plantejar-se la poss ibili'" at (lue, talo com passa a les Olimpíades '1 en ,el Campionat d'Espanya . en lloc
è~ J1~ln tuar pel re sultat de l'en:::ontre
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(1 punt per a l 'equip guanyador) es pun,
tu és pe r la quantitat de punts aconsegu its pe ls j ugadors d'un equip (si guanya
per 9 - l, 9 punts per a l 'equip guanyador) . I que ningú posi l 'excusa que hi
hauria massa partides ajornades , perquè
qui juga el Campionat de Catalunya per
equips ja sap a què s'exposa. AI cap i a
la fi, és molt millor que hi hagi massa
partides ajornades que massa partides
inacabades.
I ara passem a comentar el desenvolupament d'aquests campionats:

Com ja hem dit anteriorm ent, el Vulcà
s'ha proc lamat amb claredat campió de
Catalunya per equips . Tanm ateix, després
de la primera ronda, que enfrontà els

sem bre . I tal i com consta a l'acta de
l 'encont re, les deu partides van finalitzar en tau les. Abans he dit que el Vulcà
havia jugat nom és deu enco ntres, i que
aquest tema mereixia un punt i a part.
Eviden ~ment un enco ntre d'escacs a
deu escaquers pot finalitzar 5 a 5, i evi·

cientment també els deu escaquers poden
fin alitzar en taul es. Tanmateix, la verit at és que no hi ha qui s'ho cregui.
I m enys encara sabent que l'acta de l'en·
cont re equivoca e l número f ede ratu de

se t dels deu jugadors del Vulcà, Curiós,
si tenim en compte que l'encontre se

ce lebrava al local del clu b de Gràcia. Si
hi ha algú que pensa malament. igual
!"'lira les signatures de l'a cta, però aixa

dos màxims rivals graciencs. la U. G . d 'E.

ja és pensa r molt malament i tampoc té

i el Vulcà i el re sultat de 5 a 5, es podia

t anta impo rtància

presagiar un campionat molt disputat.

Encara que, la veritat. n'hi ha per riure .
No es po t consu rar e l Vulcà i el Terra ssa,

Fa només un parell d'anys, el campionat es dec idí a la darrera ronda en un
encontre Vulcà - U. G . d 'E. , i curiosament

aquesta temporada, que comptava amb
un reforçat Barcelona, el -partit de
la màxima" acabava en taul es. Tanma-

teix, la U. G, d'E. va utilitzar tota la seva
e nergia contra el Vulcà, perquè va per-

dre les du es següents rondes amb el
Barcelona i el Congrés pel mateix re-

su ltat. 5,5 a 4,5, i va quedar descartat
de la lluita pel titol.
A partir de la quarta ronda, la U, G. d'E_
comença a donar la mesura de les seves

possibilitats, i guanya el Sant Josep (6-31.
el La Ura (4,5-5 ,5), el Jake (5 ,5-4 ,5) , el
Reus (3 ,5-6,5), el Terrassa (6-31. el Tarragona ( 1-7) i el Catalònia (6-2), per acabar fent taules amb el Barcinon a, classi-

ficant-se en tercer lloc amb 8 punts.

El Vulcà, després de l 'empatam ent amb
la U. G_ d'E, a la primera ronda , guanyà
amb claredat el Congrés (7-3), La Lira
(2,5-7,5), el Reus (6-01. el Tarragona (1 ,55,51. el Barcinona (6,5-1.5), el Barcelona
(1,5-6,5), el Sant Josep (6-3 i el Jake
(2-8) . La penúltima rond a havia de jugarIa amb el Te rrassa el dia 11 de desembre. Tanmateix. tal i com consta a l'a cta
de l'encontre , s'avançà al dia 8 de de·

però quan es fan irregu laritats, s'ha de
procurar fer-ho bé perquè ningú se n'ado-

ni. Si més no, haver redactat bé l 'acta_
I deixont aquest tema, després del
5 a 5 amb e l Terrass a, el Vu lcà finalitzà
brilla ntm :mt

el

campionat

guanyant, a

Manresa, al Catalònia per 1,5 a 8,5.
Ouant al subcampiÓ. e l Barcelona, va
fe r una exceHent campanya. Bona prova
d'això són els sis punts a les sis primeres r "l nde s. L'enfon::;ament davant el
Vulcà a la setena ronda el privà del carn·
pionat , I la ver itat és que el Barcelona
té equip per a vèncer al Vulcà , però amb
un parcia l als cinc primers escaquers de
4,5 a 0 ,5 no es pot aspirar 1 res ,
El de scens ha t ingut com a protagonis·

tes el Reus Deportiu, el Jake i el Sant
Josep, I tal com hem dit al començament
d'aquest comentari. va qu edar pràcticament dec idit després de la vuitena ronda en perdre per la mínima el Reus enfront el Ta rragona, i c i Jake en front el

Catalònia (6-4), en estar aquests dos
eq uips imlJlicats a la zo na de desc ens.
Ouant al Sant Josep, amb zero punts
a Ics de: 1 pr imeres roneles, fa dubtar flu e

el 9-1 de l'última sigui lícit.
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Selecció de partides:

Campionats d e Catalunya
p er Equips 1983-84
CUETO (Centelles)
MONRABA (Sabadell)
Apertura Reti
A - 09
1_ C13, dS : 2_ e4, e6: 3. b3, AlS: 4. g3,
C16; 5. Ag2, h6 ; 6. Ab2, e6; 7. 0-0,
Cbd7 ; 8. d3, Ae7 ; 9. Cbd2, 0-0. El pla
de les blanques en aquesta obertura és
ler e4 en el momen t oportú a fi de minar el centre negre i donar la màxima
potència als dos Alfils, un cop fets els
canvi s necessaris per aquest fi. En canvi

les negres han de buscar el seu contrajoc en el flanc de Dama, avançant el
seu Peó -a- i coHocant un Cavall a eS
10. h3, Ah7; 11. Cel (?!l, aS; 12. e4 (?).
Error. El blanc encara no està preparat
per a fer aquesta jugada, ja que abans
ha de dominar el quadre b4 mitjançant
Cc2 6 a3. 12 .. . dX e4 (!) ; 13. dX e4, Ab4
(!); 14. Rh2, CeS. Aquí es podia guanyar
un Peó seguint la variant: 14 .. .. A X d2;
15. DX d2, A x e4 (no CX e4 per 16. A X e4.
A X e4; 17. Td t . Cf6: 18. De2 i guanya
una peçal; 16. Tdl i la gran diagona l ne·
gra dominada per l'Alfil i la columna
oberta donen contrajoc al blanc. A més

a més la jugada feta pel negre obliga
l'avanç

del

Peó

-e-,

que

converteix

l 'A lfil de caselles negres blanc en dolent
I. a sobre. obre la diagonal bl h7 a
l 'Al fil negre de h7: 15. eS, Cld7 ; 16. Oe2.
a4; 17. bX a4. CX a4: 18. Ce4, CdcS ; 19.
Tdl , DaS. La pressió negre va augmen·
tant de mica en mica i ara la Dama negra
mira amb raigs X els Peons blancs do
eS i a2: 20. Cd3, C X b2; 21. OX b2, Aa3;
22. Oe2, CX d3 ; 23_ TX d3, OX eS. El ne·
gre. fruit de la seva es t ratèg ia. ha
guanyat un Peó i manté l'avantatge posicional obtingut a l'obertura: 24. 14. Per
a ll iurar-se de la clavada de la Dama ne·
gra . però debi litant-se perill osament el
costat del Rei. 24 ... . Oc7; 25. lidI. Tld8 ;
26. OC2, Ae7; 27. Db3. TX d3; 28. TX d3.
eS; s'ha d'obrir la pos ició per donar la mà·

xima vida als dos Allils negres ; 29. I X eS,
Ox eS; 30. a4 . El blanc té conti nuïnitat
de complicar la partida amb DX b7 encara que després de 30 .... TX a2; 31. Dc8.
Af8; 32. Td 8. TX g2 (!l; 33. RX g2. A X e4;
la victòria no pot escapar-se al bàndol
negre. Observi's que 32 .... A X e4 no es
pot fer per 33. TX f8. Rh7 : 34. Th8. Rg6 ;
35. Dg4 i el Rei no es pot escapar del
xec con tinu ; 30 ... , Ax e4 ; 31. AX e4,
DX e4; 32. Te3. DIS; 33. Tx e7. 012; 34.
Rhl. Td8; 35. ObI. Of3; 36. Rh2. Td2;
0-1.
M. Monraba.
fII OR IA (Jake)
O. RO ORIGUEZ (Vulcàl
Oelensa Siciliana
B- 23
1. 04. eS : 2 Ce3. e6 : 3. 14, dS : 4. C13,
dX c1; 5. AbS. Cbd7; 6. CX e4. Ae7; 7.
b3. e 16; 8. Oe2. CdS ; 9. 0-0. 0-0: 10.
AX d7 sinó seguiria 10 .. .. C7f6 amb la
incòmoda amenaça 11. ... a6. AX d7; 11 .
CeS. Igua l mant era interessant 11 . d4 .
perquè després de 11. .. . c X d4; 12. CX d4.
Db6: 13. Ab2 el blanc no té problemes.
rer exemple: 13 .... CX I4 : 14. TX f4. eS;
15. Cd2. Ad6: 16. Cc4 amb clar avantatne blanc. Ae8: 13. Ab2. Amb 12. g3 es
defensava el Peó f4 i. després de 12....
16. os podia tornar a 13 amb el Cavall.
(6: lJ . Cd3. b6 ; 14. c4. Cc7 : 15. Cd12,
Ac6; 16. Tadl. Oe8: 17. d4. cX d4: 18.
AX d4, Og6 ; 19. Cg3. Tle8; 20. Ae3. Af8;
21. 1d2. No té cap sen tit dobl ar les Torres
a ,l a columna Dama. ca r el blanc mai no
podrà penetrar en e l camp negre, al menyn

de moment. Tade; 22. Tfdl, TX d2; 23 .
TX d?, Ca6 ; 24. Td 3, CeS : 25. Te3, aS:
26. Og4 no serveix 26. Ad4 per 26 ... Rf7 .
ni 26. a3 per 26 .. .. CX b3; 27. A X I6. Dbl
puanyant. OX g4: 27. CX g4. Td8: 28. C12.
m.: 29. Ce2. Ab7; JO. Cd4. h6; 31. h4.
Ad6 ; 32. g3. hS; 33. CbS, Ae7; 34. Cd4.
Tg8; 35 . Rll . gS ; 36. a3?! ai"ò debilita
l 'cstructu ra blanca al flanc de Dama.
C'X f4; 37. 9X 14, An6 ; 38. Ab2, a4 el blanc
- ba n:lona. Després de 39 CbS . CX b3; 40
Td3 . f5 no té perspoctiveo de fer res
gairebé es troba en .. zugzwa ng_ 0-1.

4 -

EQUIPS CATALUNYA

J. SEGURA (Barcelona)

E. aUERALT6 (Jake)
Delensa Siciliana

B • 23

1. e4. eS; 2. 14. Idea antiga i força interessant per combatre la defensa Siciliana . S'aparta de les variants més co-

negudes i es proposa que el bàndol negre no jugui massa feliç aquesta poc

emprada línia de joc ds!? ; 3. eX ds,
DX ds; 4. Cc3. Dd8 ; 5. C13. C16. El pla
negre no és el més idoni contra aquest
sistema -anti·siciliana" ja que comporta

la pèrdua d'un valuós temps . Ara. tampoc no millora el joc la continuació 5 ... ,

Cc6 : 6. AbS. Ad7 : 7. d4 . c X d4; 8. CX d4 .
CX d4; 9. DX d4 . A X bs; 10. DX d8. Tx d8;
11. CX bs. a6: 12. Cc7. Rd7; 13. CdS.
e6; 14. Cb6. Ac7 ; 15. Ae3. Cf6; 16. Cc4.
CdS: 17. Af2 seguit de CeS amb bones
possibilitats . Segura - Wolft. Berga. 1982
6. CeS! Moviment encertat i enèrgic miliar que 6. Ac4. g6: 7. CeS. e6: 8. da .
Ag7 ; 9. Ae3 . Cfd7 i la posició del bàndol
negre és sòlida Cbd7. Un altre camí podria ser 6.... e6: 7. Df3. Ae7; 8. b3. 0-0;
9. Ab2. Cbd7: 10. 0- 0- 0. 7. 013. a6.
Clarament inferior resulta 7.... Cx eS; 8.
I x eS. Cd7: 9. AbS amb la seriosa amenaça 10. O-O: 8. Ac4. e6 ; 9. (J.......{) . Dc7;
10. Tel . g6. Desencert seriós que deixa
la defensa molt difícil. Més lògic 10 ....
Ae7 i 11. .. . 0-0.

11. CX I7! Sacrifici intuïtiu. molt fort.
aprofitant la m~na8 de desenvolupament

de les neg res i la posició leble del seu
Rei RX I 7; 12. TX e6. Rg7 ; 13. b3! Tota
la combinació s'assenta amb la força de
l'Alfil blanc i amb la feblesa de la gran
diagonal al·h8. Cb6. Jugada lòg ica però
potser no prou

bona.

Tampoc

no

és

"conse llable 13 .... Ad6; 14. Ab2. Tl8; 15.
CdS . De6 : 16. Dc3! i si 13 .. .. bs; 14. AdS.
Tb8: 15. Ab2 i la pressió és agobiant
14. TX I6!. CX c4. La jugada 14 .. .. RX I6.
un xic m;¡ lor. es castigava amb 15. Ab2 !.
Re2: 16. CdS. CX dS: 17. DX dS i les blan·
ques recobren la Torre. queden amb dos
Peons d'nvantatge i assoleixen una posició dorolinant, gairebé guanyadora . 15.

CdS!. D"~; no és possible lS .... CeS?
0"' 16. l )(e5. DX eS: 17. Tl7. Rh6: 18.
rl4. 16. h X c4. RQ8: 17. Ab2 . Ag7 ; 18.
Tel! . A X 'S: 19. AX f6. 018 ; l'abandó es·
t::¡ ri a

iU<l;tificrlt

20.

A X h8,

RX h8 ;

21 .

!lX c3! Dueraltó es rendeix . Si 21 .... Rg8;
22. Te7! amb l'amenaça Cf6. 1-0.
Joan Segura.

HU ESO (La lira)
.'. R A M iR~Z (Congrés)
Delensa Sici liana

B - 58

1. e4. ' 5; 2. C13. d6 ; 3. d4. c X d4 ; 4.
e X d4. CI,; 5. Cc3. Cc6 ; 6. Ae2. eS ; 7.
e b3. Ae7; 8. Ae3. 0-0 ; 9. (J.......{) . Ae6 : 10.
H. Tambñ és interessant 10. Af3 que im·
re~p i x In
dS. per exemole: 10. Af3.
l\e4 (10 . . bS; 11. CX bS. Ac4; 12. Ae2.
I\ X e2: 11. D,< e2. CX e4; 14. A X a7 i el
~ la," es queda amb Peó de més); 11.

EQUIPS

CATALUNYA

Tel , bS; 12. Cd2, Tb8; 13. b3, Ae6 ; 14.
CdS amb superioritat blanca dS correcte
contracop central que iguala el joc 11. 15
és millor 11. I X eS, CX €5; 12. Ad4 .
(Veure diagrama)
d4! Bona jugada. Ara s'amenaça A X b3
i guanya peça. La resposta del blanc és
ba stant lorçada 12. I X e6, I X e6; 13. Ad3.
Dóna més possibilitats 13. A13 . d X e3;
14. Oe2? L'error linal. Amb 14. Ce2 el
blanc podia conti nuar jugant, malg rat es·
tar inl erior Cd4!; 15. OX e3, C X b3 ; 16.
aX b3, Cg4; 17. TX I8, OX I8; 18. 013,
AeS. 0-1.
P.IZO (Callblane)
LAURI (Comtal)
Cafan sa Siciliana

B - 33

1. e4, eS; 2. CI3, Ce6 ; 3. d4, eX d4; 4.
C X d4, C16; 5. CC3, eS; CdbS, d6; 7. CdS,
CX da; 8. eX dS, Cb8 ; 9. c3. Constituye
una novedad co ntra el plan 8 ... , Cb8
j ugada por el negra. Se ha jugada otras
veces, si n embargo. co ntra la alternativa 1. ... Ce7. Por ejemp lo : 8 ... , Ce7; 9.
c3, Cg6? (es mejor 9 .... CIS); 10. Da4 !,
Ad 7; 11. DcS ! (el blanca t ambi én reti e·
ne la iniciativa co n 11. Db4 , AlS ; 12. Dc4! ,
Re7 Dolmatov - Chekhov, Moscú, 1977)
A X bS ; 12. Dx bS , Db7; 13. a4, a6 ; 14.
DX d7, AX d7; 15. aS co n ligera ventaja
del blanca Ermenkov - Suradiradja, Albe·
na. 1977. Ae7; 10. 14?! Debilita el Ilanco
de Aey Cd7 ; 11. Ae3, a6; 12. Oa4, 0-0 ;
13. Ca7? Se debían tom ar medidas contra
la amenaza 13 .... eX 14; 14. Ad4, Ah4,
pera esta jugada puede dar al negra la
chance de jugar 13 .... Tx a7; 14. A x a7,
bO; 15. Dc6 (única ante 15 ... , Dc7, ya
qu e si 15. A X a6, A X a6; 16. Dx a6, Dc7
y Ta8) Ah4; 16. g3, eX 14 ; 17. g X h4,
DX h4; 18. Rd 2 (a 18. Adl igualmente 18 ...
D(2) A12; 19. Ae2 , CeS co n ataque deci·
si va Te8 amenazando 14 ... , e X f4 y no 15.
D X I4 por 15 .... AgS ; 14. CX e8, TX e8.
Las negras estàn mejor 15. 0-0-0, A16;
16. Ab1, CeS; 17. A X eS, TX eS ; 18. Ad3.

Aquí opté por realizar un arriesgado
sacrificio de Peones en .. cadena- por un
ata que interesante pera nebulosa y pro·
bablemen t e incorrecta. Sin embargo es
difícil para el blanca , con la tensión de
estar delend iéndose y la banderita de
el reloj hac iendo de las suyas encontrar la defensa exacta. Empiezo : e4!?;
19. A x e4, bS ; 20. Oe2, Oe7! Continúo
con la avalancha de Peones sacrilicados.
De tados modos. si no juego agres iva·
mente habré perdido un Peón por nada .
21. A X h7, Rf8; 22. Thel , Tb8; 23. Ad3,
b4; 24. e4, b3! El que faltaba para estar
todos juntos 25. aX b3, aS; 26. Te3? Aqui
el blanca no hali a la mejor respuesta,
que consistia en 26. Te2 para responder
a 26 ... , a4 con 27 . bX a4! TX b2; 28. DX b2,
A X b2 ; 29 . TX b2 Y no cómo puede el
negra co ntinuar su ataque a4; 27 All .
Ahora no vale 27. bx a4, TX b2; 28 . DX b2,
A X b2 ; 29 . RX b2, Db6. TaS ; 28. Tel, 96.
También hay que vigilar. Se amenaza
29 ... , ax b3 6 29 .... a3 co n problemas
para el blan ca 29. Te3, aX b3; 30. TX b3,
Tal! ; 31. RX al, DaS; 32. Rbl , Ox el; 33.
Ra2, Ta8; 34. Ta3, TX a3; 35. bX a3, OX fl;
36. 93, Ad4; 37. a4. Oal ; 38. Rb3, AeS ;
39. Oa2, Del; 40. Oe2, Ob4 ; 41. Ra2, Oa3;
42. Rbl, Ad4; 43. Oa2, Ob4 ; 44. Re2,
Oe3 ; 0-1. A 45 . Ab l. Del; 46. Rc2, De2 ;
47. Rb3, Dd3; 48. Rb4 , Ac5: 49 . RbS, DIS
v Dd7 ; mientras que a 45. Rdl, Dd3; 46.
De l , De3, con ganancia d e material

J. Màu'i; F. M. Gómez.
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A. MEDINA (Vuleà)
GARCIA CONESA (Barcelona)
Apertura espanyola

C • 87

1. e4. eS ; 2. C13. Ce6 ; 3. AbS. a6; 4.
Aa4. d6; 5. 0--0. C16; 6. Tel. Ae7 ; 7.
e3. 0--0 ; 8. d4. bS ; 9. Ae2. Ag4 ; 10. dS .
CaS (~s millor 10 ... . Ca7 ; 11. h3. Ad7;
12. a4. Db8. amb lleuger avantatge blanc.
Geller · Romanisin. Soci 1982); 11. Cbd2 .
eS; 12. h3. AhS; 13. b4! Bona jugada que
deixa e l blanc amb una mi ll or estructu·

ra de Peons . El moviment 13.... Cb7 dei·
xaria el Cavall lora de joc durant una
bona estona . L'única possibi litat és la

textual. Cc4. que després del canvi dóna
al blanc una majoria de Peons de dos con·
tra un. mentre que el Peó negre de c4
resta com a debilitat eX b4. El canvi és
obligat. perquè 13 .... Cc4?; 14. CX c4.
bX c4; 15 . bX cS guanya un Peó. si més
no 14. eX b4. Ce4 ; 15. Cx e4. bX e4 ; 16.
a4. Ce8 ; 17. Ae3. AX I3; 18. DX I3. AgS;
19. Tee1. Ax e3; 20. OX e3. aS. Era inte·
ressant la maniobra CI6-d7. i. eventual·
ment. Cb6 ó CcS en cas que el blanc
mogui bS 21. Tabl. 15. Busca contrajoc
al centre. però seguia sent inte re ssant

21. .. . C16; 22. eX IS. C16; 23. Ae4. Te8 ;
24. bS. TeS. Amb aques ta jugada el negre
aconsegueix un cert contrajoc. La mania·

bra 24 .. .. Cd7; 25. De2. CcS; 26. Tx c4.
si bé crea un bloqueig al Ilanc de Dama.
permet al blanc . després de 27. Ac2 . co·
municar la Torre amb el flanc de Rei, i

Ab3. d6 ; 3. e3. 0--0; 9. h3. CaS ; 10. Ae2.
eS; 11. d4. De7 ; 12. Cbd2. ex d4; 13.
eX d4. Ce6; 14. Cb3. Ab7. Un experimen·
to de Keres que solía jugar en la década
de los 50. Hoy se suele jugar aquí aS;
15. dS! Cerrando la diagonal del Allil
CaS. Según Keres es relativamente me·
jor 15 .... Cb8. Si 15 ... . Cb4; 16. Abl
Tlc8; 17. Ad2!. Cc2; 18. AaS; 16. Cx as:
Dx aS; 17. Ad2. En Larsen· Keres Zürich
1959. se siguió 17. a4. Tlc8 ; 18. Ad3. Cd7;
19. Ag5 I· . De7; 18. a4. Tle8; 19. Ad3± .
bX a4; 20. TX a4. aS; 21. Dal! . Ad8 ; 22.
Tel. Ob8; 23. TX e8. AX e8; 24. AX aS.
Ad7; 25. Ta3. AX aS ; 26. l X aS. Tx aS; 27.
OX aS. Ce8. Si 27 ... . Db2; 28. Dd8. Ae8;
29. Dd6. Dcl ; 30 . All. AbS ; 31. Db8 ± .
S'3D .. .. Ce4 ; 41 . DeS I ; 28. De3. g6 ; 29.
Cd2. R18; 30. Ce4. Re7; 31 . CaS. Jugada
dudosa que descentraliza el Caballo . Me·
jor era 31. ... Ce3, Db6 ; 32. b4. IS! ; 33.
eX IS. gX IS; 34. g4. Con el único objeto
de plantear problemas concretos en el
apuro de tiempo del contrario . Sin em·
bargo. el negra los resuelve bien y s610
un error tras el control permite ganar

al blanco I X g4; 35. hX g4. C16 ; 36. Ce4.
Db7 ; 37. Ce3. CX dS ; 38. Ae4. CX e3 ; 39.
A X b7. Ca2; 40. CdS. Rd8; 41. gS. AbS ;
42. 13. Ae4; 43. Ce3. Ad3; 44. bS. AX bS ;
45. Ae4. Ce3 ; 46. A X h7. Ad7? ; 47. g6.
1- 0.
Gil· Reguera.
CLASSIFICACIONS FINALS

iniciar accions ofensives. o bé preparar

14 . i es queda amb dos Peons de més
25. Oe2. Oe8 ; 26. Te2. CX e4; 27. DX e4.
DX IS; 28. DX IS. TX IS ; 29. Tbel. TX dS ;
30. b6. Td3. Tampoc no salva 20 .... Tf7; 31.
TX c4. Tb7 ; 32. Tc8 seguit de Tc7; 31 .
Tb1. 1-0.
GIL REGUERA (Barcelona)
SERRA (U . G. d·E.)
Apertura Española
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1. e4. eS; 2. C13. Ce6; 3. AbS. a6; 4.
Aa4. Cf6 ; 5. 0--0. Ae7; 6. Tel . bS; 7.

1." Div· :;i6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vul e:'
Barce lona

U. G. d·E.
Terross a
Barci nona
Con ~ ré "

Lo

Lira

Tarrag ona
Cotol ón 'J
ReL:3 [~p ortju
Jo.kc
Sant Josep

10
9
8
8
6.5
6
6
4
3.5
2 B
2 B
B

= 7
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2. Divisió. Grup 1

1. Centelles
2. Sant Andreu
3. Sabadell
4. Calella
5. Olot
6. Gui xolenc
7. Granollers
8. Ami stat Premià
9. La Col mena
10. Foment .. B.
11. Girona
12. Hortenc

10
10

P
P

8,5
6,5

6
5
4
4
3,5

3

3
2,5 B

1.
2.
3.
4.

Foment
Gran Pen ya V.
Vilafranca
Comtal

5.

S. E A. T.

6.

Vu lcà . B.
Sitges
Hospitalet
Coll blanc

4

G. E. V. A.

4

U. G. d'E. • B.
Vendrell

3,5
2,5 B

9.
10.
11 .
12.

10,5 P
7
7
6,5
6,5

3.

Xec Escacs
Cerdanyola V.
Vi c

4.

Terrassa

5.

Santa Perpètu a

. B.

6. Torrenegra
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Barberà
Congrés . B.
Granollers . B.
Catalunya
Sabadell . B.
Català

Sedeta
Barcelona . B.
AI. Barce lonès
Mataró
Cerdanyola Mataró
Sant Adrià

12 .

Sant Josep .. B.

1

1. Catal ònia · B·
2. 7 a 9 Ru y López
3. Cornellà
4. U. G . d'E . · C.
5. Igualada
6. Tres Peons
7. El Pra t
8. Barcin ona - S .
9. Gavà
lO. Padró Corn ellà
11 . M anre sa
12. Vilafranca . B.

1.
2.

4,5

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9,5 P
9,5 P

10.

9

11

P

8,5
6
3,5
3,5
3,5
3,5

3

B

9,5
9,5 P
7,5 P
7

6,5
6

B

9 P
9 P
8,5 P
7,5

6,5

6
5
4,5
4,5
3
2
0,5 B

9.

Bergu edà
Xec Esca cs · B.
Calaf
Santpedor
Avinyó
Vulcà · C .
CatalÒnia . C .
Barcelona . C .
Vi c . 8 ..
Gironell a
Olesa

10
9

P
P

8,5
6,5
6,5
6,5
4,5
4,5

4
3,5 B
2,5 B

2." Cat. Provincial (Barcelona) G· 2

5,5

1.' Cat. Provincial (Barcelona) G · 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3
2,5

9.

5,5
4,5
3,5

2.' Cat. Provincial (Barcelona) G · 1

5,5

4,5

L ' Cat. Provincial (Barcelona) G · 1

1.
2.

10.
11.

C. C. Badalona
M as nou
Cerdan yola V.• B.
La Colmena • B.
Besós

1." Cat. Provincial (Barcelona) G · 3

2.a Divisió. Grup 2

7.
8.

7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rub inenca

La Ura . B.
Sant Cugat
A . V. A . M .
7 a 9 Ru y López . B.
Cu ltura Badia
Terra ssa Ol C ..
Colom . B.
Barc in ona . C.
Castellar
Horten c. B.

10 P
10 P
9,5
7,5
7

5
4,5
4,5

4
2,5 B

1,5 B

2.' Cat. Provincial (Barcelona) G· 3
1. Malgrat
9,5 P
2. Colom
8 P

8 -
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barceloneta
Sant Josep ·C·
Carmel
Argentona
Sant Celoni
Pineda
9. Sant Martí
10. Londres
11. Canet
12 . Orfeó Badaloní

10.
11.

8
6,5
6
S,S
5
4,5
4,5

1.
2.

3.

4 B
3 B
l ,S B

10
9
8,5
7,5
6
4,5
4.5
4,5
4
3.5
2,5

P
P

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Salle Horta
Tres Peons . B.
Barcelona .D.
Olivetti
Claret
Barcinona .. D.
Comtal . B.
S . E. A. T. • B.
Jake .C.
Aurora
7 a 9 Ru y López . C .
Turó Peira

La Colmena • C·
Ma lgrat .B.
Sant Adrià . B.
Catalunya . B.
Foment · D.
Sant Josep • D.
Torrenegra · B·
Cerdanyola Mat. . B.
Tordera

B
B
1,5 B

9,5 P
9.5 P

8

Martorell
Gran Penya . B.
Piera
C. M . Gràcia
5. Sant Feliu . B.
6 Coll blanc . B.
7 Gavà .B.
8 Padró ·B.
9 El Pra t · B.
10 Gel ida . B.
11 C. C. R. Castelldefels · B·

1.
2.

5,5

5
5
4.5
4.5 B
1.5 B
O B

10

P

8

P

4

8.
9.
10 .
11 .

10 P
9 P
9
7
5,5
5,5
5
5
4,5
4 B
1,5

9,5 P
9 P
9
8.5

8
6
4.5
4,5
4

2

B
B

3.1to Cat. Provincial (Barcelona) G · 4

6.5
6,5

8
7,5
7.5
6.5
6
5

6.
7.

1.
2.
3.
4.

3.' Cat. Provincial (Barcelona) G· 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.
5.

Santa Perpètua • B.
Montcada
Bifurcac ió
Gelida
Sant Cugat . B.
Sabade: . C.
Rub i . B.
Cerdanyola V. • C .
Martorell . B.
Xec Escacs .C.
C. C. R. Aragonès

3.' Cat. Provincial (Barcelona) G · 3

2.' Cat. Provincial (Barcelona) G· 5
1.
2.

2 B
1,5 B

3.' Cat. Provincial (Barcelona) G · 2

2.' Cat. Provincial (Barcelona) G · 4
1. Sant Feliu Llobregat
2. Cornellà . B.
3. Samboià
4 Sitges . B.
5 Jake .B:
6. Bim · Sants
7. L'Hospitalet . B.
8. Esplugues
9. Foment · C.
10 . C. C. R. Castelldefels
11. U. G. d·E . • D.
12. Viladecans

Barceloneta .B.
Calella . B.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10 .
11 .

Centelles. B.
Ideal Clavé
Cardedeu
Sedeta . B.
C. C. Gràcia
Mollet
Vul cà · D·
Catal unya · C·
Granollers "C.
Juyo l Ildefons
Tenis Salut

9.5 P
9,5 P
9
7.5
6,5

6
6

5.5
3.5
2 B
B

3.11. Cat. Provincial (Barcelona) G · 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sant Andreu
Moià
Noé

. B-

O. N. C. E.
Tres Peons · C ·
La Colmena .D.
Fomen t Hortenc

8,5 P
8 P
7
6
4.5
4,5
4.5

EQU IPS CATALUNYA
8.
9.
10.
11.
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Etsetb
Sant Josep . E.
Oli vetti .BSordomudos

4
3,5
3,5 B
1

Grup

5: Sant Jaume, 8; Comtal .C. , 8;
Laetania, 7; Sant Mart i . C .,
6,5 ; Argentona . B., 6,5; Sant
Martí .D., 6; Foment . F., 4,5;
Sant Adrià .C-, 3,5; Argentona - D- , 2; Laetania - B-, 1,5;
Carmel . D. , 1,5.

Grup

6: Berguedà .. B. , 11; Berguedà
cc Cn, 8,5 ; Catalònia . 0 . , 8,5;
Avi nyó . B. , 6,5 ; Santpedor . B. ,
6; Sta . M ,a d'Oló, 5,5; Torelló
. B. , 5,5; Sta. M .a d'Oló .B · ,
. B., 2,5; Calaf . C. , 2,5, Avin yó
- C- , 2.

Grup

7: Molins de Rei , 9,5 ; Societat
Casino, 7,5; Samboià .B., 7,5;
Cercle SI. Feliu, 7; Passió Esparreguera, 6; Molins de Rel
. B., 5; Cercle St. Fel iu . B.,
3,5; Vallirana, 3,5; Societat Casino · B., 3; Piera . B., 1,5; Martorell . C., 1.

Grupo

8: Sant Andreu " 0 ", 10,5; Vilasanès, 9: Ami stat Premià «B.,
8,5; Mataró . B., 8; Tiana, 6,5;
Bim-Sants . B- , 5,5; Català . B.,
5,5; Ràpid Navas . B., 3,5;
L1antia Mataró, 3; Londres .B.,
3: Malgrat . C ., 2; Argentona-

3.- Cat. Provincial (Barcelona) G·6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Igualada . BSant Joan Vilatorrada
Castellet
Balsareny
Navas
Agut
Súria
8. Torelló
9. Calal · B-

6 P
5,5 P
5
4
4
3,5
3,5
2,5
2 B

Classificació a 3.- Provinci al (Barce lona)
Grup

1: Epic.

11;

Terrassa

fc D". 8,5;

Mollet . B-, 8,5; Montcada . C - ,
8; Cultura Badia, . B- , 5; Casa l
Mantornés, 4,5; SI. Cugat . C - ,
4,5; C. A . Badia, 4; Santa Perpètua . D-, 3,5; Bifurcació . B. ,
3,5; Avam . B-, 2,5; ~pic . C - ,
2,5.
Grup

2: Ullastrell , 9,5; Santa Perpètua
ccC n, 9; Barberà .. B-, 9; Els
Termes, 8; Xec Escacs . D- , 7;
~~ic . B-, 5,5; Sabadell . D., 5;
Mollet . C ., 4; Cultura Badi a
· C ., 3,5; Terrassa . E_, 7,5 ;
M ontcada

. B-,

2;

Bifurcació

. C- , 1

Grup

3: Sant Martí «B". 8: Carme I cc B.,.
7,5; Bim-Sants . C., 7,5; Sant
Pere Torelló, 7,5; Ideal Cl avé
. B- , 6,5; Sant Ce loni . C ., 4,5;
Vi c . C. , 4,5; Centelles . C -,
3,5; Noé . B., 2,5; Moià . B • .
1,5; Carmel -Escalón , 1,5.

Grup

4: S. E. A. T.

IIC II,

10.5 ; Jake «O»,

10 ; Gran Pen ya . C., 8,5; Catalunya . E- , 7; L'Hospitalet . C .,
6,5; Sedeta .C., 6; Sitges .C.,
4,5; Gavà . C . , 3,5; Foment . E.,
3; Esplugues . B., 2,5; Vilade·
cans · B •. 2: Sitges . E-, 2.

. C., 1.
Grup

9: Barcelona -E .. , 10; Sant Celoni "B .. , 9 ,5 : Congrés . C., 9:
Tres Peons . D., 8; Verge de
Núria, 6; Cata lunya .D., 6; Claret . B., 5; Comtal . D., 4; Ràpid Navas , 3,5; Collblanc .C.,
3,5; Foment • G - , 1; Sant Andreu .E., 0,5

Grup 10: Carmel «C ", 10; Vulcà «En , 9,5:
Sitges . D. , 8,5: AI. Barcelonès
. B., 8; Ràpid Navas .C., 6,5;
Sant Andreu . C . , 6,5; 7 a 9
Ruy López . D., 5,5 ; S. E. A . T.
. D- , 3,5; Jake . E. , 3; Claret
·C·. 2,5; Verge Núri a . B., 1,5;
Etsetb • B." 1.
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GIRONA
1.& Cat. Provincial

1. Banyoles
2. Royal
3. L'Escala
4. Forn. La Bisbal
5. Olot .B.
6. Torroella Mont.
7. Salt
8. Pa lafrugell
9. Blanes
10. La Cellera
11. Olot . C.
12. Girona · B·

9,5 P

8,5 P
8
7,5
7
5,5
5

5
3,5
3
2 B
1,5 B

6

P

6
4
3,5
3
3
2

B

2.& Cat. Provincia l B
1.
2.

Olot . D.
Dr. Pascual . B.

3.

Guixolenc

4.
5.
6.
7.
8.

Sant Jordi
Roya l . B.
Salt . D.
Salt .C.
Llançà

. C-

Blanes . B.
Vidr eres .B.
Girona -eDr. Pascual . C.

3
2
1,5
O

LLEIDA
1.11. Cat. Provincial

2.a Cat. Provincial A

1. Vidrere s
2. Dr. Pascua l
3. Farners
4. Doble Set
5. Anglés
6. Cassà
7. Salt . g .
8. Guixolenc . B.

4.
5.
6.
7.

6,5 P
4,5
4
3,5

3
2,5
2,5
1,5 B

1.
2.
3.

Lleida
Tora

43,5 P

Vil anovenc

36,5

4.

C. E. A.

30

5.
6.
7.

Agramunt
Artesa
Lleida . B.

27
25
11

37

B

2.11. Cat. Provincial

1. Mollerusa
2. Anglesola
3. Seu d'Urgell
4. Balaguer
5. Bellpuig
6. Artesa . B.
7 . Torrefarrera
8. Ll eida .C.

50,5 P
45,5 P
43 P
41

37
30,5

21
11 ,5

3: Cat. Provincial (Lliga d'ascens)
1. Juneda
2. Barbens
3. Lleida . D.
4.

Tora . B.

5.
6.

Vi lanovenc • B.
Guissona

19,5 P
15,5 P
12
11,5
9
7,5

a

3. Cat. Provincial A

1. Llançà. B.
2. L'Escala . B.
3. Olot . E.
4. Sant Jordi · B·
5. Bellcai re
6. Sant Jord i . C.
7. Forn . La Bi sbal • B.

TARRAGONA
5 P
5 P
3,5

3
2
1,5
1

3.· Cat. Provincial B
1.
2.
3.

Dobl e Set . B.
Farners .B.
Salt ·E.

--

5,5 P
5 P
4

1.a Cat. Provincial

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tarragona . B.
Tortosa
Escacs Reus
Vilaseca
Vall s
G. E. Amp osta
Amposta
Reus Esp . • B.
Reus Esp .• C·
Tarragona .C.

7

P

6,5 P
6,5
5,5
4,5
4
4
3,5

2,5
1 B

eQuIPS CATAL:JNYA / NOMS CLASSICS
2,- Cat. Provincial

3.' Categoria Provincial (Fase prèvia)

lo

Vendrell . B.

6

P

2.

Hifrensa

6

P

3.

Al canar

5,5

4.

Valls . B.

5

5.

Riud oms

3,5

6.

Gremcesa

3,5

7.

Torredembarra

3,5

8.

Ulldecona

3 Pr

9.

Borges

O B

3,- Cat. Provincial (Final)
lo

Peó Vuit

3.5 P

2.

Duraval

3.5 P

3.

Escacs Reu s . B.

2

4.

Escacs Reus . C.

0,5 Pr

5.

Hifrensa . B.

0.5

EL
Qui

no

co nei x

li

Aaron

P

SEU
Nimzow itsch?

Grup A : Escacs Reus . B., 3,5; Montblanc . A ., 3; Montblanc . B.,
2; Sarreal, 1,5 i Valls , C', o.
Grup B: Escacs Reus , C" 4; Vilaseca
.B., 3; Duraval . B. i Escacs
Reus .0., 1,5; Vilaseca - C. , O
i Teres ines retirat.
Grup C: Durava l, 3; Bisbal , 2,5; Torredembarra. 2; Bremcesa . B., 1,5
i Bisbal . B •. lo
Grup D: Hifrensa .B •. 5 ; Cambrils, 3;
Riudoms .B. i Hifrensa ,C',
2.5; Cambrils . B., 2 i Borges
-8-, O.
Grup E:

Peó Vuit. 5; Peó Vuit. B., 3,5;
Alcanar .B. i Tortosa . B. , 2.5;
G. E. Amposta . B., 1,5 i UII4econa . B-, O.

SIS T EMA
Nimzowitsch

Potser a tal pregunta no podria contes- mo lest.

predicava

un

joc

tar, però no és ga ire difícil de fer-ne end e'Jinar les intencions hostils , el
::i nc cèntims.
curcé.,
Aaron Nimzow itsch va néixer a Ri ga

molt

no deixar jugar, el bloqueig,

- joc

Si hagués de citar tres mà ximes de

.1 1887. Com a jugador guanyà els forts ~' imzowitsch que defini ss in algunes de
torneigs de Dresde (1 926) i Carl sbad les seves t eories. seri en les següents:
(1929) . Peró el que l 'ha fet fam ós són
els seus dos manuals d·escacs: El meu
1) les posicions restringides s·allibe3istema i La pràctica del meu sistema.
1

sigui , el seu sistema.
Nimzowitsch i la seva obra, i que

ren lentament,

2)

en altres punts possibles irrupcions. ja que la irrupció per la

const i qu e és una opinió molt personal,

han passat a l a hi stòria com aquella
teoria filosòfica què es considera histò-

columna sorgirà gai rebé automàticame nt so la , i

ricament positiva per have r estat refu~a da .

Desaconsellaria a toth om que no ll egís
Nimzowitsch si no sabessi n del cert qu e

"an de llegir deu llibres més d·escacs
després d'aqueixos .

quan es posseeix de forma permanent una columna, no cal busca r

3)

l 'única cosa que un escaquista ha
de f er és ampliar el concepte de
debilitats.
Xavie r Mateu.
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Campionat Individual de f'atalunya 1984
DAMOSI
Després de diverses edicions disputades, pel que fa al campionat absolut de
Catalunya, per sistema de lliga, en aquesta es tornà al sistema suís, limimnt le
participació a 40 jugadors. cosa que sem-

blà més adequada que els prop de 70
que integraren les darreres edicions de

la Preferent Especial, en la qual els estudis efectuats demostraren que, a partir

de la meitat del campionat, es jugaven
dos torneigs diferenciats i sense gaire
relació: els de dalt, i els de baix, Abans
de res, podríem .plantejar-nos ¿passà això
aquest cop? Sense una anàlisi molt detinguda. es pot afirm ar que no ho sembla, ja que aparentment hi va haver més

igualtat i mobilitat dins de la classificació; com es veurà, els forts no se'n po-

dien refiar de ningú . Altrament. el sis-

(tret d'Ortín , que es retirà abans de concloure el torneig) serà provi ncial, però
11') una prov[I màxima de Cata lunya. A
lél segon a qüestió la resposta pot ésser
lIn xic més positiva . Fora dels que hi

oren per altres mérits, calgueren 2.190
punts d'ELO per a entrar a al final màxima (i 2.095 per a entrar a la Preferent
[ spec ial) la qua l cosa no és ni molt ni
poc: en resum podria la cosa ser més

colectiva encara però està força bé . Finalment, com a aspectes també positius
!",er a la serieta t de la prova. comentar
<l U9

la constant ELO s'apujà a 25 i que

l es prove s màximes foren vàlid es per fi
j er a
l'avalu ació estatal (que. fins ara.
.. ren ia e1 consideració el campionat de

l'Alcà rr ia, però no el de Catalunya!) .
A més a més dels 40 finalistes, els

tema suís, en cas de poder-se desenvo-

11tres pre ferents foren dividits en dos

lupar amb total rigorositat, és perfectament adequat per a qualsevol tipus de

0ruPS, el que s'anomenà Preferent Espe-

compet ició , segons opina. si més no, el
màxim expert sobre el tema, el nordamericà Harkness. En aquest cas, e l direc-

r ia l i el que s'anomenà Preferent Ordirària (pa rn ula , la segona, que pensem que
s'hauria de suprimir). grups que consta-

,en de 60 jugadors i de 109, respectiva-

tor del torn eig era en Jesús López i Moreno , assessorat per l'àrbitre internacio-

ment.

nal Carles Falcón i Martín. així que el
rigor tècnic era amplament assegurat.
Finalment. cabria preguntar-se pe r dos
factors: el nou sis tema (jugant·se totes
les partides de cada ronda a un mateix
local, per a mantenir la identita t i unicitat del torneiÇ1). afavorí la participació

LA FINAL ABSOLUTA
MARTIN, GUANY ADOR IMBATUT

dels jugadors de lluny de Barcelona? Ju-

amb dos punts estaven Mateu i Pablo del
Xec, Pomés del Terras sa, Grau de l Saba-

garen aquest campionat màxim de Catalunya e ls millors jugadors del país. si
més no. els millors amateurs (els professionals tenen altre tipus de planifi cació
i compromisos que sovint no els pe rmeten jugar aquestes proves)? A la primera pregunta. lame ntablement. cal contes-

tar que no, i aquesta ha estat la fallada
principa l del torneig . Caldria investigar
les causes urgentment j tractar de po·
sar·hi remei. puix que un campion <!t on
el participant més llunyà ve de TerrJssa

Entrant en el que va ésse r e l torneig
en si, í fent una mena de peHicu la de la
final. vei e m després de 2 rondes supremacia vall e sana als nrimer!' llocs . noncs

dell, jun tAment amb els vulca nistes Mar-

t in i Veh í i en Gil Reguera, del Barcelona . Les taules a la tercera ronda del
terrassencs Mateu i Pomés. juntament
amb les derrotes de Grau davant Noria i

de Gil i Vehi davant Martin i Pablo, respectivament, deixà aquests das com a
capdavante '" ::; i Mart ín a'Jrofitò efi caç:"1 ent
a la qu art] rO:1 da l'avantatg e de les pcr: es
blanqu c::; a la partidJ, po t ger, més im-

portant del t orneig . Aquell dia, Mateu

INDIVIDUAL CATALUNYA
guanyà a Monedera i restà sol a mig
punt de Martín, mentre vuit jugadors seguien amb tres punts.
A la cinquena ronda, Mateu no aprafità en canvi les blanques envers Martín,
fent taules, mentre Vehi guanyava Alonso, Pomés a Gil Reguera i Pablo a Simón,
A la sisena ronda, noves taules del lider
amb el sòlid Pomés. així com entre els
companys de club Mateu i Pablo, mentre
Vehi era clarament batut per IlIescas,
que anava amb 3 i mig. com Noria, que
1c,u311 dia guanyà Llapis , A la setena
ronda, IlI escas, Pablo i Noria foren batut::; per Martín, Pamés ¡ Mateu, respec~ ;vJ;nent. amb la qual cosa els dos de
T cr rass~ es trobaven a mig punt de Marl'o , però havent jugat ja amb ell. Per
aquest motiu, Martín s'enfrontava a Vení
D la vuit'3 na ronda, guanyant-lo, mentre
Mn~eu només feia taules amb Simón i
Pamés perdia amb Romero , que escalava posicions. Com que això deixava a
Martin amb un punt d'avantatge sobre
Mateu i Ramera faltant tan sols dues
rondes, la cosa començava a veure's
clara.
AI dia següent, Martín entaulava amb
Romero, mentre Mateu, vencedor d'lll escas, s'acostava a mig punt, Pabla. vencedor de Joanpera, restava a un punt de
Martín, i Simón i Pomés, que entaulaven entre ells, eren ja a punt i mig. A
la darrera ronda, Pablo assolia un bell
èxit enfront IlI escas, cosa Que nO feien
Pomés (taules amb Torrecillas) i Mateu
(tnules amb Ramera), per la qual cosa
les taules de Martín amb Simón eran
més que suficients per a donar-li el
primer lloc en solitari a qui, en vena
d·èxits, havia de proclamar-se també el
1984, campió d'Espanya. Un cop m,;s,
aq uest conscienciós professional que és
l'Àngel Martín, era, amb tot merei xement, campió de Catalunya, imbatut i
lider de cap a fi del torneig.
Parlant d'altres jugadors, cal destacar
"actuació dels sotscampions Pablo i Mateu (empatats a punts, Harkness, Bucholz i. . no, en Son nen guanyava Pa-
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bla) amb el seu joc valent i espectacula r, j untam ent amb el campionat d'Alfons
Ram era, que fou derrotat a les dues primeres rondes per Maroto i Falcón, i des')ré::

VCl

estar a punt de revalidar el seu

titol de sotscampió amb sis uns seguits,
;,cabant amb les dues taules ja narrades .

Vehi acabà d'espatllar el seu torneig en
ser derrotat per Noria a la novena ronda

(i la seva partida amb Gil el darrer dia
no fau apta per a cardiacs) mentre que
IlIescar;, sorprenentment derrotat per
Grau a 11 primera roda (com li passà a

Bofi'l, a la segona) lluità es forçadament
oels primers llacs, però perdé amb Martin, el campió i Pablo, el sotscampió,
deo~rés d'haver rebutjat t aules, Norma de
M. C. per a en Torrecillas i per poc no
lo obtingué en Jordi Tejero, qui es situà
ron::8 bé (era el teòricament més fluix)
n l'e'>!Jrint final de la cursa. Bon torneig

també per a en Josep lIuis Maroto, a
una b1na temporada, mentre que en Ro-

,¡ro, Bofill i Bordell no n'estan gens satisfets,
PRE~ERENT

ESPECIAL

AI grup de Preferenf Especial, no es
vele res gaire clar fins a la setena ron-

da, quan en Fàbregas, de Terrassa, en
Cluanyar Dornínguez , del Jake, es situava

de forma total sorprenent com a lider
únic. I ho refermava la ronda següent

en derrotar el seu company Sort, que
diuen que de vegades en té, L'esopec
del lider davant de Vall a la Dovena randa, el compensava guanyant Bosque a la
darrera, mentre que Marchador, que ha-

via perdut amb Fàbregas a la quarta ronda, quedant amb dos de quatre, resultava que havia guanyat consecutivament

Julbe, Marc Ferrer, Bonell, Clotet, 00mínguez i Vall. per asabar compartint el

primer lloc amb el seu botxi. Vuit punts
per a ambdós i norma de Mestre Català per al campió, així com classificació
directa per a la pr:Jpera final per a Sort
Ramírez i 8lelsa, que a la darrera ronda guanyaren, respect!va:nent, Mo::ella.
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Dominguez i 80nell, mentre que Clotet,
tot i guanyar Pere Mas (en trànsit de
Granoll ers a Cerdanyola, aquest darrer)
quedava fora per un xiquet. Si hem de
mirar per la cua, observarem que. així
com el mim . 51 (de 60) va quedar campió, els l, 3 i 7 compartien l 'últim lloc
amb el 58 (cose s de l 'ELO) i el . nostre
president- tampoc no va donar la seva
rcal mida .

PRE¡:ERENT

O RDINAR IA

Pel que fa a la categoria Preferent Ordinària , A. Alfon so, que començà amb
una derrota envers Planells i féu les consabudes taules a la segona ronda amb el
seu compa ny de c lub Cañizares, hagués
agraï mig punt més a la classificació final,
doncs a igua ltat de punts (8) .l'oriund,
Rowson tenia millor 8ucholzde llarg , i es
feia amb el titol i la consegüent norma
de M C. (això ja no hi serà al 85) apart
de la classi ficació per a la final. El britànic , exceHent jugador, truncà a la darrera ronda les possibilitats del fins llavors líder, l'invident Sabnés. quina actuació en aquest campionat merei x tots
els elogis . Jiménez i Joaquim Travesset 11 feren 7 punts i mig i es classificaren amb els esmentats per a la propera Preferent Especial. Estrell a i Sevillana feren també 7 i mig però no es
classificaren (com que això no és un joc
de naipo, de vegades no n'hi ha pr~ u ni
amb set i mig) .

PRIMERA, SEGONA I TERCERA
A les altres catego rie s sobresurt un
fet sense precedents: els fortíssims jugadors Armengol i Gonzàlez, del Xec Escacs de Terra ssa. establiren una mena
de competició a veure qui feia 10 a 10 a
l 'Individual (quedar campions per a ells
era poc) és clar que l'Armengol ho tenia
ba stant més dificil, ja que jugava a primera categoria i 6n Gonzàlez a segona.
Tot i aixi, resultà guanyador del duel
moral, puix que en arribar la darrera ran-

dn te nin 9 puntets com 9 so lets, mentre
'lue en Gonzàlez tenia només ... 8 i mig .
Ca l dir, però, que això es devia al millor
c:or d'en Gonzàlez, que, a la novena ronlo , amb 8 de 8, jugava amb un adversari
Je sis punts (per a pujar en calent set)
i va fer taules perm etent al seu ad·
le;-sar i pujar amb unes altres taules,
men tre que l'Armengol, amb tesitura
::;emblan t, no perdonà Bernet. a qui va
obl igar a guanyar a la darrera ronda , si
vo lia ser preferent (va guanyar, això sí).
A la darrera ronda, tots dos, tant Armengo I com Gonzàlez, tingueren bon cor
j donaren taules als seus adversaris,
.¡UB necess itaven el mig punt per a pur:' (ó::; rlc ~U;X)S3r ['nco ... ment del qui
va ve ure que li tocava Armeng JI el darl'er dia) .
A la terce ra categoria, el campió fou
Muñoz, uel Rusc, o, si s'ho estimen més ,
de La Col mena, en fer taules a la darrera ronda amb Lebrón, La Colmena , que
quedà segon, i haver guanyat a la novena
¡'anterior líder, el santfeliuenc Martínez,
que a la darrera ronda perdé de nou amb
Gonzàlez, de La Colmena , que comparti
amb ells el tercer lloc, juntament amb
Vizcaíno de ... si de La Colmena, prec iS3ment. No ca l dir que a Santa Coloma
devien f r r fOf.ta gr030a aquell dia . Per
cert, vostès s'imaginen que a una partida no pot ésser que guanyin tots dos, o
que l 'un guanyi i l'altre faci taules, o que
algú trequi un punt i mig de cop, o bé
que un jugador faci tres punts des del
si lló sense ni aparèixer a les lli stes? ,
doncs a ¡' individual de tercera aques tes
coses sembla que són possibles. Deu ser
allò de fer promoció.. De totes maneres
els resu ltats de Castillo, de Sant Marti,
a les dues últimes rondes són una mica
misterios os. El cas és que aquest jugador feu també vuit punts i compartí el
tercer ti nc. això sí que sembla segur i
comprovat.
A cont inuJGió, com és natura l, les classificacions complertes i les partides d~ls
cam;>ions, juntament amb algunes de les
millors del campionat absolut:

-
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CLASSIFICACIONS
FINAL
LLOC
1er.

20n.
3er.
4rt.
5è.
6è.
7è.
8è.
9è.
10è.
li er.
120n.
13er.
14rt.
16è.
17è.
18è.
1ge.
20è.
15è.
21er.
220n.
23er.
24rt.
25è.
26è.
27e.
28è.
29è.
30è.
31er.
320n.
33er.
34rt.
35è.
36è.
37è .
38è.
19è.
~Oè .

ABSOLUTA

JUGADOR
MARTlN
PABLO
MATEU
ROMERO
POMES
SIMON
NOR IA
VEH I
TEJERO G.
TORRECILLAS
JUANPERA
GIL REGUERA
ILlESCAS
ANGUERA
GIL
M INGUELl
CASTELLET
PADRENY
CUETO
MAROTO
ROSICH
UBACH
LLOPIS
BOFILL
BUXADE
AlONSO
MONEDERO
MAR IN
MARCO
LAUR I
GUTIERREZ
BORDELL
OLIVER
GRAU
FALCON
CAROl
DE LGADO
PISA
ORTlN
SANCHEZ

PUNTS
8
7,5
7,5
7
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
4
3,5
3
2,5
2,5
1,5
1
1
O
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PREFERENT ESPECIAL

ler. Fàbregas (Terrassa) amb 8 punts
B 37.
20n. Marchador (Jake) amb 8 punts
B 35.
3er. Sort (Terrassa) amb 7 punts B 37.
4rt. Ramirez (Congrès) amb 7 punts
B 36,5.
5è. Bielsa (Congrès) amb 7 punts
B 33,5.
Els jugadors anteriorment anomenats
~ueden classificats per a la final de l 'absol ut del prope r any.
Amb 7 punts: Clotet (Terrasa).
Amb 6,5 punts: Bosque (St. Josep),
Monrabà (Sabadell), Vall (Uga).
Amb 6 punts: Barrera (Cerd. Vallès),
Bonell (Colmena). Dominguez (Jake), Gonell (Terrassa). P. Mas (Cerd. Vallès),
Morros (Hortenc), Mosella (Sedeta), Rizo
(Collblanc), Tarragó (St. Adri à).
Amb 5,5 punts: Estremera (Barcelona),
Ferrer (Centelles), Frontons (Sede ta),
Guevara (Calella), Hueso (Lira), lacasta
(Foment), Lecha (Collblanc), Moli na (lira), Sobrevia (Uga).
Amb 5 punts: Ara (Sabadell), Barrachina (Jake), Julbe (Barcelonès), Moyano
(Barcelona), Picañol (Vulcà).
Amb 4,5 punts: Cata làn (Barcelona),
Fàbregas (Mataró), Gabarró (Collblanc),
Gavaldà (Uga) . Jurada (Xec), A. López
(Seat). J. Mas (Granollers), Palacin (Hospitalet), Saperas (Congrès), Viaplana (Colmena).
Amb 4 punts: Cana (Colmena), Delgada (Xec), Fernàndez-Diaz (Cerd . Vallès),
Pueyo (Uga), Segura (Barcelona), Serrana (Barcinona).
Amb 3,5 punts: Rubi (Barcelona).
Amb 3 punts: Ayas (Sitges), Morillas
(Gavà), Navarro (Rubi), E. Sorroche (Lira).
PREFERENT ORDINÀRIA

ler. Rowson (Uga) amb 8 punts
B 35.5.
20n. A. Alfonso (Colmena) amb 8
punto B 28 ,5.
Sabanés (Once) amb 7,5 punts
B 40.5.

"0'.
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4rt. Jiménez (Sta. Perpètua) amb 7.5
punts B 38.
Sè. Travesset (St. Andreul amb 7.5
punts B 38.
El jugador Rowson (Uga) queda classificat per a la Fina l de I·Absol ut.
Els jugadors que han quedat classificats en 20n .. 3er .• 4rt. i Sè lloc queden
classificats per a la Preferent Especial.
Amb 7.5 punts: Estrella (Barcinona).
Sevillana (St . Josep) amb 36 i 34.5 de B.
Amb 7 junts : Giacomelli (Gavà). Gómez (Colmena). Miquel (Barcinona) . Reyes (Sta . Perpètua). Romero (St. Josepl.
Amb 6.5 punts: Albera (Cornellà).
Aymerich (Sabade ll ). Blasco (St. Adrià).
Ouincoces (St. Adrià). E. Pablo (Xec). Rodri guez (St. Feliul.
Amb 6 punts: Ferrer Massó (Cerd. Mataró). Gonzà lez (Cerd . Mataró) . Loehr
(Vu lcà). J. Alfonso (Colmenal. Muriel
(Sabadell). Sànchez (Esplugues). Trias
(7 a 9 R. L.). Layola (Hospitalet). Callet
(Calella) . Vilà (Mataró). Gil (Ca lella). Molinero (St. Adri à). Arias (Vulcà) . Sanahuja (Xec) . Rocabert (Cerd . Vallès) . Ribera (Barcelona). Morancho (Barcelona).
Amb 5.5 punts: Rocamora (Sedeta). Molina (St. Adrià). Canti (Sabadell) . Flores
(G . Penyal . Grau (Cerd. Vallès). López
(St. Andreu). Bernabé (Oonce). Casamor
(Sedeta). Riera (Català).
Amb 5pu nts: Pons (Torrenegra) . E. Mateu (Xec). Vall s (Terrassal. Bescos (Sedetal. r ernàndez (Hort onc). Diaz 13ant
Ad rià). Moles (Ugal. Perraut (Pi era ). Pla
(Sitges). Amat (Uga). Pérez (St. Martíl .
Ol ivé (St. Josep). Escofet (Vulcà). Serra
(Comtall. Durban (Barcelo na). Cartró
(Uga). Moncunill (Collblanc). Fernàndez
(Barcelona). Mengual (St. Feliu) .
Fins a 93 classificats.
PRIMERA CATEGORIA

Camp ió amb 9.5 punts: Armengol (Xecl
Amb 7.5 punts: Aguilà (Sta. Perpètua).
Almirall (Sitges) . Bernat (Barcinona). Cànavas (Barceloneta). Ciurana (Con grésl .
Diaz (Uga).

11mb 7 punts: Barrero (Jake).
Amb 6.,) punts: Martinez R. (G. Penya).
Ollé (Sitgesl.
Amb 6 punts: Costa (Piera). Pina (Ja>:e). Prat (St . Martil. Sarabia (Colmena).
11mb 5. ; punts: Costas (Li ral. Navarro
(Colmena).
11mb 4.,) punts : Costa (Sabadell).
11mb 4 punts: Aguirre (Uga).
Pugen de categoria els jugadors que
' Ian assolit un mínim de 7,5 punts.
SE GONA CATEGORIA

ler . Gonzàlez (Xec) amb 9 punts.
2011. Solé (Coll blanc) amb 7.5 punts.
Amb 7 punts: Alsina (Torrenegra). Ba·
';;;n (Cong rés ). Canàs (St. Feliu). Coll
(Lira). C ' mellas (Xec). Espada (Barcinono). Esteban (St. Adriàl. Daniel (Piera).
.~. Garc;o (Foment). Garriga (G . Penya).
'>ironella (St. Cugat). Gómez (Colón). Gubern (Saoadell ). Lahoz (Barcelonal . Lanza
rCo ngrèsl . Lecha (Olesa). Mar;n (Colón).
r~art; n ez (Argentona). Martinez (Avam).
r Aatamor05 (Cerd . Mataról. Miguel (PauÓ). M!'nterde (Colmena). Negre (Con· rèèsl. Ocaña (Colmena). Orduña (Cata'i¡ l. Orti7 (Cornellàl. Pérez (Colmena).
Puertas (Comta l ). Ribas (Cornellà). Rom ero (Vulcà) .
Fins a 48 classificats.
Pug en de ca teg oria els jugadors que
han assolit un mínim de 7 punts .
TERCERA CATEGORIA

ler. Muñoz (Colmenal amb 9 punts.
20n. Lebrón (Colmenal amb 8.5 punts.
Amb 8 punts: Castillo (St. Matir). Gonzàlez (Colmenal. Martínez (St. Feliu). Vizcaino (C olmenal.
Amb 7 punts: Abad (Barberà). Abil io
(Seat). Amar (Colmena). Carrasca (Padró). Méndez (Seat). Cas tejón (Cerd . VallèS). Castell (Etsetb). Daniel (Ràpidl. De
Pablo (St. Martí). Diaz (St. Andreu). Duran (Canetl. Escudero (Piera). Fernàndez
(Cerd . Mmaró). Gallega (Cornellàl . Garrido (St. Perpètua). Giralt (O,'COl, J Gonzàlez (Mataró). S. Gonzàlez (Mataról. Ju-
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liàn (St. Martil, Landa (Foment). López
(Terrassa). Madridejos (St. Martí), Martos (Esplugues), Maynat (Canet). Montalbàn (Berga), Mussaeh (Esplugues).
Ojeda (Badaloní). Perpiglía (Sabadell),
Perpinyà (Col mena) , Poza (Avam). Puehe
(Ami stat), Requena (Hospi t alet), A. Rodríguez (Xec), Rojas (St. Martí). Ruiz
(Cerd. Vallès), Ruiz (Vuleà), Salvador
(Barberà), A . Seherk (Barcelona), Si lva
(Sedeta) , Sorrolla (Mataró), Torreeillas
(Congres), Vilehez (St. Martí). Volart
(C . C. Gràcia) .
Fins a 79 classificats.
Pugen de categoria els jugadors que
han assolit un mínim de 7 punts.
SELECCIÓ DE PARTIDES
GIL REGUERA (Barcelona)
MARTlN (Vuleà)
Apertu ra anglesa
1. e4, e6; 2. CI3, e5; 3. Ce3, d5; 4.
ed5, ed5; 5. d4, Ce6 ; 6. g3, C16; 7. Ag2,
Ae7; 8. O- O, O-O; 9. b3, Ce4 ; 10. Ab2,
A16; 11. Ca4, Te8 ; 12. Tel, b6; 13. Tel,
Aa6; 14. de5 , Ab2; 15. Cb2, be5; 16. Ca4,
e4; 17. Cd2, Da5; 18. Ce4, de4; 19 Dd6,
Ab5; 20. Ce3, Tad8 ; 21. Re5, Te5 ; 22 .
Oe3, eb3; 23. ab3, Cd4; 24. Cb5, Db5;
25. Tedl, Te5; 26 . All, Tel; 27. Tel , 15;
28. Dg5, Dd7; 29. Rg2 , Cb3; 30. Tbl , h6 ;
31. DI4, Cd4; 32. e3, C13; 33. Tel , Te8;
34. Te8, De8 ; 35. Dd6, Rh7; 36. Ae2, Cel;
37 Rll, Del; 38. Ddl , Ddl; 39. Ad l , Cd3;
40. g4, g6; 41. gl5, g15; 42. 13, Rg6 ; 43.
le4, le4; 44. Aa4, R15; 45. Ab5, a5; 46.
Re2 , Ce5; 47. Rel, Rg5; 48. Rd2, Rh4;
49. Re3, C13; 50. Ad7 , Rg3; 51. AI5, Cg5;
52. Re4. 0-1 .
MARTIN (Vuleà)
PABLO (Xec)
Defensa siciliana
1. e4, e5; 2. Ce3, d6; 3. 14, Ce6; 4.
CI3, C16; 5. d4 , cd4; 6. Cd4, Db6; 7. Cb3,
e6; 8.013, Ad7; 9. Ae3, De7; 10.0- 0 -0,
Tc8; 11. Rbl, a6; 12. g4, b5; 13. g5, b4;
14. Aa6. Ta8 ; 15. Cb5, Db8; 16. g16.
1- 0.
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SIMó N (Terrassa)
ANGUERA (St. Andreu)
Apertura espanyola
1. e4, e5; 2. CI3, Ce6; 3. AbS, a6; 4.
Aa4, d6; 5. e3, Ad7; 6. d4, Cge7 ; 7. 0-0,
g6; 8. de5, de5 ; 9. Ae3, Ag7; 10. Ae5,
b6; 11. Aa3, b5; 12. Ae2, O-O; 13. Cbd2,
aS; 14. AeS, Te8; 15. a4, b4; 16. Ab3,
Ce8; 17. Oe2, Cd6; 18. Tfdl , A18; 19.
Ad5, D16 ; 20. Ae3. h6; 21. Cb3, Teb8;
22. Ce5, Ae8; 23. Cb4, Tb4; 24. Cd3, Te4;
25. Ae4. Ce4; 26. Ah6, Ah6; 27. De4,
Ag7; 28. CIeS, Tb8; 29. 14, Ce5; 30. CeS ,
Ob6; 31. Rhl, Ae5; 32. Oe5, Ae6; 33 .
Td2 , Te8 ; 34. Oe3, Ab7; 35. Tadl, e5;
36. Td6 , De7 ; 37. h3, Oe8; 38. Rh2, 0 15;
39. Tl6. Oe4; 40. Td2 . 1-0.
VEHI (Vulcà)
NORIA (Jake)
Defensa india de rei

1. d4 , C16; 2. e4, g6; 3. Ce3, Ag 7; 4.
e4 . d6; 5. 13. O- O; 6. AgS, e6; 7. Od2,
a6 ; 8. h4, b5; 9. hS , Te8; 10. hg6, I g6;
11. 0-0-0. Oa5; 12. g4, b4; 13. Cbl,
Cbd7 ; 14. Ch3, C18; 15. Ae3, e5; 16. Cg5,
h6; 17. Ch3, 95; 18. de5, de5 ; 19. a3,
e5; 20. ab4, eb4; 21. Od6, Ae6; 22. b3,
C8d7; 23. Rb2, A18; 24 . Od2, AeS; 25 . Ae2,
Oe5 ; 26. Th2, a5; 27. DI2 , a4; 28. ba4,
Ta4; 29. De5, Ce5; 30. CI2, Tea8; 31. Td6,
Tal. 0-1.
ILLESCAS (La Lira)
VEHI (Vulcà)
Defensa siciliana

1. e4. e5; 2. CI3, Ce6; 3. d4, cd4; 4.
Cd4, C16; 5. Ce3, d6; 6. Ae4, e6; 7. Ae3,
a6; 8. Ab3, De7; 9. O-O, Ae7 ; 10. 14,
O-O; 11. 013, Ca5; 12. 15, e5; 13. Cde2,
Cb3; 14.eb3, b5; 15. Tael, Od8; 16. g4,
b4; 17. g5, be3 ; 18. gl6, A16; 19. be3,
a5; 20. e4, Ab7; 21. Ce3, Ae6; 22. Og4,
Rh8; 23. Tedl , g6; 24. e5, Tg8; 25. Rhl,
Ad7; 26. Td6 , Ae7; 27. Td5, Oe8 ; 28. Te5.
g15; 29. Og8, Rg8; 30. Tg1. Ag5; 31. Tg5 .
Rf8 ; :l2. e6. 1-0.

f8 -

INDIVIDUAL CATALU .'J YA

Campió de 1.'

ARMENGOl· ESPARZ
1. e4 . e6 ; 2. De2?! (Jugada que a simo
ple v ista sembla molt dolenta. però que
jo utilitzo per tal d'evitar les var iants

t eòriqu!3s, ja que de teoria no rasco
bola) 2 ... . Ce6 (Per mi . millor que les
altre s e5. Ae7 ... ) 3. C13. Ae5? (Jugada
que m 'ajuda molt a desplegar·me) 4. e3
(Després d'aquesta jugada . el meu con·
trin ca nt es queda molta estona pensant,
ja que la seva idea era 4 ... , e5, però

veu que 'contra aquesta el blanc resp on
5. C X e5 seguit de d4 i queda molt bé)
4 ... . d5 ; 5. ex d5. OX d5; 6. d4. Ae7 ; 7.
93? (Error meu que no aprofita el negre. La bona era 7. A14) 7.. .• CI6 (Per
mi, perd la partida, ja que tenia la fortíssima co ntestac ió 7 ... , eS !! , i no servei x t ot el que jo havia pensat: 8. c4.
Da5 + ; 9. Ad2 . Db6. jugada que no havia
previst. si 10. Ce3. Ag4; 11. Cd5 . D X b2;
12. Ae3 . D X e2 + ; 13. A X e2. A X I3 ; 14.
'
A X I 3. eX d4. guanyant) S. Ag2. 0-0; 9.
0-0. ObS (Altres jugades compromete n
molt la Dama neg ra) 10. Tdl (S'amenaça
11. Ce5) 10 .... Ad7 ; 11 . e4 (I el blanc té
un avantatge posicional i d'espai abru sadors. ja que ·el negre no té cap p la bo)
11.. .• Cb4 (El negre. després de pensar
bastant esto na. la aquesta jugada per
tal d'i ntentar jugar e5) 12. a3. Ca6 ; 13.
b4 (S 'impedeix e5 i A e6) 13 ... . e6; 14.
Ce3. Te8 ; 15. Af4. Ce7 ; 16. Se5! (I el ne·
gre ja no sap què f er. l'úni c que fa és
esperar les jugades del blanc . ja que la

seva idea e ra a5, però que no pot fe r
17. b5! . -c X b5; 18. A X b7. Tb8; 19. Ae6!
amenaçant A X d7 i Ce6) 16 ... . DeS (Aqui

em vaig posar a pensar una es tona ll arga per a situar-me. ja que e l qu e havia
de fer era no deixar-lo jugar, i vaig arri bar a la co nclusió que es pod ia guan yar
de dues maneres : posicional o per atac
i em va ig decidir per la darrera, ja que
vaig co nsiderar que les du es darreres jugades oe l negre d86prot eg ien mo lt I·en·
roc) 17. 94!! (La millor jug~da de la pa r·
tid a) 17.. h6¡ 18, h4. Çh7; 19. g:; (l a

clau del 17. g4 ) 19 ... . hX g5; 20. hx g5;
20 ... . g6 !? (É s l'úniea jugada que aguanta
una mica. ja que evita Dh5 . que com veurem és un clau, i les altres a lternatives
del negre eren: [a) 20 .... C X g5; 21. A x g5.
A X g5; 22. Dh5. 16; 23 . DI7 + . Rh 8; 24 .
Cg6 + . Rh7; 25. Ae4. 15; 26. Rg2 ! ! i el
negr,e està perdu t, ja que no pot evitar
la maniobra Thl + . TX h6 + . Thl + . 14+ i
Th 4. mat. (b) 20 .... A X g5; 21. Dh5. g6;
22. CX g6. I x g6; 23. D X g6 + . Rh8 ; 24.
Ae5 + i e l neg"e està perdut. (e) 20 ... .
Dd8 ; 21. Ce4 1• A X g5; 22. Dh5. g6; 23.
D X h7 + !! .. boina . RX h7; 24. A X g5 i el
negre té tres opcions: (e1) 24 ... . De8;
25. Cd6 . Db8; 26 . CX d7 [e2 ) 24 .... Te7;
25. CX d7. Ce8 ! ; 26. A x e7 i e l blanc t é
mo lt avantatge material . (e3) 24 .. .. 16. 25 .
A X I6. Te7; 26 . Td 3 i el neg re s'ha de
resig nar . (d) 20 .... 16; 21. Ae4! i el ne·
gre té t res poss ibilitats: (d1) 21. ... C18 ;
22. g X 16. A X I 6; 23 . Dh5 . A x e5; 24. A X e5
i el negre està perdut. (d2) 21. .. . I X e5;
22 . A X h7 + . RX h7; 23 . Dh5+ . Rg 8; 24.
g6 guan yant. [d3) 21. .. . 15; 22 . Dh5 . Tl8;
23. Cg6 1 segui t de Td3 i Th3) 21. Og4,
Rg7 ; 22. Td3. ThS; 23. ThJ. Od8 ; 24. Ce4,
a5 (El negre va esperant que el remati n) 25. 0h4. CeS (25 ... . C X g5; 26 .
D X h8 + ) 26. Cg4 ( .. Màs madere ' '' ) 26 ... .
16; 27. g X I6 • /l X I6 ; 28. Oh6
(En to·
tes les variants surt matl 1-0.
Joaquim Armengol.
Campió de 2. a

PÉ REZ· GONZAlEZ
1. d4. C16 ; 2. e4. e6; 3. CeJ. d5 ; 4.
CI3, e6; 5. Ag5. d X e4; 6. e4 • .b5 ; 7. e5,
h6 ; S. Ah4. g5; 9. CX g5 (Un a línia que
produe ix una interessant part ida és 9.
eX 16. g X h4 ; 10. Ce5. D X I 6; 11 . g3. Cd7;
12. De2 . e5!? ) 9 .. . h X g5 ; 10. A X g5. Cbd7
(Arribant aixi a la posic ió críti ca de la
co neguda A nti·Merano) 11. ex l6. DaS!?;
12. 93. b4 ; 13. Ce4. Aa6; 14. A14? (Ai xò
representa una greu pèrdua de temps .
Mi llor és 14. Ae2. 0- 0- 0; 15. O- O. D15 ;
16. De2. c5 ! ? amb joc complicat) 14 ... .
0-0-0 (L'enroc no és ¡f~at. correspon a l'esperi t de la posició) 1~. Ag2?!

INDIVI DUAL CATALU NYA
(Era clar que no 15. Cd6 + ? A X d6;
16. A X d6. Dd5 ; 17. Da4. Ab5; 18. DX a7.
DX d6. Però ar·a. la posició blanca és di·
f ícil) lS ... . e3! (Imped int l'enroc blanc i
creant amenaces de descobertes) 16.
b X e3 (Molt bonic era 16. Dc2. b3!) 16 ... .
bX e3 ; 17. Oe2 (Contra 17. Df3 tenia pen·
sat j ugar 17.... e5; 18. Ae3 . Ab4 pe r tal
de seguir amb Cc5!! i c2 + ) 17 ... . eS !;
18. Ae3 (Jugada única. No es podia con·
ti nuar 18. dX e5? Cx e5; 19. A X e5.
OX e5; 20. OIl!. Ab7!; 21. Ad3. c5; 22 .
13. c4!; 23. A X c4. Td2! ; 24 . Db l . Od4! ;
25. CX d2. c X d2+ amb atac mortal) 18 ... .
eX d4 ; 19. A X d4. CeS! (Evita All pel mat
en f3 i amenaça el salt a d3) . 20. ~~O?
(Tampoc es podia 20. A Xc3. Ab4! Era
única 20. Tdl. encara que després d ~
20 ... . Ab4 les negres sa lven l 'av anta ~ &
I així no són possib les 21 . A X e5. OX e5;
22 Afi? DX e4+ !! . ni 21 . a3. DX a3!; 22 .
A X e5? TX dl + ; 23 . RXd l . Dal + ; 24.
Dc l . c2 + !) 20 ... . Aa3 + ; 21 Rbl . TX d4 !
(Eil cam í més senzill. guanyant materi al )
22. TX d4. Ob6 + ; 23. Ob3. OX d4; 24.
OX a3. Ad3 + ; 25 . Rel . A X e4 ; 26. Oa6 + .
Rb8 ; 27. A X e4. Od2 + ~ 1 .
Antoni Gonzalez.
Campió de 3."
VILCHEZ (St. Martí)
MUÑOZ (La Col mena)
Defensa siciliana
I. e4. eS ; 2. C13. d6; 3. d4. ed4 ; 4.
Cd4. C16 ; 5. Ce3. g6; 6. Ae3. Ag7; 7. Ae4
(merec o atención 7. f3) ~ ; 8. Od2. Ce6 ;
9. 13. Ad7; 10. ~ . CeS ; 11. Ab3.
Te8 ; 12. h4. OaS (aquí se juega 05. h5 Ó
Cc4; la jugada del texto es alga infe·
rior ; 13. hS (mejor era jugar Rbl con
idea de Cd5. con ventaja de blancas)
ChS ; 14. g3. C16; 15. Oh2. Te3 !?; 16. be3.
Oe3 ; 17. 012? (mejor era AI2 con la ame·
naza de b5; aquí el blanca queda perdi·
do) Cfg4 ; 18. Ig4. Cg4 ; 19. Del . De3 ;
~ O . Oe3. Ce3 ; 21 . Td3. Cg4; 22. Tlt . CeS ;
23. Tg3. Te8; 24. Ce2, AbS ; 25. T12, Ae2 ;
26. Te2, Ce6 ; 27. Th2 ?? (horrible ; es la
forma màs ràpida de acabar la partida)
Ac.3. 0-1 .
M uñoz P:t!m:;ríll.
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La Defensa Siciliana:
un arma favorable al blanc
Per
Les defenses sicilianes, segons els
darrers inlormators (I)
En aquest article us mostrem un estudi de les linies més jugades de la
defensa siciliana, segons els últims inlormators (33, 34, 35), que comprèn des
de gener del 82 lins a juny del 83. Aquest
número del BUTLLETI tracta de les sici·
lianes sense 2 ... d6, mentre que el proper
ho larà de les que es juga 2... d6 (sis·
temes Najdorl, Dragó i Scheveningen,
principalment), és a dir, des del capítol
B·sO de l'Enciclopèdia al B·99.

Observant el quadre de resultats no és
difíci l veure que , en la majoria de les
línies més jugades, el blanc ha obtingut
millors resultats que el negre: 323 punts
contra 215 del negre en 538 sicilianes
jugades .
L'Enciclopèdia tendeix a donar les Ií·
nies més favorables al final, en els
darrers capítols. Considera més correcte

el 8·99 que el 8·90 , per exemple, o el
8·49 que el 8·40 . En canvi, re ssa lta en
el quadre la poca quantitat de partides
jugades a 819 , 8·39, 8·49 .... fins a 8·99.
Això vol dir simpl ement que, o bé les
línies considerades millors per l'Enciclopèdia passen de moda o es tornen men ys

bones amb el pas del temps, o bé que
els jugadors tenen op in ions diferen ts que

l'Enciclopèdia .
~s cert que no surten totes les par·
tide s a l 'lnformator, però pot servir de
guia .

Si sumem els resultats globals de la
defensa siciliana veiem que els capítols

8·8 i 8·9 sumen quasi la meita t de par·
tides jugades. ~s a dir, que la variant
Najdorf és la ~ ¡U91tHa, amb diferèn·
cia .

MAR C

FERR ER

Però vegem què passa a les variants

sense 2... d6 . S'han jugat sobre tot cinc
tipus de joc que analitzarem a continua,:ió, i dei xem els altres per al proper
nú mero

1. e4, eS 2, c3

El capítol 8 -22 correspon a les líni es
on el bl anc fa a la segona (a vegades a
la tercer a) jugada 2. c3, principalment,
Són lin 'es que f a el blan;c, en molts
casos, qU:Hl té por O desconeix, la qual
cosa és el mateix, les co mpl exes va-

riants de la típica sicli ana amb 2. Gf3.
Només dues taules (un 13 ('; ) i dues
victò ries ha aconseguit el blanc contra
11 victòries negres en 8que 3ts jocs, si
compte que la diferència
bé ca l tenir

en

mitjana d 'ELO era de 60 punts a favor del
negre. S'ha de de stac l r que només s'ha

fet consta tar un gambit Morra, guanyat
pel negre.
Du es són les línies més jugades:

a) 1. e4, eS; 2, c3, C16 ; 3. eS, CdS;
4. d4, cX d4 ; S, cX d4 Que ha esta t la
menys dosfavorable al blanc, amb un re·
sultat gl oba l de l,S . 2,5.
b) 1. e4, eS; 2. c3, ds; 3, eX ds, DX ds ;

TEORIA
4. d4, e6; 5. CIJ, C16; on el negre ha
arrassat. 1 . 7. Podem dividir aquesta lí·
nia amb dues:
b. 1) A la primera el blanc juga el
seu Alfil rei a "e2- i obté igualtat en el
marcador. La idea de n'Adorjan, de re·
tardar el canvi del Peons centrals, perà,
dóna millors resultats al negre . Per exem·
ple: 1. e4, eS; 2. e3, dS; 3. ex dS, DX dS;
4. d4, e6; 5. CI3, C16; 6. Ae2, Ae7 ; 7.
()-O, ()-O ; B. Ae3, Cg4!; 9. Af4, TdB!
(Novetat!. Hulak·Adorjan . Banjaluka. 1983
(35/ 193).
b.2) A la segona el blanc juga el seu
Alfil rei a "d3- i obté quatre derrotes.
S'han jugat sobretot a principis de l 'any
1982. La resposta negre ha estat la maioria de les vegades 6... Ae7; 7, ()-O,
0-0; 8. De2, c X d ~ ; t al com jugaren Por.; isch i Karpov contra Braga, obtenint
dues victàrie" a Mar de Plata, 1982 (33 /
' 08 i 33/ 209).
Variant Pelikan

El capítol B-33 ha estat indubtablement el que més s'ha jugat a la siciliana. Les blanques han obtingut. en termes
qenerals, avantatge en el marcador : el
05 '; dels punts, amb un 18 % de taules. La diferèno ia d'ELO entre els jugadors de blanques i negres és pràcticar.1ent nuHa .
Din~ d'aquest capítol. a més de la va·
riant Pelikan. hi ha la següent: "j. e4, eS:
2. Cf3 , Cco: 3. d4, c X d~: (" C' tI -~, DbJ.
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Aquest movi ment de Dama només li ha
donat unes taules al negre, contra 6,5
punts del blanc. La continuació que ha
afavorit el primer jugador ha estat 5. Cb3,
Cf6: 6. CC3, e6: 7. Ad3.
A la variant Pelikan s'hi juguen darrerament tres tipus de joc, dos lavorables
['I b! ap.c i un al negre:
1, e4, cS ; 2. CI3, Ce6 ; 3. d4, cX d4;
4. C X d4, Cf6 ; 5. Ce3, eS; 6. Cbd5, d6 _
a) 7. ':'~j, 86; S. Ca3, Ae6 ha donat
un GoJr resultat: 6,5 - 0,5. El blanc ha
escollit la majoria de cops continuar amb
J . CC4, TcB; 10. A X I6.
b) 7. Ag5, a6; 8. Ca3, b5 ; 9. A X iS,
g X 16; igualment ha donat un resultat
avantatjós al blanc: 8,5 - 4,5, principalment amb la continuació 10. CdS, 15; 11.
Ad3, la més jugada amb diferència. El
sacrifici 11. AX b5!? o les continuacions
11 . g3 ó 11 . c3 apareixen esporàdicament. mentre que el sacrilici 11. CX b5?!,
ha desaparegut darrerament de l'lnforma-

tor.
e) En una sola línia el negre ha avan·
",;'o t el blooc: 7. AgS, a6; 8. CaJ, bS;
9. CdS, Ae7; 10. A X I6, A X I6; i el blanc
obté tres pi.lnts contm sis del negre,
principalment amb la c làssica co ntinuació 11. c3, ()-O; 12. CC2, TbB seguit de
13 ... Ag5. No ós estrany veure en aquesta línia l'atac blanc pel flanc de Dama ,
e base d'avançar el Peó .a- i l'atac del
negre en el flanc de Rei i centre, a base
del pla Ae6-Ce7-f4.
La tranqu i lla línia 1. e4, c5: 2. CI3, Cc6:
c. d4, c X d4: 4. CX d4, Cf6: 5. CC3, e5:
6. Cdb5, d6 : 7. Cd5. CX d5: 8. eX d5, s'ha
jugat només una vegada, amb victòria
blanca.
El dragó accelerat

El dragó acce lerat tampoc no ha donat
bons resultats al negre: vuit victòries
blanques. una negra i unes taules. Aquí
el blanc avantatja el negre amb una substanciosa . di ferència mitjana d'ELO de quasi 100 punts. S'ha de destacar el curiós
fet de que es pot entrar en el dragó

22 -

TEORIA
Una linia, 5... Cf6, és la més jugada
amb dife:'ència i dóna els millors resultats al negre (quasi la igualtat en el
marcador), mentre que les al tres , 1 ...

Ce7, 5... AeS iS ... Cc6 s'han mostrat
sempre favorables al blanc.

acceledrat a partir de l 'apertura anglesa,
donat que el blanc so l jugar -c 4.: 1. e4,
eS; 2. CI3, Cc6 ; 3. d4, c X d4 ; 4. CX d4,
96; 5. c4, Ag7 ; 6. Ae3, C16 ; 7. Ce3 , d6
(quasi no es j uga 7... Cg4, que corr es·
pon a B-39) ; 8. Ae2, 0-0 ; 9. 0-0 (B·38).
Aqui el negre ha provat diferents

coses:
a) 9 ... aS?! amb la idea de Cd7·Ce5,
jugat per B. Larsen contra U. Andersson,
Linares, 1983 (35/ 223). però sense èx it.
b) 9 .. a6? ! i s'obté l 'úni ca victòria
negra, malgrat el blanc restà millor:
10. Dd2, Tb8 ; 11 . 13, Ad7 ; 12. Cb3! ,
Smejkal·Hebert, Lucern a. 1982 (34/ 220).
e) 9 ... Ad7, la linia més jugada, si bé
després de les novetats d'en Korchnoi i

en Sehmid, el blanc sempre restà millor:
10. Cc2! N Ae6; 11. Od2 , aS: 12 . f4 , a4;
13. Tab l, Ag4; 14. Ad3, Ac8; 15. h3, Cd7;
16. Ae2 , DaS; 17. Cd4 (ó 17. Ca3!). avan·
tatge blanc, Schmi d·Kagan, Lucern a, 1982.
O bé 10. Cb3! N CaS; 11. f3, CX b3; 12.
aX b3 , a6; 13. b4, també avanta tge bl anc.
Korchnoi·Soos, Roma , 1982.
8·42
Contra la Paulsen 5. Ad3, que corr es·
pon a B-42 , és una de les millors armes
pel blanc, obtenint 13 punts contra 6 del
negre .

Aqui els jugadors de blanques també
tenie n més ELO qu e els de negres, però

la diferència mitjana era només de 30
punts .

Mirem una mica per sobre. després de
1. e4, eS; 2. Cf3, e6; 3. d4, ex d4; 4.
CX d4, aG; S, Ad3, què passa un cop
jugat 5 ... C16; 6. O-O, d6. El blanc juga
dues lini es, que són 7. f4, segui t de 7 ...
Cbd7 i 7. c4, el més jugat, i contra el
qual el fia nchetto d'A lfil de Dama s'ha
mostrat el millor pel negre; per exem·
ple: 1. e4 . eS; 2. Cf3, e6; 3. d4, eX d4;
4. CX d4, a6; 5. Ad3, Cf6; 6. 0-0, d6;
7. c4, b6; 8. Ce3, Ab7; 9. Ae3, Cbd7 ;
10. Te1 N., CeS!, amb igualtat. Lobron·
Gh eorghiu. Roma. 1983 (351229 ).

8·47
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Si després de 1. e4, eS; 2. Cf3, e6; 3.
d4, c X d4 ; 4. C X d4 en lloc de 4 ... a6 es
juga 4 ... Cc6. en trem dins d'aquest capítol. El blanc també domina clarament
en el marc ador : 7.5 - 2,5 . La diferènc ia
mitjana d'ELO també afavoreix el blanc
en 30 punts.
Principalment es juguen dues línies,
que donen resultats equivalents i v énen
en funció de per on surti l'Alfil rei blanc:
a) 1. e4, eS ; 2. Cf3, e6; 3. d4, eX d4 ;
4. C X d4, Ce6; 5_ CC3, a6; 6. Ae2, De7;

QUADRE

7. O-O, C16; 8. Rhl, amb idea de jugar
f4, línia favorable al blanc.
b) 1. e4, eS; 2. C13, e6; 3. d4, eX d4;
4. CX d4, Cc6; 5. Cc3, a6; 6. g3, Dc7; 7_
I\g2, CI6 (7 ... d6 ; 8. 0-0, Ad7; donà la
victòria a Marjanovic que jugava amb
negres contra lukov, Minsks, 1982, 33/
259); 8. 0--0 i ara s'han assajat inútilment 8 ... h6!?, 8 .. . Ab4!? i 8 ... Ae7.
En resum, no ha donat bons resultats
al negre.

DE

RESULTATS

20 (0 )
4-5 ( 00 )

30
4,5-2,5

40
3·2

50
2-2

60
4-1

70
1-2

80
6-10

90
8,5-4,5

21
O-O

31
1-0

41
5-0

51
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36
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27
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37
O-O
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2-0
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2-1
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3-2
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28
0-1
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48
1-0
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1-0
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2-2
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2-2

29
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O-O
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O-O
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7-7
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3-3

(0 )
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._--

Capítol del volum B de l 'enciclopè dia.
Resultat globa l de les partides ju gades.

76
14,5-7,5
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Nous valors
a la URSS
Per Alexei Suetin.

-------

El nostre coHaborador A. Suetin ens
dóna una visió general sobre els nous
noms que Véln sorgint entre la joventut
soviètica. I no només d'aquesta sinó
també la de fora de la URSS . Als curo
sets que en Suetin fa d intre i fora del
seu país, com el re alitzat en terres ca·
ta!anes el propassat any, a una selecció
de valors joves d'aquí. es sorprèn de la
força amb que pugen els qui en un futur
seran rivals de Karpov i Kasparov.
El propassat any 1983 ha estat ric
en esdeveniments escaquístics. Culminà
amb els matxos de pretenents. A la ca·
pital anglesa. els grans mestres Vasili
Smislov i Garri Kasparov defensaren amb
èxit els accessos a la corona escaquistica mundial. Es obvi que enguany. a la
URSS. es verificarà no sols el dol fina l
de pretendents . sinó el matx per la pri·
macia mundial. Si tenim en compte els
èxi t s aconseguits pels escacs femení i
junio" així com l'actuació del seleccionat soviètic a I"Olimpiada Mundial. a fi ·
nais de 1982. a Lucerna. podem fer cons·
tar que els representants de ,'escola soviètica dominen a la palestra escaquistica internacional.
Pel que fa referència als assumptes
interns de la Federació Soviètica d·Es·
cacs. el 1983 seria memorable. sobretot
en el sentit de I"ofensiva massiva de la
joventut. Axi. de quatre torneigs elimi·
natoris , que reuniren a 23 grans mestres
i a tota la or de mestres (la major part.
represe ntants de la nova generació), a
la lliga superior del nou campionat de
la URSS sortiren tan sols tres portadors
del màxim titol: .,,10 grans mestres de
Lvov. A . Beli~vski i A . Mijalchishin. i

E. Sveshnil:ov (Cheliabinskl. Per a dotz .
sortints és un tant per cent baix. '"
contrari, es van comportar de millo.
manera els representants de la novl ge
neració . de poc més de 20 anys: els mos·
covites A . Sokolov i A . Vi zhmanavin . ci
leningradenc K. As éev. J . Elvest. de Te·
llinn , S. Loutian , d'Erevan , i els u c r a n i a n~
Iger Novikov i A. Chernin . No és necessari dir que ha sigut un esdeven iment
agradabl e i gens casual. Aixi. en Sokolov
rrogress a de manera con stant i rà pida.
Ha actU 1' molt bé als campionats de
Moscou 1982 i 1983. molt forts pe r llu r
composi r.ió . a cadascú dels quals particin.qren 9 Ó 10 grans mes tres, i l'any passa t es va fe r camoió mundial entre iuni ors. Pan Helament. el talentós escaquistA eston i :) Elvest auanyà el campionat
i:..m ior d 'Furopa.
O'aqui es desprèn que Garri Kaspa·
rov, qu e molt aviat ha esca lat els cims
mundial s dels escacs . és sequit per tota
una coll o de joves talents . la qual lli sta
n'1 p,'esonta omb els qui hem anomena t.
Ha fina1i +7;at fa un s mesos el campionat
jovenil d·Europa . on V. Salov ha conven·
çut i ha guanya t. Tanmat eix. ha actu at
m'1lt bé p.n qrans compet icion s Intern aciona ls el jo ve escaq ui sta estonià 011.
Tots ~'1 u ec:. t s noms han aconseguit
vasta fal'l1a. Però, el nombre de joves
escaqui stos d'alt nivell a la UR SS és en·
guany molt més gran . i més ampla er .
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cara la seva goegrafia. L'autor d'aquestes
línies. igual que altres grans mestres soviètics. viatja molt pel país. llegeix conferències i dóna sessions de simultànies
a les esco les esportives infantils i palaus de pioners. A tots els llocs on he
intervingut darrerament. a Kiev. al llunyà
Ekibastux. a Kazajstan. etc .. sempre he
tret bri ll ants impressions. no sols del
massiu interès que la nova ' generac ió reveia cap a aquest antic joc sinó de les
grans capacitats dels nens . Aquí t enim
una notable acceleració. Fa poc vaig impnrtir lliçons per a joves escaquistes que
estudien per correspondència a l'Esc ola
d'Escacs de la URSS per la línia del Coesell Central de Societats Esportives dels
Sindicats. Em sorprengué agradablement
la var iada geografia dels alum nes. A la
Sessió arr ibaren representants de les regions més remotes del nostre enorme
pais: de Petropavlovsk. a Kamchatka. Asia
Central . Transcau càs ia . Bielorrusia i Ucrània. de diferents ciutats de la Federació
russa. alguns d'ells de 8 ó 9 anys.
A la tasca amb els joves talents s'incorporen constantment grans mestres.
Funcionen activament les escoles p.scaquístiqu es dels excampions del món l i·
gran Petros ian i Vasiti Smis lov. Ha començat a funcionar altra escola d'aquestes pe r la línia de la Federació Esc"quística Russa .
Per octubre del proppassat any vaig
ser a Barcelona, on vaig impartir lliçons d 'escacs, durant quasi tres setma·
nes, a la jove selecció de Catalunya. Em
vaig convèncer que t ambé allà el nivell
dels millors jugadors és molt alt, però
necessiten un entrenador permanent i
manuals, sense les quals coses és difícil d'assolir alts cims de mestria.
Fin s fa poc , al nostre país. dominava
la generac ió mitja d'escaquistes nascuts
als anys 40 i 50. Tothom coneix els noms
de Vuri Tsehkovski. Oleg Romanishin.
Al exandr Beliavski i. clar. d'Anatol i Karpov . Sembla que a la persona dels escaquistes nascuts als anys 60. ells tin·
dran molts rivals seriosos. Prova d'això

són els resultats dels t orneigs elim inatlJ~is nacionals .
Tractem sobre el .. demà .. dels nostres
escacs i, potser, d'u n futur més llunyà.
Però, ci temps corra amb tanta rapidesa que mentre raonem i escrivim els
joves creixen ja, no dia a dia, sinó hora
a hora.

El

Campeonato

Yugoslavo

so

CEB Al O, Zog rt b

M

EN AU SENCIA DE LJUBOJEVIC
r~IK OLlC , VENCEDOR EN VUGOSLAVIA
Desde Vu goslavia, nuestro corresponsal,
el M. I. Miso Ceba lo, nos envia informar.ión, con algún que ot ro detalle upicantCn, sobrp. el recientemente terminada Campeonato de Yugosl avia, y ganado
por el favor ito según los pronósticos, en
ausencia de Ljubojevic, el G. M . Nikolic.
Clasificación final :
1.° Nikolic (11); 2.° - 3.° Kurajica y Velimirovic (10.5); 4.° Marjanovic (10); 5.°
Cebalo (9.5) ; 6.' Rukavina (9); 7.° Ivanovic (8.5); 8.° -11.' Dusic (8); Rajkovic
(8); Kovacevic (B) y Abramovic (8); 12.°
Gligovic (7.5); 13.' Simic (7); 14.° Barlov (6.5); 15.° Hulak (6); 16.° Basag ic
(5 .5) ; 17.° Bulat (5 .5 ); 18.° Jukov (2.5).
El 39.0 Campeonato de Vugoslavia se
celebró recientemente en Subótica. con la
participación de 18 jugadores de nive l in·
ternacional (entre los cua les habían 12
G. M .. s). Entre éstos no se encontraba
el cabeza de serie núm . 1. el G. M. Ljubojevic. alegando enfermedad. Cabe destacar, asimismo, la retirada del G. M.
Ivkov . que puso en peligro la regu laridad
de l torneo y motivó un pequeño escandalo para los propios jugadores. dada
que en la 4. a ronda. con tres tablas y
una derrota, por una "enfermedad seria.
abandonó el torneo ; cuatro días mas tarde se le veia por España jugando el
" Costa del Sol _.
El Campeonato se consideraba muy im;>ort:,:mte. dada su c::!racter ca lifica tivo pa·
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ra el torneo zonal de Grecia, que se
en enero del 85, y para el que se
clasificaron los cinca primeros : P. Nikolic, Velimirovic, Kurajica, Marj anovic y
Oeba lo. Igualmente se consideraba de
gran importancia por su caracter de criterio para la formación del equipo olimpico yugoslavo. Después del Campeonato , la Federación nombró los cand idatos : Ljubojevic, Nnkolic, Kurajica, Ivanovic, Gligoric, Ceba lo, Marjanovic, Velimirovic, Duric y Kovacevic .
La juventud de P. Nikolic se impuso a
los demas participantes, aunque no de

j u gar~

forma excesivamente clara: co n medio

punto de dilerencia respecto a Velimirovic y Kurajica, y habiendo ganado una
partida perdida contra Marjanovic, en las
últimas rondas. En cualquier caso, gan6.
Ceba lo hizo un magnílico linal de torneo,
clasilicandose para el zona l de Grecia.
Gligoric, vencedor por once años del
Campeonato yugoslavo, se le vio alga
alectado por los años, y quedó relegada
a una modesta posición en la tabla . Hul ak
aún quedó peor en la tabla; parece ser
que no esta atravesando un bu en mo-

mento de j uego, dada que en el torneo
de Indonesia qued6 tamblén en los últimos lugares .

NIKOLlC
MARJANOVIC
Defensa india de dama
1. d4, C16; 2. c4, e6; 3. C13, b6: 4.
g3, Ab7; 5. Ag2, Ae7; 6. 0-0. O-O: 'I.
Cc3, Ce4 ; 8. Oc2, CX c3; 9. Dx c3 . eS;
10. Tdl , d6 ; 11. A14, Cc6 ; 12. Dd2, Cao ;
13. Tacl, dS; 14 . cX d5, eX d5; 15. dX cS,
bX cS; 16. Dc2. Cc6 ; 17. DIS, d4; I B. CeS,
DcB; 19. Dc X B, Tl x cB; 20. b4, qS; 2' .
Ad2, 16; 22 . Cd3, c X b4; 23. CX b4, Cd8;
24 . CdS , RIB; 25 . Cx e7, RX e7; 26 . A X b7 •
Cx b7; 27 . Ab4, Re6 ; 28. TX c8. TX c8; 29 .
TX d4, aS; 30. Ad2, Tc2 ; 31. a3, Ta2 ; 32 .
Td3 , CeS; 33. Te3, Rd S; 34. A X aS. 15; 35 .
Ab4, Ce6 ; ~6. Td3 , Rc4 ; 37. Td 2. Tal ; 38.
Rg2, g4; 39. h3, h? : 40. hX g4. hx g4 ;
41. 13, Cd4: 42. Ae7, Cb5; 43 . Tc2, Rb3;
44. TeS, C x a~; 45. TX I5, Cc2: 46 . I X g4,

TaG; 47 . TeS, Rc4; 48. gS, Tg 6; 49. TeS,
Rb3; 50. AI6 1-0.
CE!34LO
iVANOVIC
De fensa india de rey
1. c4, C16; 2. CC3, g6; 3. d4, Ag7; 4.
e4, O- O; 5. AgS, a6: 6. Dd2, d6; 7. Tdl,
Cc6; 8. dS, CeS; 9. Ae2, Te8; 10. h3, e6;
11. 14, Ced7; 12. de6, Te6; 13. 15, Te7;
14 . Ig6 , hg6; 15. C13. Oe8; 16. Dc2, Ce4;
17. Ae7, Cc3; 18. bc3, Oe7; 19. O- O, CeS;
?O . Cd4 . De3+ ; 21. Rhl, Ce4 ; 22. Tl3.
CI2 + ; 21. Rgl, Ch3+ ; 24. Rhl. CI2 + ;
?S. Rg7. Ch3 + ; 26. Rhl, Cf2 +. Tablas.
: Pertida decisiva de la última ronda. Me
laltaba por lo menos media punto para
califícarm e por el torneo zonal!l
CEBALO
1{OVACEVIC
Delensa holandesa
1. d4. 15; 2. AgS. c6; 3. c4. Db6; 4.
Dd2, d6; 5. Cc3, h6 ; 6. Ae3, C16; 7. 13.
Da6; 8. b1, eS; 9. Af2. Cbd7; 10. e3. DaS;
11. Ad3 . g6; 12. Cge2. Ae7; 13. 0-0 ,
O- O; 14. 113, Ch7; 15. Tad1. Rg7; 16. Db2.
A16; 17. b4. Dd8 : 18. Oc2 . De7: 19. Tlel.
Ah4: 20. C~3. Rh8: 21. Rh2. Te8; 22 . de5.
eCS: 23. All. Ae6 ; 24 . 14, Cc4 ; 25. e4,
D17; 26. Ac4, Ac4; 27. eiS. Ag3 + ; 28.
Ag~, D15 : 29. Dl5. g15; 30. Td 6. Tel; 31.
Ael. h5; 32. A12. aS; 33 . baS. Ta5; 34 .
Ad4 + . RoS: 35. T96 + . R18: 36. T07. Ag8 ;
37. Tb7 , Re8; 38 . T07. R18; 39. Tc7. Ta6;
40 . Ac5 4 . Re8; 41. Te7 + 1-0.
MARJANOVtC
KURAJICA
Defensa siciliana
1. e4 . eS; 2. C13. a6; 3. c3. dS; 4.
enS. Dd5 ' 5. n4. Ag4; 6 . Ae2. e6; 7. Ae3.
Cd7: 8. 113. Aho; 9. o- o. Cg16; 10. c4.
Ddr,: 11 . Cc3 . Td8; 12. Tel . Ae7: 13. dc5.
Ddl: 14. Tad l. AeS; 15. AeS. CeS ; 16.
Td8 + . RdB: 17. CeS. Ae2; IB . CI7+ . Re7;
19. ChS. I\o~ : 20. b3 , Ad3; 21. g4, aS;
2? . Te3 , Rf8: 23. a3. Ac?: 24. b4. ab4; 25 .
eb4 . Ce4' ?R nS CdS: 27. Tl3. RoB; 28 .
CdS. edS; ;>9 Tl7 , d4; 30 . Td7. RIB; 31.
Td4. ne7 ; 32 . Tc4 . 1-0.

BREUS
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SAPS COM JUGA EL PRESIDENT DE LA
FIDE? AQU I TEN S UNA MOSTRA

Los caballos articulan
una leve inclinación;
los alfiles, altaneros,
esperan con precaució".
61 rey saluda a sus torres,
y la artilleria menor
revisa con impaciencia
su buena colocación.
La reina blanca, celosa,
al rey declara su amor.
Debe estar siempre muy cerca
por si quiere protecció".
Enfrente sus aponentes
ultiman su operación ;
sus colores son distintos
pero no su coraz6n.
Un soldadito valiente
avanza en su posición.
dejando atràs al monarca
que le dia su aprobación.
La reina negra, coqueta,
a su alfil pide opinión,
romantica. le i nsinúa
que éste cornienee su acció" .
Una patadita al soldado
y dos casi llas avanzó,
a su izquierda sonriente,
del otro bando el peón.
Es un combate a muerte,
de fuerza y de precisió",
en una guerra perfecta.
en la que odio y pasión
se canvierten en belleza,
sueño. aventura, y amor.

CA M POMANES (Filipinas)
ERIKSEN (N oruega)
Gambito de Dama
1. d4, d5 ; 2. c4, e6; 3. CC3, Cf6; 4.
Ag5, Ae7; 5. e3, O-O; 6. Cf3, Cbd7; 7.
Tel, Te8; 8. Ad3, d Xc4; 9. A Xc4, c5;
10. 0-0, b6; 11. De2, c X d4; 12. CX d4,
Ab7; 13. Tldl, Cd5?!; 14. A Xe 7, CX c3;
15. TXc 3, TX e7?; 16. Cb5, Ac6; 17. Td6,
a6; 18. Cd4!, Ab7; 19. Dd2!, b5 ; 20.
C X e6!, f X e6; 21. A x e6 + , TX e6; 22.
TX d7, Db6 ; 23. Tcc7, Ae4; 24. TX g7+,
Rh8; 25. Dc3, Tl6; 26. Tgf7, Td8; 27. f3!,
Ag6; 28. TX f6 . 1-0.
DARRERA HORA
VIII TORNEIG LLOVDS BANK MASTERS
Amb una bona participació de mestres
(5 GM i 16 MI) es celebrà la vuitena
edició de l Lloyds Bank, un clàssic torneig britànic caracteritzat per suculents
premis. Es va haver d'emprar ,la -fotofinish. a l'hora de proclamar a John
Nunn campió, amb la mateixa puntuació
que Spasski (Fra .). Kudrin (USA). Miles
(Ang.) i Chandler (Ang.) . No hi va haver
participació russa.
NU NN (Ang.)
GREENFELD (lsl.)
Apertu ra espanyola

Ant onio López Manzano.

RECTIFICACIÓ

1. e4, e5; 2. Cf3, CC6; 3. Ab5, a6; 4.
Aa4, Cf6; 5. 0-0, Ae7; 6. Tel, b5; 7.
Ab3, d6 ; 8. a4, Ag4: g. c3, Q-{); 10.
Ca5; 11. Ac2, c5; 12. Cbd2, Db6;
13. Cfl, ba4; 14. Aa4, Tlb8; 15. Ce3,
Ae6; 16. Cd2, h6; 17. Ac2, Ch7 : 18. Cd5,
Ad5; 19. ed5. Ag5; 20. Ta4, Cf6; 21. h4,
Af4; 22. d4, cd4: 23. cd4, ed4; 24. Ce4,
Ce4: 25 . Af4 . d3; 26. Tae4, dc2; 27. Do2,
Tc8; 28 . De2, Ct¡7: 29. Ah6, gh6; 30. Tg4,
Rh8; 31. Dd2. 1- 0.
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A l 'anterior número del BUTLLETf D'ESCACS, a la pàgina 58 on posa, en un
peu de foto, .Ia buena marcha del torneo estuvo supervisada por el arbitro
nacional Carles Falcón ... ", ha de posar
•... arbitro internacional ... -.

,
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ESCACS POST ALS
AJEDREZ POSTAL

Inicio del 11 Campeonato de España
de Ajedrez Postal por Equipos
Por
Desde el año de 1975 en que terminó
el I CAMPEONATO DE ESPAI'lA DE AJE·
DREZ POSTAL POR EOUIPOS. no se había vuelto a paner en marcha un torneo
nacional por equipos. y ella estaba motivada por unas cuantas razones, que
enumeraremos muy sucintamente.
Dadas las características de la modalidad postal. había que pensar en alguna fórmula que despejase la posibilidad
de competir tanto en equipos de club.
tal y como se entiende un club dentro
del ajedrez en viva. como posibles equipos postales. propiamente dichos. En
este segundo concep to podríamos incluir
lo que parece la redundacia para los no
iniciados en -cl ubs de ajedrez postalcomo aquell os postalistas a nivel índividual. que no estando agrupados en club
ninguno. pudieran hacerlo para disputar
partidas como colectivo reconocido temporalmente para el evento.
A ni vel internacional los torneos por
clubs vienen disputandose periódicamente dentro de cada uno de los países
agrupados dentro de la Federación Internacional de la modalidad. lIamada en siglas ICC F. y hasta en algunas ocasiones, se disputan torneos aprovechando
determinadas cercanias geograficas , pero
lo usual en todo caso es la disputa por
equipos de naciones. cuestión por otra
parte muy lógica dado el ambito de relación que es la base operativa de la
ICCF. Así. existen por citar los mas importantes. los Campeonatos de Europa
por equipos. las Olimpíadas de Ajedrez
Postal. la Copa Latina cuyo contenido ha
rebasado -lo latino- para convertirse casi
en un torn eo del sur de Europa, e inclusa con una final denominada Copa

C. ROS

MI RO

drez es un juego-deporte individual. las
partidas se disputan defendiendo un ju·
gador su propio tablero. a diferencia de
lo que aconteció en la organización del
I Campeonato de España por Equipos.
donde cada equipo competía con una sola
partida con otro equipo. y probablemente
las partidas o las lIevaba un solo representante del club en cuestión. o bien
eran partidas anallzadas por un grupo de
j uaadores .
Desde hacía largo liempo. la Vocalía
de Ajed re z Postal de la FEDA. estaba
intcntando que se encontrara una fórmu
la merced a la cual pudiera darse forma
pseudo-jurídica, si se quiere , a lo que
ya era una realidad, como es que el
" jedrez postal en España esta dirígido
por un e1uipo de personas, y no pura
y simplemente por un Vocal. Ella se ha
logrado en cierta forma, con la aquiescencia de la FEDA en reconocer ofícial·
mente una COMISION PERMANENTE DE
AJEDREZ POSTAL DE LA FEDERACION
ESPAÑOLA DE AJEDREZ. la cual vela por
el desarrollo de la modalidad que le es
propia. y en tal forma no es descabellada que la misma reconozca la existencia
de clubs de ajedrez postal.
La puesta en marcha de un torneo del
que. por la distancia con respecto al última realizado, era muy difícil preveer el
alcance en cuanto a la aceptación. si la
medimos ésta por la cantidad de equipas inscritos, racionalmente había que
pensar en hacerlo cuando el posible trabaja estuviera cubierto y desarrollado con
un mínima de capacidad operativa , no
fuera el caso que las previsiones quedasen en déficit con respe cto a las realidades, y lo ún ica que se lograría seria
Latina Europa-América, con los clasificaun torne o desorganizado.
Creyendo que había. pues. llegada el
dos en cada continente previamente. etc .
En todos elias. y partiendo que el aje- momento ya de lanzarse a la convocaM

ESCACS POSTALS
toria de un torneo que tuviera estas incógnitas previamente cubiertas mínima-

mente, se convocó el 11 CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE AJEDREZ POSTAL POR
EOU IPOS , cuyos puntos màs importantes
eran:

1. - Inscripción de 7.000 pesetas por
equipo, inc luyendo en el mismo la suscripción al órgano oficial de la COMISION PERMANENTE DE AJEDREZ PO SrAL DE lA FEDA, el boletín MATE POSTAL, durante el período de desarrollo
del campeonato.
2. - Posibilidad de presentar màs de
un equipo, siempre que los componentes

o jugadores fueran distintos.
3. - Equipos de 4 jugadores con 2 reservas y un capitàn, que podía ser jugador o reserva.

4. - los equipos podían ser presentados por Clubs de ajedrez fede rados en
las Territoriales afiliadas a la FEDA; no
presentados por un club, sina con co-

lectivos de jugadores , en cuyo caso se
haría un depósito de 3.000 pesetas, el
cua I sería retenido por la organización
en caso de retirada o devuelto caso de
finalización del torneo sin novedad.

5. - Como objetivo del torneo es establecer una PRIMERA DIVISION, o fase
final del mismo, cuyo ganador sería el

Campeón, y una SEGUNDA DIVISION como ba se de com peticiones sucesivas.
6. - Para cada jugador se darian uncs
porcentajes determ inados para el asce'1-

so de categoría de cada uno de ellos_
7. -

Como cierre de inscripciones se

marcó el 30 de junio de 1984.
Hay que reconocer que las previs iones de inscripción fueron excesivas, y
el torneo se iniciara el 15 de octubre
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Así pues, la fase previa del li CAMPEONA TO DE ESPAÑA DE AJEDREZ POSTAL POR EOUIPOS, ha quedada configurada en dos grupos de 10 cada uno de
elias , con estos equipos y jugadores:
Grupo 1:
1. - Club Ajedrez Madrid I: Remacha
Tejada, Cuadrado Wentworth-Hyde, de
Paz Nistal , Aguirre Papesh. Reservas:
Perea Mantero, Alvarez Díaz.

2. - Club de Ajedrez Postal Español
en Alemania li : Alonso Jiménez, Castelló Benavent, Martínez Galiana, Ripoll
Cardell. Reservas: Marcos Sanchez, Espejo Cebrià.
3. - Club Escacs Tarragona: l edo García , Gilabert Mallol, Doménech Simón,
Rodríguez Entera. Reservas: Alió Borras,
Ortiz Amenós
4. - Revista Jaque: lanz Calavia, Noria

Silvestre.

Moreno

Ramos,

Garriga

Nualart. Re servas : Fiandor Gonzàlez, López Esnaola.
5. - Club Ajedrez Moncase: Espejo
Hava , Cañizares Ramera, Valderas Viejo, Naval Alvarez. Reservas: Aitenza Vélez, Riazza Mendoza.

6. - Menorca 84: S. Florit Gomila,
Cubas Pons , J. L. Florit Gomila, Fernàndez Escandell. Reservas: Escandell Juan,
Fernandez Serra.
7. - Club Ajedrez Castilla : lópez Ziegler, Gonzàlez Cicujano, Fernàndez Brioso, Montoliu Benedcto. Reservas: Ll ana
Ortiz, Amor Sànchez.
8. - Zuri Baltza: M A. Nava Pereda,
C. Nava Pereda, Gonzàlez Alvarez, Garcia SéÍnchez. Reservas:
Cenizo Vicente.

Irazu

Barbero,

9. - Club d'Escacs Peó Vuit: Fernandez Vicente, Gavaldà Llaó, Miràs Gar-

de 1984 , con 20 equipos en liza, de los
cua les 13 son equipos de Clubs federados, 3 son equipos de Clubs de Ajedrez
Postal , y. 4 son colectivos de jugadores

cia , Rodríguez Forner. Reservas: Lenoble

postalistas unidos para esta torneo . No
obstante debemos re conaeer que 10 aean·
tecido puede considerarse como normal,
teniendo en cuenta como se mueve la

dero Serrat, Valleja Ocio. Reservas: G_
A. Gonzàlez Barcina, Pozo Segura.
Grupo 2:
1. - Club Ajedrez Madrid 11 : Velasco

modalidad postalista en España .

Núñez, Mora Garcia, Fariñas Lucas, Me-

Servillo, Accensi Estrada_
10. - Peña Mirandesa de Ajedrez: F_ J_
GonzéÍlez Barcina , Alfonso Cervel, Cor-
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ler Molet. Reservas : Liaño Maestro, Pérez Martín.
2. - Club Ajedrez Postal Español en
Alemana I: Pons Sastre , Pacheco Marín,
Gutiérrez Dopino, de Ancos Palacios. Reservas: Lamarca Barrios, Gadea Gui llerma.
3. - Sant Feliu Unió Coral: E. Rodríguez Martín, Gisbert Porta, Majoral Ferrer, Canals Aulí. Reserva s: Cunillera
Amigó, Mengual Jerez.
4. - Centro Natación Helios : Magallón
Mínguez, Calvo Sanz, Beltràn Seguer, Ramo Frontiñan . Reservas: Mínguez Guin·
da, Juberías Segura .
5. - Peña Ibérica Postali sta Ajedrez:
Montecatine Ríos, Vicente Soler, Leirós
Vila , Magem Badals . Reservas: Peñaliel
López. de Miguel Rom àn.
6. - Moncloa : Rodríguez Ibràn, Benito
Alba, de la Cruz Guzmàn, Rossi Vergara. Reservas: Gonzàlez Céspedes, Pérez
Conde.
7. - Catalun ya Escacs: Sànchez Esteban, Solé Pellisà, Gonzàlez Camps , Solsona Molons . Reservas: Lara Rodríguez,
Pascual Ferré .
8. - EKJK Marlaxka de Hondarribia :
Gallega Eraso, Izeta Zozaya, García Olasagasti, J. I. Alon so Arburu. Reservas:
Olas o Zolzabalbere, J. M. Alonso Ar-

buru .
9. - Centro Ferrolano de Ajedrez : Permuy Lozano, Rodrígu ez Re y. Mejulo Couce, Cenalmor Palanca, Re serva s: Zapa te·

ro Leyte. Santamarina Sanjurjo.
10. - Grupo Ajedrez Enagàs:

Guillàn

Marco, Domingo Martín, Jaumandreu Ll o-

pis, Moreno Aguilera. Reservas: Leirado Campo, Jaumandreu Santos.

marca n los porcentajes a obtener para
el ascenso de categorías para cada jugador individualmente, según la que osten ten al final del torneo , siempre basadas, clara, en categorías postales, que
no siempre es coincidente con la que
tengan reconocida por su Territorial co-

rrespondiente, en los casos de participación en anteriores torn eos postales,
cuyos porcentajes empiezan al 75 % en

el primer tab lero para el ascenso de
preferente a maestro, aumentando el 5 ';;~
a medida que aumenta el número de ta-

blera, lI egando hasta el 90

~ó

en el úl-

tima; de primera a preferente, empezando en el 70 ' ( ; de 2." a 1." empezando
en 65 f; ; de 3." a 2." iniciandase en

ci 60 ' ~ .
En total, pues, son 120 jugadores de
ajed rez pos tal, contando a los dos reservas, y que por categarías la nómina
cuantitati va se distribuye así:

- Maestro Internacional de la ICCF :
1 jugador.
- Maestro Nacional de Ajedrez Pos:a l: 3 jugadores.
Maes tro: 13 jugadores.
Preleren te: 36 jugadores .
Pri meras: 51 jugadores.
Segundas: 10 jugadores.
-

Terce ras : 6 jugadores .

Tan pro nto como finalice esta fa se
previ a y por lo tanto dé comienzo la
Fase fin al. o Campeonato de Prim era Oivisión. asi mi smo se convocara la inscrip-

ción para el III Campeonato de España
de Ajedrez Postal por Equipos, que lormaràn equis grupos, dependiendo del
nuevo número de inscritos , que forma-

Las normas del torn eo preveen que as-

rà n la SEGUNDA DIVISION , clasilicatorio

ciendan a PRIMERA DIVISION, o sea a
la disputa de la Final, los cinca equipos

para la Final de Primera Oivisión de di-

cho III Campeonato, esperando en tal lor-

mejor clasificados en cada grupa, mas

ma . que un nuevo tornea se institucio-

el sexta de los dos que hubiese obtenido mejor puntuación, dandose unas tablas
para los posibles desempates, contando

nalice, con perdón por la pedante ex-

los puntos abtenidos por el conjunto de
los 4 jugadores de cada equipo. Asimisma se dan unas tablas en los que se

¡1res ión. dentro del ajerlrez postal nac ional, y es t1 modatidad siga su camino para que SE'! la consid ere como mayor de
edad de ntro del ambito ajedrecfstico nacional.
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En la Final KARPOV·KASPAROV

Los Planetas hac en
la competencia
a la Diosa Caissa
Por Esther Zabala.
El Campeonato del Mundo de Aj edrez

Ajedrez rige los destinos de este Match.
La conocida astróloga, Esther Zabala,
nos muestra una descripción de la per~
sonalidad de los dos contendientes, según los planet a•.
Pero aún hay mas. ¿Qué signo eres? ..
En este articulo podr. s saber si tu sig·
no fig ura o no ent re los mas favarecidos para el ajedrez, según un estudio

se mues tra e ste año mas interesante

realizado sobre los horóscopos de los

que nunea. Pero no sólo la Oiosa del

mejores jugadores del momento.

INTRODUCCION
Nos hallamos frente a frente con Ana·
toli Karpov. nativo de Geminis y carn·
peón actual de l mundo de este rompe·
cabezas aristocr3tico como se considera
al ajedrez. y con Garri Kasparov nacido
bajo la influencia de l ast ro Aries .
El principal componente de Gèminis,
Karpov. es el aire, y el principal de
Aries es el fuego . A pesar de que Gèmi·
nis y Aries se complementan por los
elementos que los forman, entre elias
es dificil el entendimiento. pues Gèmi·
nis es demasiado h.bi l y àgil de mente
como para que el tranquilo y egoista
Aries pueda soportarl0. Aries no soparta
que haya alguien a su alrededor que no
le permita hablar acerea de sí misma,
y clara esta, cerca de un Géminis es
difícil que el hijo de Marte pueda llegar
a practicar su deporte favorito. hablar
de sí mismo . El nativo de Aries quiere
dominar ante toda intelectualm ente y, lo
que èl no sabe es que Gèminis vuela.
en la mayoría de ocasiones, mas alia de
sus lim ites ...
Todos somos conscientes de que los
hijos de Marte son brillantes ante el pú'
blico y aman los desa fios . como bien po·
dríamos considerar este match memora·
ble. y que a la vez poseen una cualidad
que juega muy a su favo r: esa tenacidad
y obs tin ación que poseen y que los lleva
a conseguir casi todo lo que se propo·

nen. Pero, por el otro lado. no debemos
olvidar la ag il idad mental que poseen los
hijos de Me rcurio y la ràp ida captación
de la qu e disfrutan ...
Sinceramente este encuentro se pre·
Genta dificil ya que Géminis, al ser de
:lire, es un cons tante estimulo y desafío,
:l al vez, para Aries ... Y como canse·
cuencia lógica de es te hecho tan paten·
te se deduce que el que domina es el
ve rsatil mercuri ano.. ¿Qué sucedera en
el enfrentamiento de estos dos planetas
tan diferentes pero a la vez unidos por
lazos fraternal es? El astro Sol sera quien
decidira ...

--------------------------------

GEMINIS
A pesar de que el mayor número de
campeones de ajedrez han nacido baja la
influencia del signo dominada por Marte,
Aries, Anatol i Karpov marca la excep·
ción. Este se ha hech o con el preciado
galardón en repetidas ocasiones y ha de·
mostrada, sobradamen te, el gran conaci·
miento y sabiduria que posee en este
juego tan compli cada y. a la vez lento,
que ha logrado sacar los nervios de sus
casillas a tanta gente ...
An atoli Karpov nac ió en los Urales, de
pu ra ascendencia ru sa, el dia 23 de mayo
de 1951. En este periodo el astro que
dom in.::lba, o mejor dicho, el signo por el
Gual transi taba el Sol era Géminis, los
gemelos, domi nado por el planeta Mer·
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curio, un planeta que marca muy profundamente la personalidad de sus nativos,
aportandoles una gran vivacidad, agi1i-

dad, alegria y unas especiales dotes para tratar con la gente. Asi, bajo el dominio de este dicharachero planeta, Anatoli Karpov vi no al mundo y, ante su inminente disputa en la que se juega el
preciado titulo que ahora posee, hemos
decidida acercarnos un poco mas al supercampeòn y, a través de su signo as-

después de haberte persuadido de tu
idea y haberte ll evada, dijéramos, a su
terreno él puede cambiar de opinión y
dejarte, como suele decirse, en la estacada ... Esta actitud es muy tipica de los
gemelos, pero a pesar de que tú sepas
es ta maniobra, volveras a caer siempre

que Géminis lo desee . La versatilidad
que pos ee Géminis unida a su gran fa-

cilidad de palabras hacen de ellos grandes politi cos y es que son expertos en

tral, conceerle un poco mejor. aunque
tan 5ólo sea en líneas muy generaliza-

el campo de las relaciones humanas.
Podriamos definir a Géminis como el

das ...
El error que nunca hay que cometer

explorador de la mente, sus ojos son
agudisimos y su talento es múltiple e
indefinido. A pesar de la gran cantidad

con un nativa Géminis es el de desa fiar-

le en una batalla de ingeni o ya que es
tal su don de palabras que se vale de
ella para armar y desarmas situaciones .
Piensa con una rapidez sorprendente y.
a veces, puede ser acidamente satíri ca.
slendo, también. una persona mucho mas

despierta que el resto qu e le rodea. Hay
nativos de este signo que se divierten
desaforadamente desconcertando a las
mentes mas lentas con la vertiginosa
rapidez de sus procesos mentales .
La rutina muere junta a un Géminis,

y lo insòlito recobra vida y luci dez ...
¿Acaso puede predecirse a lo largo del
dia cuantas veces cambiara de dirección
el aire? .. Entonces, ¿c6mo predecir los
cambios geminianos, cuando es un signo
cuyo principal elemento es el aire? As í
son elias, como el aire ... libres e infinitos, escapandose. casi siempre, del mundo material y re alista . Su ingenlo y capa-

cidad mental son tan grandes como la
amplitud del aire. ¿Podemos predecir,
acaso, el espacio que ocupa el aire? Im-

posible ; pues asi es la amplia inteligencia que los gemelos poseen.
lli naturaleza dual que poseen los Géminis les aporta una energia arrolladora,
son capaces de realizar dos cosas a la
vez sin que les cueste ni el mínimo esfu erzo que a nosotros puede suponernos .

Son gente que persuaden con su gran
agilidad mental y don de palabras y lo
mas grave que puede suceder es que

de personas que le rodean, sus emociones y sentimientos mas profundos sólo
los comparte con su Unl CO compañero

constante y que no le falla: su otro gemelo .
ARlES
La concl usión a que puede lIegarse
como consecuencia de esta curiosa en-

cuesta realizada por el BUTLLETf es que
los mejores ajedrecistas pertenece n a
este primer signo de la rueda zodiacal.
Aries representa el nacimiento, el bebé
recién nacido. Baja este signo, cuyo com-

ponente principal es el fuego regido por
Marte el planeta de la guerra y cuyo
metal es el hierro. perten ece el aspiran-

te al titu lo mundial Garri Kasparov, que
lo tiene un tanta dificil al tener que en-

frentarse al experto y -sabio- Karpov,
campeón del mundo en var ia s ocasion es
y persona de mente agil . como buen nativa del signo de Géminis ...
Pero lo que vamos a intentar es acercarnos un poca mas a la personalidad
del aspirante. Kasparov, a través de su
signo zodiacal. Lo vamos a hacer de una

forma generalizada con las pri ncipales
peculiaridades que caracterizan el signo
ni cua I pertenece. es decir, describirem'Jo; al varón Arles .

Nos hallamos ante un hijo del planeta
Marte. el plane ta de la guerra por excele:1cia , y, cerno tal, para hacer honor a
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su progenitor, los nativos de este planeta poseen una aparieneia que bien padria record ar a aquellos valientes y audaces de la Grecia c lasica y eterna. Poseen una gran energia , una gran vitalidad y son irremediablemente arrolladores. Sus movimientos son agiles . como

los del guerrera, y siempre guiados por
la cabeza, es deci r, en cualqu ier acción
que su cuerpo se disponga a realizar, su

cabeza se inclina ligeramente hacia delante. Todos sus movim ientos son seguros, raramente cae o reshala, esto es una

patente muestra de la gran firm eza que
tiene su personal idad. Los rasgos de . u
cara, y mas co ncretame nte de sus ceias
y su nariz. forman el signo del carnera.

-J3
caer muertos antes de mostrarse déblles ante los demas. No muestran lamas
extern amente una decepción. A pesar de
los múltiples fracasos que tienen que
encajar a lo larg o de sus vidas, éstos
les ensean a vivir, a ser. modestos y
hum ildes sin hundlrse. AI contrario, una
vez que los han superada, casi slempre
de una forma gloriosa, les añaden su
ilimitada creatividad.
Poseen un temperamento fuerte en el
que se ent remezc lan grandes emociones
como puede ser la combinación ardorhielo . En ocasiones se muestran saUricos y cort ant es y su cólera se puede
desencadenar rapidamente, pera de Igual
forma

desaparece.

Debemos

ten er

en

Por lo general, sue Ien t ener bastante

cuenta, también, que el fu ego, principal

éxito eiltre el júblico femenina. ya que
su apa ri encia atrae inco nscientemente a
las mujeres . Es precisamente esa ima-

componente de Aries. no siempre arde
co n la misma intensidad. hay veces que

gen de guerro espartana la que lo hace,
en la mayoría de ocas iones. irresistible.
Son homhres que poseen una enorme
confianz a en sí mismos, gustan de ir

siempre delante de los demas . Son in·
tolerantes, desconsiderados, egoistas y
exigentes al maximo . Esta se produce
co mo consecuencia de ese egocentri sme

tan acentuado y arraigado en elias. No
admiten las equi vocac iones a pesar de
que sean ,co nscientes de elias. Aman los

desafios hasta el punto de busca los,
derrochando una infinita cantidad de ener·
gia y fuerza creativa consiguiendo casi

de repente se prende con furia Insostenible y al momento se desvanece . Son
polémicos y dados a organizar escandalos, pera olvidan rapida los altercados
en los cua les su ira se ha mo strada con

toda su esplendor. Son luchadores natos
de causas perdidas, a ve ces lIegan a
agotar a los que se hallan a su alrededar. También pose en una descarga de
prudencia, de seriedad y de calma, sobre t oda en la madurez, que les frena
de sus impul sos repentinos.

t enacidad (no olvidemos que la parte del

Lo mas hermoso que elias poseen es
esa fe, ya mencionada, bella y f érrea,
pura y si n asomo de aleción con la hlpo·
cresia y la cod icia ...
Esta es en lineas generales, la persa-

cue rpo dominada por este signo es la
cabeza y como co nsecuencia 16gica se

na'lidad del guerrera marciano. de ese
hij o, brillante y nacido para la gloria y

deriva est a obstinación) .

el triunfo, del planeta Marte ... Asi son
los hombres carnera, los hom bres Aries.

si empre lo que se proponen por su gran

Son hombres de imoulsos repentinos.
si n premeditaciones . Tien en una form a
directa de 'e nfocar cua lqui er tema. son
pe rsonas sin subterfu gios y en la mayo ría de los casos . a la hora de ¡mponer sus ideas, adoptan una forma un
tanta temeraria (siga mos recordando que
es un guerrera y coma tal actúa ). Su
orgullo. en determinadas c ircun~t ancj 8 s.
se muestra si n mesura. Son capaces rle

lISTA DE LOS "100 MEJORES"
NOMBRE

SIGNO

KASPAROV, G.
KARPOV, A .
KORC HNOI, V.
LJUBOJEVIC, L.

Aries

Géminis
Aries

Escarpia
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NOMBRE

SIGNO

NOMBRE

SIGNO

ANDERSSON, U.
VAGANIAN, R. A .
PORTISCH , L.
HUEBNER, R.
TAL, M. N.
HORT, V.
POLUGAEVSKY, L.
SPASSKY, B. V.
MILES, A. J.
RIBL/, Z.
T1MMAN, J. H.
NUNN , J. D. M .
SMYSLOV, V.
BROWNE, W. S.
PETROSIAN, T. V.
ROMANISHIN , O. M .
SAX, G.
ADORJAN , A.
AGZAMOV, G. T.
FTACNIK, L.
NIKOL/C , P.
YUSUPOV, A.
BEL/AVSKR , A.
LARSEN, B.
TORRE, E.
GELLER, E. P.
SOSONKO, G.
KOVACEVIC, V.
CHRISTIANSEN, L. M .
IVANOV, I. V.
TUKMAKOV, V. B.
GUREVICH, D.
KAVALEK, L.
SMEJKAL, J.
LPUTIAN , S. G.
MESTEL, J.
SPRAGGETT, K.
BALASHOV, Y. S.
CHEKHOV, V. A .
PSAKHIS , L.
SCHMID, L.
DOLMATOV, S.
FARAGO, I.
IVANOVIC , B.
MARJANOVIC, S.
SEIRAWAN , Y.
SUBA, M .
BYRNE, R. E.

Cancer
Libra

KUDRIN, S.
LOBRON, E.
ALBURT, L. O.
CHANDLER, M . G,
DE FIRMIAN, N.
DORFMAN, I. D.
GARCIA, G.
PANNO , O.
PINTER , J.
POPOVIC , P.
SVESHNIKOV, E.
TAIMANOV, M . E.
VAN DER WIEL. J. C.
YRJOLA. J.
GL/GOR IC , S.
HULAK, K.
CSESHKOVSKY, V.
CSOM , I.
KUZM IN, G. P.
LOMBARDY, W. J.
O~INTEROS, M. A.
TARJAN, J.
UHLMANN, W.
ARN ASON, J. L.
DJURIC, S.
PETERS, J. A.
PFLEGER, H.
f1AZUVAEV, Y. S.
nlVAS, M.
SHORT. M. D.
STE AN, M.
VEL/ M IROVIC , S.
ABRAMOVIC, B.
r:VANS , L. M .
GEORG ADZE, T. V.
GHEORGHIU, F.
HENLEY, R. W.
KURAJICA, B.
MAKARICHEV, S.
NAJ DOR F, M .
OLAFSSON , F.
SOKOLOV. A .
SPEELMAN, J. S.
WEDBERG, T.
BENJAMIN . J.
DEMrNTIF.V. O. I.
DONCHEV. D.
GROSZPETER , A .

Virgo
Tauro
Leo

Aries

Escorpio
Escorpio
Capricornio

Escorpio
Acuaria

laura
Virgo
Sagitario

lau ro
Aries
Capricornio
Géminis
Capricornio

Géminis
Aries

Escorpio
Escorpio
Virgo
Acuario
Sagitario
Piscis

Escarpio
Piscis

Tauro
Ari es
Cancer
Capricornio

Piscis
Virgo
Leo
Ades
Acu aria

Piscis
Escorpio
T3Uro
<::'agitario
SaHitario
T'luro

Piscis
Aries
\Iirgo
Capricornio
Aries
Géminis
Aries

Aries

Leo
Tauro
Sagitario
Piscis
Escorpio
Acuaria
Acua ria
Acuaria

Leo
Escorpio
Acuaria
Géminis

Libra
Géminis
Capricornio

Sagitario
Capricornio

Piscis
Aries

Ecorpio
Leo
Acuaria
Leo
Ubra
Cancer
Géminis
Virgo
T~uro

Sagitario
Aries
Escarpio
Aries

Sagitario
Acuaria

Escarpia
Aries
Acuaria
Piscis
Libra
Sagitaria
Piscis
Capricornio
Cancer
Géminis
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N,o jugadores
entre los 100
mejores -ELOS-

ARlES
lAURO
GEM INIS
CANCER
LEO
VIRGO
LIBRA
ESCORPIO
SAGll AR IO
CAPR ICORN IO
ACUARIO
PISC IS

entre IOl SO

-ElOS-

mejores

Ma. de
2.600 puntol

(entre IOl
100 mejor..)

2
2
2
O
O
O
2
5
3
3

15
8
8

9

4

5
2

4
6
6
4
13
9

3

8
10
9

1

2
1
O
O
1
1

8

4

4
5

1
1
1
O

1

4

3
5

CI

UNA PARTIDA DEL SEGLE XV
JUGADA I RECITADA
ALS PAïssos CATALANS
A l'any 1485, dos afeccionats als escacs varen jugar una partida que. de mo-

ment, no he pogut esbrinar on va tenir
lloc, si bé sospito que es desenvolupà
a València. Aquesta partida, que es ressenya més avall, està considerada com
la més vella després de les fodificacio ns
de les regles dels escacs. A tito l de comentari diré que el desenvolupament de
l'Alfil i de la Dama era completament
diferent: la Dama solament podia avançar una sola casella i per una sola dia·
gonal; era, per tant. la peça més feble
del joc; l'Alfil només podia avançar també una sola casella, però podia escollir
diagonal negra o blanca segons convin·
gués.
La partida fou descoberta l 'any 1905
en un manuscrit català a la capella del
Palau Reia l de Barcelona, on es conserva. Curiosament, en el manuscrit s'anomenen vermelles a les blanques i verdes
a les negres ,
Bernat Fenollar (1440 -1516). fill de València, era amic de Castellví i Vinyoles,
els quals van ensenyar-li la partida que
hhvien jugat

Sovl!tlcol

N.o jugadores

i. assessorant-lo. va compon-
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Escacs ¡ Poesia

són la meva follia
i a una miniatura
li fa ig una escultura.»
Ramon Crusi i Moré.

dre -Scahs d'amor., escrit, com podeu
veure. en català antic.
La poesia i la partida són dues mostres del nivell cu ltural dels Països Catalans al segle XV, que enriqueixen el
nostre joc i la nostra ll engua.
SCAHS D'AMOR
(Fragment)
per Bernat Fenollar
FENOLLAR
1. e4, d5

(Diu que lo tocat se hàgia de jugar)
La llei que deu primer ésser admesa
és, en tal joc, que la peça tocada
amb fermetat, sens debat ni contesa ,
per cascú, cert, hàgia d'ésser jugada_
Cau en raó: car pensa enamorada .
havent elet. lliberta ni sospesa
restar no deu, mes del to t subjugada.
E per ço es diu: -Ardimen t i foll ia
en cascun fet; puix fet és, fet se sia ! .
CASlELLVI

2. e Xd5
(Lo Peó del Rei pren lo Peó de la Dama)
,

-

.l6 - -

POESI~

GENT GR AN

Lo bon servei, rebut amb Cbrtes ia,
prenga de nou esforç per acceptar-la,
fent-se senyor del lloc on l 'aco llia,
sens pus pensar si podrà enutjar-la;
perquè lo grat que el força tant a amar-la
a desitjar tal glòria el movia
tostemps seguint amor, fins a trobar-la,
L'emprenedo r, per eixir amb la sua,
no es deu parar per negun plec ni rua ,
VINYOLES
2 .. " DX d5
(La Dama, a la quarta casa sua, pren lo
Peó que li havia pres lo seu)
Perquè el renom de bellea rellu a,
vent que el servei gastava cortesies.
amb gran rigor ixqué de casa sua

per castigar t an foll es fantasies,
E, no curant de moltes lIoçanies,

mirant-se entorn, com f a lo camp la grua,
matà el Peó, que feia valenties,
Lo qui emprèn mirar deu, ans que em-

[ prenga,
perquè la fi del que fa no el reprenga ,
(edicions 62)
FRANCI DE CASTELLVI
NARCIS VINYOLES
Partida j ugada l'any 1485
Defensa escandinava

l , e4, d5; 2, eX d5, DX d5 ; 3, CC3, Dd8;
4, Ac4, Cf6 ; 5, Cf3, Ag4; 6, h3, A X f3 ;
7, DX f3, e6; 8, DX b7, Cbd7; 9, Cb5, Tc8 ;
lO, CX a7, Cb6 ; 11 , CX c8, CX c8; 12, d4,
Cd6; 13, Ab5 + , CX b5; 14, DX b5+ , Cd7;
15, d5, eX d5; 16, Ae3 , Ad6 ; 17, Tdl , Df6;
18, TX d5, Dg6; 19, Af4, A X f4; 20,
DX d7 + , Rf8 ; 21, Dd8++ , 1-0,

ES FORMA LA PRIMERA DELEGAClO
PER A GENT GRAN DE LA F, C. d'E,
tl dia 1 de març, quedà constituida
18 primera de legació per Gent Gran de
la Federació Catalana d'Escacs pe ls següents senyors:

Del egat: Àngel Ribera, de la secció
d'escacs Casa l d 'Avi s Sant Martí.
Vocal secretari : Josep Fitó , secció
d'escacs de l'Espl ai Sant Gervasi.
Voca l t resorer : Narc is Aguilar, de la
secció d 'escacs del Casal d'Avis Sant
Andreu ,
Voca l re lacions públiques: Josep Ticó,
secció d'escacs del Casal d'Avis Sant
Martí .
Voca l cap de material: Francesc Carni,
secció d 'escacs de l 'Esplai Sanllehy,
Per posar-se en contacte amb aquesta

delegació, es poden dirigir a la delegació pe r Gent Gran de la F, C, d'E"
c;, Rosselló, 255, 3,°, 2,' - 08008 Barcelona, o bé al Tel, 2364820, senyor Ri bera ,
A continuació es detall en els programes deportius de les tamporades 1984-

1985, Per les Fes tes de la Mercè : Primera Festa Ca talana dels Escacs per
Gent Gran, jugant un matx a deu taulers
entra un equip de Barcelona ci utat i un
altre de la resta de Catalunya, seguit
d'un dinar de germ anor en el qual es
forà l'entrega de la medalla al mèrit esportiu, de la F, C, d'E" al senyor Ricart
Guinart Caba llé, degà dels periodistes
d'escacs d'Europa,
El dia 6 de novembre començarà el
I Campionat do Catalunya per equ ips de
quat re jugadors i el mes de març s'iniciarà el I Torneig de Copa Catalana individual per eliminatòries a una partida
trofeu Generalitat de Catalunya,
Temporada 1985 - 86, Per les Festes de
la Mercè 11 Festa Cata lana d'Escacs per
Gent Gran, En el mes de novembre, III
Campionat de Catalunya individual i al
m3rç I Copa Catalana per equips de
quatre jU CJado rs , per eliminatòries a un

l'arti t , t ro ~ e u Generalitat de Catalun ya,
X, Daura Rib era,
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I per gener (del 85) el Número 39 amb...
Circuit Català d'Escacs
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Campionat d'Espanya, Individtlals per Equips
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Teoria: Seguim amb la Siciliana 11
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Els Escacs a Tarragona, Lleida Girona
:
••
••
••
••
••
••
:•
Un Àrbitre Internacional de Catalunya és felicitat
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•
:
per la FIDE
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CampIonat del Món:
:
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Que li passa a Kasparov?
:
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Eleccions a l'Espoñola
¡
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El Butlletí, una eina de
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per a tots els escaquistes
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