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EDITORIAL 

Aquí estem un cop més amb tots vosal tres, 
Aquest cop amb una mic a de retard , però amb 
la satis faCCIÓ d 'haver consolidat aquesta nova 
època del Butlletí, i el que és més important, 
haver·li donat una periodicitat bimensual. que 
amb més o menys dif icul tats és va complin t , 
(Encara que aquest exemplar vagi una mica 
enrederit , ens comprom ete m a quel proper 

número estigui a les vostres mans avans de 
les fes tes nadalenques ,) 

En aques t numero , a més a més de la in· 
fo rma Ció escaquís ti ca general. referent al 
Campionat del M ón , als torneigs interzonals, 
al Ci rcui t Ca talà , I els espais habituals de 
teoria , així com també els darrers campionats 
d'Espanya , hem tingut el p la é de clar ificà de
finitivament el cas de l'arbit Carles Falcón , 
sort int al pas d 'una vega de i per totes, i de 
mostrant que els Qu 'han recolzat l'actuacIÓ 
del Sr, Fal cón , només han fet una ximpleria , 

per no dir Quelcom més dur, 

Aprofitem aquesta oc asió per donar el re· 
colza ment in condiCional de la direcció del 
Butlletí, a la Junta Direc tiva de la Federació 
Catalana d'Escacs, de qUI certs senyors I cer· 
tes publi caC ions escaQuístlQues, han fet mas· 
ses coment ari s absurds I llibertins, sense cap 
mot iu, 

Lluís Vidal 
Albe rt M osell a 



CIRCUIT CATALÀ D'ESCACS 

VI TORNEIG OBERT OE L'HOSPITALET DE L' INFANT, DEL 4 AL 13 DE JULIOL: 

MATEU , IRRESISTIBLE, AMB 9 DE 10 

La 6 ,- Setmana d 'Escacs de l'Hospitalet de l'Infant va començar, tal com estava previst. 
el 4 de juliol. El 1 .er t orneig del Circuit Català fou acom panyat per altres dos torneigs de 

promoc ió: un per a segones i terceres i altre. de promoció escolar. per a nens no federats . 
M ateu va arrasar. quedant amb un punt de diferència sobre el segon classificat . Magem . 
l 'equip compost pe jugadors alemanys fou el que va guanyar el premi especial d 'equips. 
seg uits pel Reus Departiu c<A» (2n) i per Peó Vuit i Reu s Departiu «B)) (3ers) . 

ANÈCDOTES 

PrecIsament la notícia és la manca d'anèc
dotes. ja que fou un torneig correctíssim I 

sense incidents. Sols una petita taca, a la 
partida Saltar-M. Descarrega, on el blanc, que 
tenia la torre a d3 , la va de ixar a c3, sense 
deixar-la anar; a continuació t'aixeca i la du a 

d l . Posteriorment el neg re reclama l'àrbitre, 
que dóna per bo el mOViment, Ja que no havia 
deixat anar la peça . Més endavant el negre 
presenta una reclamació per escrit. La partida 
arriba al seu ajornament I el negre no es 
presenta a la 2.- sessió. La reclama ció és de
sestimada pel fet d'haver estat formulada fora 

de torn, considera nt-se la deCISió de l'àrbitre 
en el seu moment com a correcta. 

La redaCCIÓ del BUTLLETí feliCita t'organit
zació per l'excel.lent Informe que ha lliurat a 

la FederaCió, la qual cosa sols pot ser resultat 
d 'una tasca realitzada a fons durant tot el 
torneig. 

ELS PROTAGONISTES 

Després de co mença r amb 4 de 4 , Mateu 
s'enfronta a la 5.- ronda amb Magem, amb la 
mateixa puntuació, els dos I(ders en solitari, i 
fan taules. La c lau del to rne ig esdevé a la 
6.- ronda : Mateu guanya Bordell i Magem perd 
amb J . Herrero . la seva única derrota , que al 

ca pdeval l II costarà el tito l. Xavier Mateu re

mata amb un excel.lent flOal. de torneig aquest 
Obert de l'Hospitalet de l'Infant. 

Mateu i Magem, els dos millors ELO. els 
únics IOvitats del torneig I els dos millors 
c laSSifi cats, foren els protagonistes. 

CLASSIFICACiÓ FINAL 

1er Mateu (Xec) amb 9 punts , 2n Magem 
(Cata lònia) amb 8 punts, 3ar Grop (Alemanya) 

amb 7'5 punts . 
Cel 4 al 8. amb 7 punts : Cunha (Brasil), 

Moro (Vila-Seca), Carrasca (EE .UU.), Catalan 

(Barcelona), Rev illa (Girona). 
Cel9 a113 , amb 6 '5 punts: Voffie (EE.UU), 

Herrero (Reus Deportlu), Dominguez (Jake), 
Ga rcia (Tres Peons), Daloz (França) . 

Del 14 al 25 , amb 6 punts : Benet (Reus 
Deportlu), Bordell (Xec), FernéÍndez (peó vuit), 
Fernandez (Vulcà), Guyot (França), Jove (Ven
d rell), Accensi (Peó VUIt) , Baltar (O rense), 
Schwamberg (Alemanya) , Camps (Tarragona), 
Casada (Reus Deport lu), Fernandez (Reus De
portiu) . 

Del 26 al 33 , amb S'S punts : RUIZ (Sara
gossa) , M . Descàrrega (Reus Departiu), Man
te ll (Reus DepartiU), Borrellas (Vendrell) , Lecha 
(Olesa), Pardinas (Standard Elèctrica), Petres 
(Alemanya), Suss (Alemanya) .. fins a 71 clas 
sificats . 
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XI OBERT INTERNACIONAL D'ESCACS VILA DE SITGES. 
EL BUCHOLZ VA DECIDIR A FAVOR O'OCHOA 

Es celebrà del 17 al 27 de juliol. No ca l dir que es tracta d 'un dels torneigs d'estiu més 
atractius: per les platjes. la «ma rxeta» nocturna i la quantitat d'actes de tot tipus . que fan 
d'aquesta vila una de les més vi tali s tes de la nostra costa . Amb aquest ambient j amb molt 
de calor. es desenvolupà l'Open d 'enguany. Dotat amb 350 mil pessetes en premis i 
puntuable per al «< C i rcuit», aplegà 126 jugadors de tretze països diferents . entre els quals 

cal destacar els M .1. Formanek (USA) i M . Kui j f (Ho landa). no massa habituals en els 
nostres opens. i que juntament amb dos M .1. i tres M . Fide completaren la nòmina de 
titulats internacionals . 

BONA ORGANITZACiÓ 

El torneig es va fer per sistema suís a 10 ron

des. Maro to, coneg ut i popular jugador local. 
va assumir les func ions d 'àrbitre, i la seva 

tasca va resu ltar prou positiva, si bé no va 
tenir gaires proble mes , L'organ ització va cor· 

respondre a l'equip format per Rafel Marce t i 
col .laboradors/ es, I com cada any, van com· 
pl ir bé llur missió . 

SET JUGAOORS AMB 7'5 PUNTS 

Pel que ta al torneig en SI, ca l esmentar que 
des del primer moment, els Ochoa, Eslon , 

M ateu, Romero, Juijf. etc., ambaren a la cm· 
que na ronda manan t en els primers llocs, 

exceptuant Fo rmane k, endarrerit en perdre 
fron t Sión. A part ir de la 6 .- ronda, en el g rup 
de cap, al s es produ iren mo ltes taules, tan 
so ls amenitzades per algun «bony)) ca p els 
intrusos que veni en de so ta en pla «submarí)) ; 
per això ca l destacar les ac tuacions d'en Ca· 
lIado i W elll , que lluitaren a cara o creu da· 
vani els fa vonts en no tenir cap co ncessIó per 

Jugador Club/ Pai. ELO 2 

1. OCHOA U.G.d·E. 

3 

pa rt d 'aquests. AI final , una c lassificac ió cu· 

ri osa : 7 jugadors em patats pel primer ll oc 
amb 7,5 punts I El desempat el va guanyar 
Ochoa , després d'aplica r Harkness i posterior 

Bucholz. Ellugador de l'U .G.d'E guanyà el ca p 

de sèri e Eslon, i fou electiu contra els juga · 
dors no favorits. Kuijf va estar discret i Fo rma· 

nek decebé. Quatre jugadors va n romandre 
Imbatuts: Mateu, Slón , J . M .- Sàenz i J . Te· 

¡era. 

<cEL BUITRE" 

En l'anecdotari de la com pet iCió, no po· 
drem oblidar «e l bUltre)): un avispal «pipa)) , 
que així el va ren bate jar alguns. que sense 
jugar era present cada dia a la sa la de IOC, 

gorrejan t - fent·se el si mpàti c- de Quasi 
to ts i de quasi tol , f in s qu e el varen detenir 
per cleptòma n voluntari. Després de sortir de 
<d'ombra)), es prese ntà a les ràpides, fou ex· 
pulsat I novament es presentà al dia següent 

al repa rtim ent de premis: deUria pensar: no se 
sa p maL .. ! 

J o rdi Sàenz 

• 5 6 1 8 9 10 Tot Hark 

2. ESLON SuèCia MI 2445 1 91 1 19 1 2~ 1 - 01 1 10 1/23 1/212 1/1 ~ 1 8 7 .5 4 2 

3 . MATEU .. ROMERO 

5 . SION 

6 . YOFFIE 

7 . WEILl 
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Xe , 

U.G.d 'E. 

Leon 

E.E.U.U. 

França 

MC 243 5 1 '01 1 32 1 18 1 -o 1 l' 'I, l '17 2 '/,11 'h . '/, 8 7 .5 40.5 

MF 2395 1 '05 1 " 1 80 O ' I lO ' /2~ I .' '/2' ' /,3 1 12 7 .540 .5 

P 2235 1 37 '/, 9 1 u 1/238 1 78 l/, . ' / 76 1 u ' /22 1 22 7 .5 37.5 

MF 2330 1 ' 5 '17 38 1 ' 9 1 " 08 1 l t '/ 11> 1 25 1 26 ' / 23 7.5 37 

P 22351 ' 0' 0 29 1 8~ ' h 551/, U 1 11 1 39 1 9 lI"~ 1 18 7 .533.5 



Del 8 al lS, amb 7 punts : Ku ijf (Holanda ) 
MI. Baltar (Orense), Herrero (Reus), JM Saenz 
(Barc inona), Collado (Vulca) , M , C. Tejero 
(Congrés), Beltran (U.G.d 'E.), Ay,a (Barcino
na) , M , F. 

Del 16 al 23 , amb 6 '5 punts: Cunha (Bra· 
sil) MN, Nepomuceno (León), Fonmanek (EE.UU.) 
MI. Schwamberge (RFA) . Estrel la (Barcinona) 
MC, Kristiansen (Noruega), Barrero (Cer
danyola) , Cisneros (Saragossa) . 

Del 24 al 36, amb 6 punts: Bordell (Xec) 
MN, Gual (U .G.d'E.), Planas (G ran Penya), Gross 
(R FA) , Oliver (Congrés), Durban (Barcelona), 

J.Saenz (Barclnona), Toledano (Vilafranca) , 
Descarrega (Reus) , Aalbersberg (Sitges) , Saiz 
(Jake), Jové (Vendrell), Casals (U.G.d'E.). 

Del 37 al 58, amb S'S punts : Laorden (Al
bace te) , Carrasco (EE .UU .), Gavaldà (U.G.d'E.), 
Ferrón (Jake), Servat (Sitges), ReviUa (Giro
na). Rubio (Cerdanyola), Lara (Catalunya), Ló· 
pez (Reus) . Heynen (R FA), Bilbao (Santander), 
Cockcroft (Anglaterra) , Rodríguez (Vi lafranca). 
Peters (RFA), Moro (Vilaseca), Valls (Rubl) , 
Pérez (Santboià). Colago (Gava), Ferran 
(U.G.d'E.) , Roca (Gran Penya) , Bronnum (Di
namarca), Hald (Dinamarca) ... f ins a 126 par· 
tic ipants. 

XI OPEN "CIUTAT DE BADALONA»; EL TORNEIG MÉS CONCORREGUT 
DEL CIRCUIT DEL 2 A L' " D'AGOST 

AMADOR RODRIGUEZ (CUBA) GUANYADOR SOLITARI 

Sen se cap dubte aquest és el torneig de m és participac ió del Circuit: 252 inscrits; a 
veure qui ho pot superar. això!. El torneig va tran scórre r sense ca p incidènc ia digna de 
menció (llevat d 'a lguns problemes que va crear algun periodista a l'organització) . La presèn
cia de les càm eres de TV3 van donar un cai re exòtic a l'esdeveniment . 

El torneig t é l'atrac tiu de fer-se en època de vacances , estar a prop de Barcelona i fer- se 
en un centre turístic important. Escacs, platja ... , estrangeres ... , ja no es pot demanar m és. 

ELS ESTRANGERS ES VAN IMPOSAR 

AI final no hi va haver sorpreses; el GM 
Amador Rodríguez . de Cuba, va guanyar en 
solitari l'Obert Internacional de Badalona , i el 
MI argentí. Marcelo Tempone, va queda r 20n. 

En la classi fi cació fina l per equips. els ho· 
landesos, amb l'equip d'Amstelveen , van mar
ca r la diferència, quedant clarament per da· 
van t dels següents classificats; Vulca (A), 
Xec, Barcinona. Cerdanyola de Mataró, etc. 
Tot plegat 10 holandesos, dels quals la meitat 
van quedar entre els 21 primers. 

Dels catalans cal esmentar la bona posició 
de Monrabà (primer català classif icat) i del 
flamant Campió Juvenil d' Espanya i campió 
de l'anterior edició de l'Obert de Badalona. 
l'Enrique Fernàndez . No es pot consid erar tan 
excel.lent el resultat de l'actual Campió Abso· 
lut de Cata lunya , Joaqu im Nória , amb una 
relativament modesta 28-4 1 posició. 

CLASSIFICACiÓ FINAL 

Campió : Rodríguez. Amador (Cuba) . 9 : 
2° Tempone. Marcelo (Argentina), S'5: 3ar Bar· 
beu, Sylvain (Ca nadà) , S: 4art Blees, Albert 
(Holanda), S; 5è Monraba . Miquel (Sabadell) , 
7'5; 6è Guimaraes , Jorge (portugal) . 7' 5 ; 
7è Bosboom. Manuel (Holanda), 7'5; 8è Fer
nandez. Enr ic (Vulcà). 7'5: 9è Bordell. Romà 
(Xec) , 7'S: 10è Le ski , M arc (Suïssa) , 7"S : 
llè Mateu, Xavier (Xec), 7'5; 12è Yoffie . M. 
(Estats Units). 7'5; 13è Tosan, Felipe (Barci
nona). 7'5 : 14° Pares (Barc inona); 7; 15° Vera 
(Cuba), 7: 16 Collado (Vulcà). 7: 17· Domín
guez (Jake) , 7; 18° J . lo Fernandez (Vulcà), 
7 : 19° Van Heste (Holanda) , 7; 20° P¡eterse 
(Holanda) . 7; 21 ° Van Voorthuysen (Holanda) , 
7: 22° Llanes (Saragossa), 7 ; 23° Vezzosi (ltà· 
lia). 7; 24° Gonzalez (Cerdanyola M .J, 7: 25° M a
gem (Cata lònia), 7: 26° Niesel (R FA). 7: 27° Gar· 
cia (Granollers) ... fins a 218 classificats. 
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XIX OBERT INTERNACIONAL DE BERGA DEL 15 AL 24 D'AGOST: 

L'ARGENTi TEMPONE , EL GUANYA PER PÈLS 

Quan acaben els .torneigs de la costa i comencen els de terra endins, es nota una 

sensible baixa en el nombre d'inscripc ions . Això ho aprofiten els més espabilats per mirar de 

treure 'n profit . Com a conseqüència, salten les sorpreses i es veuen enlairats als primers 

llocs de la classificació final hams que no sonen tant. Les causes de tot això poden centrar
se en la distànc ia de la metròpoli i capital de l'Estat Català, la qual cosa obliga. gairebé, al 
fet que els jugadors s'hagin de quedar i pagar l'estada . Això fa que molts s'ho prenguin com 

si estiguin de vacances . 

En l'aspecte arbitral el Torneig ha transcor
regut sense incidents. 

Malauradament. cap jugador no assolí l'as

cens a Preferent, sobretot per la manca de 
mitjana d'E LO suficien t per part dels contraris. 

ELS «MARRECS" VAN ESTAR A PUNT 
DE DONAR LA SORPRESA 

Era la 8- ronda . 8aarle ; Tempone manaven 
a la class if icació. L'holandès s'enfrontava amb 

el campió de l'any passat I perdia, I l'argentí, 
sorprenentment, es deixava enganxar per Ga· 
mundl. En aquest moment, Magem I, més a 

darrera, Comas ocupaven llocs de privilegi . El 
mal flOal del torneig del Campió del Món 

Infantil el va fer acabar en desena posi ció. 
A la penúltima ronda, Magem es col.loca 

líder en solitan en guanyar Barbeau . El mallar· 
Quí Gamundl resta 2n , també en solitari. 

Però a la desena i última jornada perden 
els dos líders , Magem contra Tempone iGa· 
mundl contra Baarle. El desempat afavoreix 
Tempone . 

Cal destacar la bona actuació del mallorquí 
Gamundl, de Gros (congrés); de Comas (VIC). 
En X. Mateu (Xec) fluix, amb una 12- pOSICiÓ. 

El Premi de Bellesa l'obtingué Van Baarle 

davant Maiztegui. 

CLASSIFICACiÓ FINAL 

Campió: TEMPQNE (M I·Argentlna) 7112 punts 
20n: BAARLE (MF-H olandal 7112 " 
3er: BARBEAU (MN -Canadà) 7112 " 

4art: MAGEM (MC-Catalòn,al 7112 » 
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5è: GAMUNDI (Mallorca) 7 punts 
6è: GROS (Congrès) 7» 
7è: CUNHA (MN-Bras,l) 7 » 
Bè : BORDELL (MN-Xec Esc.) 7 » 
9è: COLLADO (MC-Vulcà) 7 » 

1 Oè COMAS (V,c), 6 1/2: 11 è KORVER (Ho
landa) , 61 / 2: 12è MATEU (MC -Xec Esc .l, 
6112: 13è GAVALDA (U.G.E.I, 6 1/2; 14è FER
NÀNDEZ (Vulcà), 6 1/ 2; 15è SEGOVIA (Lle,
dal, 61/2: 16è CASTELLET (Cerdanyolal. 
6 1/2; 17è WOLF R. (Alemanyal, 6 1/2: lSè H,
GUERA (EUA), 6; 19é VILA, J . (Mataró), 6; 
20è FREISE (Alemanya), 6: 21 è WOLF W. (Aie
manyal, 6: 22è CARRASCO (EUA), 6; 23è PU
JADE S (Mallorca), 6; 24è FERRER (Foment), 
6: 25è VILA, S.(Manresa), 6; 26è ZIMMERER 
(Alemanya), 6: 27è TRAVESSET, J. (S. An
dreul. 6; 2Sè RODRI GUEZ (S. Fellul , 6; fins a 
97 c lassificats. 

ELS CATALAN S JUGAVEN AMB BANDERA CATALANA. 

COM HA DE SER 



III OBERT INTERNACIONAL DE MANRESA, DEL 28 D 'AGOST AL 6 DE SETEMBRE : 

GUAL SORPRÈN AL FINAL 

COLLAOO VA ESTAR A PUNT OE REPET IR T RIOMF 

Organitzat pe r l'E scacs Cata lònia Club. es celebrà l'Obert de Manresa. coincidint com 
cada any amb els ac tes d e c lausura de la Festa M aj or . 

l es partides es van jugar a l Casino d e M anresa , esse nt segu ides cada dia per nombro
sos afecc ionat s. 

ELS CAMPIONS 

Quedà campió en Gua l (UGA). que jugà un 
bon torneig. malgrat Que no figurava entre èls 
favorits . Aprofitant aqu esta circumstànc ia , va 
mantenir-se sempre entre els primers. i. al 
final , empatat amb Collada I Magem: (cI 'avera

ge» va decidir. Collado va estar a punt de 
repetir la victòria de l'any passat. A la darrera 
ronda podia haver-se pogu t arri scar més per 
quedar sol amb 8 punts . però les tau les amb 
Cunha el deixaren 2 . 

Mag em fou possiblement qUI lluità amb 
més afany, però li m ancà un XI C d'encert, Va 
perdre amb Barbeau, la qual cosa el va fer 
quedar endarrera i amb poques possibilitats 
de cara al titol. La vlctòna davant Mateu a l'úl
tima ronda el situà tercer, massa lluny d'aquest 
t ítol que es resis teiX a caure a les seves mans, 

EL CAMPiÓ DEL C IRCU IT, MOLT RELAXAT 

Del grup de 6 punts, cat des taca r Comas, 
que Jugà partides mol t Interessants , tot i per
dent-ne alguna que , amb més ve teranla, tenia 
ben segura, Bordell , Bautls ta i S, Armengol 
complete n la llista de destacats , De la res ta 
de participants sorprèn la ftuixa class if icació 
d'en Mateu, conseqüènCia de les nom broses 
taules I de perdre el darrer dia amb Magem, 
Sembla que la du resa del Circuit va resultar 
exceSSiva , 

L'OBERT JUVENIL 

El torneig juvenil estigué en aquesta ocasió 
dom inat pels Joves del Catalònia , Baron gua

yà amb autoritat, cedint només dues taules 
(Masachs I Viladomat) , M asachs, Adot I Ca 

sas (Olesa) foren a ben segu r els que més 
mèrits van fer per ocu par els llocs d 'honor, 

CLASSIFICACiÓ FINAL 

Campió : GUAL (U ,G,d'E,), 71 / 2 pun ts, 
20n : COLLADO (Vu lcà), 7 1/ 2: 3 . r MAGEM 
(Catalònia). 7 1/2, 

Amb 7 punts: BA RBEAU (Ca nadà), CU NH A 
(Brasil) , MADEBRINK (Suècia), 

Amb 61 / 2 punts : BORDELL (Xec), COMAS 
(VIC), BAUTISTA (Centelles), S. ARMENGOL 
(Ca ta lòn ia). 

Amb 6 punts: MATEU (Xec), GONELL (Ter
ra ssa), UBACH (Terrassa), JOVE (Vendrel l), 
J , ARMENGOL (Xec), MELLADO (Ca talònIa), 
LORENTE (Catalònia), fin s a 51 classificats , 

ELS PREMIS OEL CIRCUIT 

El lliurament dels premis del Circuit I de 
l'Obert es va fer a la Sala d'actes de l'AJunta
ment, presidin t l'acte el Director General de 
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l' Esport , el Sr. Vilaseca , el Tinen t d'Alcalde de 
Manresa, Conse ll er d'Esports . Sr. M onn é pel 
CirCUit , I Sr. Esplnalt del Catalònia . 

CLASSIFICACiÓ FINAL 
DEL CIRCUIT CATALÀ 

le, MATE U IXee). amb 361 12 pun ts 
20n CUN HA (Brasil ), 33 punts 
3e, BORDELL IXee). 33 punts 
4 art MAGEM (Ca talònia) , 30 pun ts 
Sé COLLADO (Vu leà). 2B 1/ 2 punts 

Els tres primers han Jugat tots els 
torneigs, I el 4 rt I 5è , només Qua tre . 

R BORDELL (Jer c lassi ficat ). CO N TRA El CA MPiÓ DEl 

CI RC UfT X. MATEU . TOTS DO S DEl XEC ESCACS 

SELECCiÓ DE PARTIDES DEL C IRCUIT 

OBERT DE BERGA 

MAGEM (Catalòni a) 
KORVER (Al em anya) B- l0 

l .e4 . e6: 2. e4. g6: 3. Ce3 . eS: 4 . d4. d6: 
5. A.3 . Cd7; 6 . Dd2 . Ag7 ; 7. 0-0-0. Cg16; 
8. 13. 0-0: 9. Cge2 . 06: 10. Rbl . bS: 11. Cel . 
Te8: 12. deS. de5: 13. Cb3 . A18 : 14. 012 . 
De7 : 15. Ca5. Cb8: 16. a3 . b4 : 17. Ca4. Cld7 : 
18. e5. ba3: 19. b4. C16: 20. Cb6. Ta7 : 21. Ae4. 
Ae6: 22 . Ae6. De6: 23 . Da2 . Cbd7; 24 . De6. 
Te6 : 25. Td3. Ae7: 26 . Thd 1. Cb8: 27 . Ah6. 
Ce8: 28. Ce8 . Te7: 29 . Ce7 . T6e7 : 30. Td8. 
Cd7 : 31. Ce6. Te6: 32 . Tl d7 . Te-e6: 33. e6. 
16: 34 . e7. 1- 0 . 

OBERT DE SITGES 

OCHOA (Uga) 
KUIJF (Holanda) B- 63 

1. e4. e5: 2. C13. Ce6 : 3. d4 . ed4: 4 . Cd4 . 
C16: 5. Ce3 . d6 : 6. Ag5 . e6: 7. Dd2. Ae7 : 
8. 0- 0-0 . O-O: 9. Cb3 . 06: 10 . A16. g16: 
11. Rb l . Rh8: 12. 14 . b5: 13. g4. Tg8: 14. h3 . 
Ab7 : 15. Ag2. b4 : 16. Ce2 . a5: 17. Cbd4 . 
Db6: 18. Ce6. Ae6: 19. Cd4 . Ab7: 20. Thel. 
a4: 21. Te3 . Ta5: 22 . 15. e5: 23 . Ce2 . Td8: 
24. Td3 . Aa6: 25 . De3 . Te5: 26. Td5 . b3: 
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27. ab3. ab3 : 28 . Te5. be2: 29 . Re2. TbB: 
30. De3 . de5: 31 . Td7 . Db5 : 32 . Td2 . e4 : 
33 . Td5. 004: 34 . Rel. Dol : 35 . Re2. Tb3: 
36 . Tdl . 00 4: 37 . Rel . Te3: 38. Ce 3. Db3: 
0-1 . 

OBERT DE MANRESA 

COLLADO (Vulcà) 
BORDELL (Xec) C- 07 

1. e4 . e6: 2. d4 . d5: 3 . Cd2 . e5: 4 . Cg13 . 
ed4 : 5. ed5. Dd5: 6. Ae4. De5: 7. 0-0. Ce6: 
8 . De2 . C16 : 9 . Cb3. Dh5 : 10. Tdl . Ac7 : 
11 . Cbd4 . Cd4: 12 . Td4 . 06: 13. Ag5. Cg8: 



14. Ab5! . R18; 15. Ae7 . Re 7; 16. Aa4. b5; 
17. De4 . Ta7; 18. De6. Td7 ; 19. De8 . Td4; 
20 . Cd4 . ba4; 21. Ce6. R16; 22 . Dd8. Rg6; 
23. Ce7 . Ce7; 24 . Dh8. De5 ; 25. Tb1 . De2 ; 
26 . Db8. De2; 27 . Dg3 . Rh6; 28 . Tl1 . Cd5; 
29. De5 .a3;30. ba3. Da2; 31 . h4 .g6; 32 . Dd6. 
Rg7; 33. Da6. C14; 34 . Da5. Oe4; 35 . Db4. 
Ce2; 36 . Rh 2. De7; 37 . g3 . e5; 38 . De4 . Cd4 ; 

39. 14. 16; 40. le5 . le5; 41 . Tb1 . De5; 42. Tb7. 
R16; 43 . a4. De3; 44 . Tb6. Ce6; 45. Dg4.Dd2; 
46 . Rh3 . Dd5; 47 . De6 . De6; 48 . Te6. Re6; 
49 . Rg4 . Rd5; 50. R13. Rd4; 51 . Re2. h6; 
52 . a5 . Re5; 53 . Re3 . Rb5 ; 54 . Re4 . Ra5; 
55 . Re5 . Rb6 ; 56 . R16. g5 ; 57 . hg5 . hg5 ; 
58 . Rg5. 1-0. 

XXV CAMPIONAT D'ESPANYA JUVENIL 

EL FINISH VA DECIDIR 

ELS 5 PRIMERS. CATALANS 

AI final van anar 8 catalans a Osca: Cinc 

com a Jugadors promoclonables ¡ tres com a 
c lassificats de Catalunya. ja que la FEDA , en 
una sàbla decis ió, va ato rga r dues places més 
per als ca talans de les que , en un principI , hi 

hav ia. 
La jove promesa ca talana. Lluís Comas, sem

pre va anar bé . L'ú lt ima partida , amb Fernàn
dez. semblaven taules . AIxò feia Illescas ca m 
pió, però era difícil Que passés: la pa rtida era 
a flnl sh . El Ca mp ionat d 'Espanya Juven il es 

deCidia a fmlsh , I el vulcanià Enric Fernandez 
va ser millor en (<ràpides). El seu 13è lloc al 
Campiona t del Món Juvenil acredi ta na el seu 
bon nivell. 

IIlescas. l'etern segon, va cedir tres taules, 
les su f iCients com per no queda r pn mer, 

Magem, Pascual (Astúnas ) I Fernàndez ana
ven a la meitat del torneig al davant de la 
clasSificaC Ió, però , a partir d 'aleshores , els 

dos pomers es van despen jar: el primer, en 
perdre amb Fernà ndez , I, el segon, en perdre 'n 

tres de sèguldes contra tres catalans. 
Muratet ho va fer m i liar del que s"esperava . 

En el decurs del torneig se ' l va conèixer pe l 
sobrenom de «OIOS Negros», entre els luga

dors I la " 
En X. Bosque , el Campió Juveni l de Cata

lunya , va començar malament, la qual cosa li 
va Impedir fer un mill or paper, Malgrat tot , en 
Bosque, pn mer de Catalunya I Cinquè d 'Espa 
nya , ha con tnbuTt al gran èxit ca talà. 

Adsenas, l'únic jugador d 'una Delegació ca

talana, tampoc no va decebre. La seva bona 

ma rxa fou aturada pel co rrectiu amb què el va 

cas tigar l'astunà Pascual. 
El sots -campió ca tal à. Antoni Gonzàlez, no 

va estar Inspirat: 25è. 

ANÈCDOTES 

L'organ itzacIó s'ho va prendre amb interès : 

perquè els xicots no s'avorr issi n , els va obse
quiar amb cartes i pilotes de ping-pong . Al
tra bona mostra d 'a iXÒ és la «Pàmfila)) (que és 

el nom que es va donar a la ... ). que es va 
posar «a la completa diSPOSICió dels jugadors, 
per a tot el que vulguesslml, 

El s aspectes c ulen arls I de reSidèn cia (a la 
UniverSitat Labo ral ) es podien millorar. 

El tabulaire n.O 1, en Madariaga, de vega
des s'afagia a les Nits Boges dels catalans, 
amb Magem, Gonzàlez . Bosque I «Ojos Ne
gros)) , assidus VISi tadors del bingo (di uen que 

en una nit van cantar més de mltla dotzena de 
bingos), 

SELECC iÓ DE PARTIDES 

PASCUAL (Astúries) 
ADSERIAS (Catalunya) C- 47 

1. e 4 . e5; 2. C13 . Ce6; 3 . Ce3 . C16; 4. d4. 
Ab4; 5. Ce5. Ce4; 6 . Dg4 . Ce3; 7. Dg7 . Tl8; 
8. a3. Cd4; 9. ab4. Ce2; 10. Rd2. Cal ; 11. Re3. 
a5; 12. Ae4. De7; 13. Te l . Db4; 14. Rd3. d5; 
15. C17. De 1; 16. Cd6 . 1- 0 . 
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FERNÀNDEZ (Vu leà) 
MAGEM (Catalònia) B- 93 

1. e4. e5: 2 . C13 , d6: 3 . d4, ed4: 4 . Cd4, 
C16 : 5 . Ce3, a6: 6 . 14, e5 : 7 . C13, De7 : 
8 . Ad3, Cbd7 : 9 . O- O, b5 : 10. Rhl , Ab7 : 
11 . Del , b4 (., li ... 96: 12. le5, de5: 13. Dh4, 
h6: 14. Ad2, Ag7; 15. Tadl I el blanc està 
millor); 12. Cd' , Cc S? (és millor 12 .. Ae7, 
enca ra Que després de 13. Ad2 1, a5; , 4. a3, 

ba3: 15. Ta3, 0-0: 16. Ta5): 13 . C12, Ae7: 
14. feS (novetat. També s'ha Jugat 14. Ad2. 
a5: 15. a3, Db6: 16. le5, de5: 17 . Ae3! amb 
avantatge blanc, Ghlzdavu·Tratatovlci, Roma
nia 1970), de5: 15 . Ag4! (amenaça A16). Ce6: 
16. A16, g16: 17. Ch4, 0-0- 0 : 18. C15 , RbB 
(s 'amenaçava c3. El rel negre no està segur); 
19. a3!. ba3 : 20. b4 (a ixò permet dominar la 
columna l(a») , a5; 21 . Ce7 . De7; 22 . baS . 
Rt<l7 : 23 . a6. AaS (a 23 .. Aa6 seguIria 24. Aa6. 
Ra6 : 25. Dc3 I Ta3. amb vlctòna fàcil); 24. 

Cg4 , Ce5 (SI 24 .. . C1 4: 25. De3, Rb8: 26 Tbl, 
Rf8: 27. a7 guanyant) 

25 . Tl6!, h5: 26 . 012 , Th7 : 27. Ch6 , Td4: 
28 . C17, Ae4: 29 . Cd6 !, Cd3: 30. ed3, 1- 0 . 

XXVI CAMPIONAT D'ESPANYA FEMENí 

LOGRONYO , DE L' , AL 8 D'AGOST: LES FIGURES, DE VACANCES 

per A. Navarro 

Algun s col ·laboradors del BUTLLETí han estat ((de vacances)) a l ogronyo i han fet u na 
petita crònica del que ha estat aquesta edició del Campionat d'Espanya Femen í. Les notes 
mes ;mportants es podrien resumir en un mal paper de les catalane s i en l'absênc ia de 
moltes de les figure s tradi cional s femenine s . 

En els salons del Gran Hotel de la capital 

de La Aloja es va jugar I"edlcló d'enguany del 
Campionat Nacional Femení. La Jove madn 

lenya Cuevas va guanyar el torneig sense dei
xar el comandament de la claSSif icacIó, domi
nant la situacIÓ en tot moment. SegUidament 
es va col.locar la nOjana-catalana Arantxa Díaz, 
abans jugadora del Vulcà I Foment, fent un 2n 
lloc I amb un magnífiC torneig. A con tinuaCiÓ 
van quedar la canàfla Gonzàlez, junt amb les 
catalanes T. Canela I M . Vilar, havent realitzat 
aquesta última el millor paper d e les catala 
nes. S'esperava més de la Teresa Can ela, però 
en cap moment es va acostar a la camp iona , 
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ABSÈNCIES A GO-GO 

Per començar, cal comentar les de dues 
Jugadores de I"equlp olímpIc , la Pe pita Ferrer I 

la PInO García . Potser no van trobar sufiCients 
al·hclents a aquest torneig. L·una . acabada 
d'arribar de !'Inlerzonal de Moscou , I laltra en 
tasques maternals, les quals no II van Impedir 
que anés al subzonal de La Aoctf Per acabar
ho d'adobar, la Neus Garcia es retirà a la 2-
ronda per qüestions personals Tot plegat. 
Junt amb el fel que 4 autonomies no van 
enviar les seves representants , fa pensar en 
el poc Interês que té aquesta prova (en any no 
olímpIC, és c lar) . 



LES ALTRES CATALANES. DISCRETE S 

Les altres dues ca talanes no han tingut un 
bon paper, enca ra que la reusenca Desca rre
ga podia haver-se co.loca t en millor situació; 

va perdre bones oportunitats per culpa de no 
saber rematar les partides als últims mo
ments. La Beatr iu Alfonso no va poder supe
rar la seva 15- plaça de la Roda , fent un 

dolent 20è lloc , tenint en com pte que sols 
Jugaven 27 Jugadores. 

CLASSIFICACiÓ 

1.· M ,· Luisa Cuevas (Madrilenya) 
2 ,- Arantxa Díaz (Rlojana) 

3 .· Lutgarda Gonzalez (Canàrie s) 
4 ,- Teresa Canela (Ca talana ) 

5 ,- Mònica Vilar (Catalana) 
6 ,- Rosa Grisaleña (Riojana) 

7 punts 

5 1/ 2 » 
5 1 / 2 » 
5 1 / 2 » 
5 1 / 2 » 
5 » 

7.- M ,· Teresa Alonso (Euzkadi ) 5 
fins a 21 c lassifica des . 

» 

M .· LUISA CUEVAS (M adri lenya) 
ROSA GRISALEÑA (Riojana) 0 - 30 

1. d4. d5; 2 . e4. 06 ; 3 . C13. C16; 4 . g3. 
dc4 . No és la continuació més adequada . ara 
el negre perd la llUita per al cen tre . 5 . o a4. 
Pot ser no SigUI el millor, però vaig voler no 

complicar-me I anar pel ca m í més senzil l. 5 ... 

Ad7; 6 . Oe4. Ae6; 7. Ag2 . Cbd7 ; S. Ce3. 
A07; 9 . 0-0. 0-0; la. Tdl . Cb6; 11 . 0b3. a5; 
12. a3, Cfd5 . El negre perd el control de 

l'escac e4 . Quan el caval l tindrà que abando
nar d5 la defensa del negre serà molt difíci1. 
13. Ce5, od6; 14. Cc6, o e6. Es pot conside
rar 14 ... be6. 15. Oe2. Od7; 16. Ce4. e6; 
17. Cc5. Dc7 . Poc a poc el ' blanc fo rma la 
xarxa d·atac . El neg re es veu obligat a fer 

jugades dubtoses. 18. e4. El cavall se 'n va de 

d5. ara come nça la segona etapa del pla . 
lS ... C16 ; 19. Af4. DeS; 20 . Ta el . TdS ; 
21. Oe2. Cbd7; 22 . Cd3. CIS; 23 . d5 !. Cg6. 
Com és natural , no es pot capturar el peó. 

24. d6. C14; 25 . g14. AlS; 26 . e5. Cd5 . Tin 
dria millor defensa el negre amb Cd7 . 27 . f5 , 

Db8. Els problemes de temps començan a 
minvar la posició del neg re. 28 . fe6 , fe6 : 

29. Og4. TeS; 30. Ce5. b6; 31. Ce6 aban
donen. 1~. 

L'aventatge és clar. 

M .- luisa Cuevas. J . Adrià Navarro 

MÒNICA VILAR (Catalunya) 
BEATRIU ALFONSO (Catalunya) C-l 0 

1. e4. e6; 2. d4 . d5; 3. Cd2 . de4; 4 . Cd4 . 
Cd7; 5. Ct3 . C16; 6. Ad3 . Ae 7; 7. 0-0. 0-0; 
8. At4 . b6; 9. e4 . Ab7; 10. De2. h6; 11 . Ce5. 
e5; 12. de5. Ce5; 13. Ct6. At6; 14. Ah7 . RhS; 
15. Tad1 . Oe7 . 16. b4. Ae5; 17. Ae5. 1-0. 

PARTICIPE EN LOS CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA DE AJEDREZ POSTAL 

I nscripciones permanentes 
en todas las categorías 

So(icite informac ió n a la 

VOCALlA POSTAL DE LA FEDA 

CI . San ta Eulalia. 28 
Santa Coloma de Gramanet (Barce lona) 

129 



VIII FESTA CATALANA DELS ESCACS: 

UNA ANDORRA POC LLUNYANA 

Feia molta calo r. És cla r, érem el 30 de 

Juny. El túnel de l Cadí ens va anunciar qu e Ja 
érem a prop . Algu n menor de 14 anys tremo
lava, perq uè de vegades a la fron tera andorra

na no deixen passa r se nse el DNI. Però Ja ens 
estaven esperant: érem els dels escacs. L'au
tocar que havia llogat la Fed eraCIó era molt 
maco . Tenia, f illS I tot , vídeo I refngera cló, 

enca ra que a l'anada no ho vam utilitzar, ja 

Que el paisatge era molt m és suggP..:itIU Que 
qualsevol pel .lícu la . Vam arribar WI8 mica tard. 
però a molts els va donar ternp~ de guanyar la 

seva partida I aconseguir l'apreciat premi: la 
medalla de bronze . En Pantebre havia treba
llat a consciè ncia , comptant, a més a més, 
amb l'inapreciable ajut del President de la 
seva Delegació Territorial. en Rica rd Lega. 

Diuen que Andorra és molt lluny. però no 

ho va semblar. AI final vam Juga r. com sempre. 
200 Jugadors . No va se r massa Important Que 
guanyés Barcelon a. Ja que estàvem barrejats . 
I. a fi de comptes, tots sorn de casa. AI Dia de 
la Festa les petite s renYines es dei xen en un 
costat i tothom sap donar la mà finS I tot al 

més temible con trincant de la temporada . El 
dinar de germanor va estar força bé , malgrat 
la diVISió de tres sectors. per qüestio ns pura

ment o rganitzatives . 

I per últ im. el lliurament de prem is als mi
liars de la tem porada. Inclosa la co pa a la 
partida més maca, enguany guanyada meres
cudamen t pel nos tre Vice -presi dent . l'Andreu 
Puche (recomano la seva reproducció, per als 
Incrèduls). 

Penso Que la Festa dels Escacs no és més 
ni menys Que això: un d ia per recorda r que 
podem ser ami CS. a més de contrincants . un 
día per xerrar I per passar-s 'ho bé. Les com-
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per A , López 

peti cions Ja arr iba ran la propera temporada . 
De moment. tots conten ts cap a casa. amb la 
nostra ampolla de whi sky. el tabac I el for 

matge. 

AIXi JUGUEN ELS NOSTRES 

DIRE CTIUS " 

Premi de Be llesa 

PU C HE (Vice-president de la F.C .d 'E .• 
del ST. JOSEP) 
FLORES (Sec retari d e la F.C .O' E., 
del TERRASSA) B-o l 

1. e4 , d5: 2. ed5, Dd5: 3 , Cc3 , Da5: 4 , Ac4 , 
C16: 5. d4, c6: 6 . a3, A15: 7 , C13, Cbd7: S, 0--0, 
e6: 9 . De2, Cd5: 10, Cd5 , cd5 : 11 . Ab5, a6: 
12. Ad7, Rd7: 13. Ce5, Re 7: 14. c4 , 16: 15, Te l , 
~5: 16. De5 , Rd7 : 17 . g4,Ad6: lS . Dg 7 , R c~ 

19 , b4 , Db4: 20, cd5, Rb6: 21 , Te2 , Ra7: 

22 . de6, Ad3: 23 . a3 , Db6: 24 , Ae3 , Thc8: 
25 . Tb2 , Db2: 26. d5 , Db6: 27 . Ab6, Rb6: 
2S, Dd4 , Ac5: 29 , Dd3, TlS: 30. Tbl , Ra7: 
31. Tb2 , 1-0 , 

11 FESTA CATALANA DELS ESCACS PER 
A GENT GRAN, 22 D E SETEMBRE de 19S5 

En el tradicional Barcel ona Ciu tat -Resta de 
Catalunya es va donar el resultat de 6-4 . favo
rable als pnmers. El premi a la mill or partida 
fou per al Sr. Carles GIl. 

En el dinar de ge rmanor parlaren el Delegat 
per a Ge nt Gran Sr. Ribera , el Sr. M angó. 
president honoran d e Gent Gran . i Sr. Segura , 

president de la F,C.d 'E" que va tanca r l'ac te. 



CARLES FALCON SANCIONAT 

El pa ssat mes de març es va celebrà a Castelld efels el torneig subzonal le , sota 
l'organitzac ió d e la F .C .d ' E. Aquest campionat va tenir com a àrbitre principal en Carles 
Falcon Martín, que posteriorment va ser lamentable protagonista d'uns fets que a conti nua

ció relatem. per al coneixement general de tots els club s de Catalunya . 

Un cop acabat el torneig , es va haver de 
jugar un matx de desempat a 4 partides, per 
decidir el 1 er lloc de la classificació. El Sr. Fal
có n, .que havia cobrat puntualment l es 
, 00.000 ptes estipulades pel seu arbitratge, 
va demanar posteriorme nt 69.536 ptes. més 
pels dies que va durar el desempat. La Fede
ració, que no és més que l'administradora dels 
diners de tots els clubs de Catal unya, li va 
contestar Que s'havia d 'estudiar la procedèn
cia o improcedència d'aquests honoraris im
previstos, consultant els organismes jeràrqui
cament superiors . 

DESPESES SENSE AUTORITZACiÓ 

Pocs dies després aquesta Federació es va 
adreçar a l'Hotel Playafels, on s'havien allot

jat, els jugadors, per tal de liquidar el deute 
acumulat. Sorprenentment, li van ser presen
tades una nombrosa sèrie de factu res correspo
nents a begudes, menjars, invi tacions, trucades 
telefòniques I télex , Que l'àrbitre internacio

nal haVia realitzat sense la deguda autoritza
CIÓ , ca rregant-los al compte de l'organització. 
Aquest deute, juntament amb la resta de des
peses , van se r liqUidades per aquesta Fede
ra ció , per tal de conservar en tot moment el 
bon nom de la nostra entitat, però separant la 
part corresponent al Sr. Falcon per al seu 
posterior cobrament a aquest. 

MES FACTURES 

Uns dies després , i per «acabar d'anodo
nin.) la seva tasca arbitral, aques t senyor va 
presentar a la Federació una sèrie de noves 
factures, Que pujaven a 36.824 ptes .. corres
ponents a taxis I fotocòp ies de l'informe final 
del torneig, que , incomprensiblemen t, encara 
no ha lliurat a aquesta Federació. 

SIGNATURA PER PODERS 
DEL PRESIDENT DE LA F.E.D .A . 

Quan va comprovar Que no li eren pagats 
immedia tament els honoraris i factures pre

sentades, va començar a env iar una sèrie in
terminable d 'escrits , com a «representant de 
la FID E)), entre el Que podem destaca r, pel 

seu contingut manipulador i mancat de tota 
ètica: l'adreçat a aquesta Federació amb mem

bret de la FEDA i signada per poders en nom 
del seu president. sense la seva au torització, 
tal com ens va con f irma r Roman Toran . 

Toran. 

DECLARACIONS OFENSIVES 
EN ELS MEDIS DE COMUNICACiÓ 

Després, van seguir lOta una sèrie de cartes 
adreçades als diaris , amb al ,lusions ofensives 

contra la Federació ¡ els seus membres de 
J unta . Per últim , va enviar 3 escrits: a l'Ajun

tament de Badalona , al Consulat Portuguès i a 
la Direcció General de l'Esport de la Genera
litat de Catalunya, demanant en aquest última 
la dest itució del nostre president Joan Segura 
Vila . 

SANCiÓ DEFINITIVA 

El Consell Executiu d'aquesta Federa ció, 
davant d'aquests greus fets , li va obrir un 
expedient que finalment ha sancionat, des
prés d'escoltar el plec de descàrrecs de l'àrbi
tre internacional i una vegada aclarides les 
seves acusacions per part de la FEDA i la 

FI DE . 
A continuac ió reproduïm el text íntegre de 

la sanció i les cartes adreçades a aquesta 

Federació del president de la FEDA i com a 
president adjunt de la FIDE . senyor Roman 

Toran . 
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• RO M AN TORA N A L8ERQ 

FEOERACION ESPAÑOLA DE AJEOREZ 

""''-' . D '' " L o, .. ~ DC'h CIO H ' .. T .. .... " C' O'U L 

~ O; " ~ " D "'" 

Madrid, 30 de juli O de 1.985 

Sr . D. Juan Segura Vila 
Presidente de la Federaci6n 
Catalana de Ajedrez 
BARCELONA 

EL " 'U! SIOENT E 

14uy Sr . mio. 

Referente al expedient e remitido a esta F.E.D.A. 90-
bre el Torneo Sub-Zonal llc celebrado en Castelldefels el pas~ 
do mes de marzo, le comunico que el asunto serd tratado el - -
pr6ximo mes de septiembre, en reuni6n de la Junta Directiva. 

Quiero dejar sentado que el Anexo 10 se debe, sin dy 
da, a una falsa interpretaci6n del Sr. Falc6n a quien, en nin
gÚn moment ° , autoricé a eXigir un informe econ6mico sobre el -
Tomeo. En un caso semejante , tenuria que Ber yo quien lo Boli 
citara directamente , como es 16gico . Por SUPUBsto , tampoc o es 
t~ autorizado el Sr. Fal c6n a utilizar papel timbrado de esta
F.E.D.A. 

Por otro lado, quiero dejar bien sentado que DELlNTE 
DE MUCH OS TESTIGOS indiqué que mis gastos correrian por cuenta 
de esta F.E.D.A. a cambio de que la organizaci6n se hiciera -
cargo de las estancias de José Luia Fern4ndez, como segundo de 
A. Mart in, en el desempate para el primer puesto del certamen. 
Consecuentemente, no puedo estar de acuerdo con la reclamaci6n 
que el Sr. Falc6n hac ia Bobre el particular. 

Ray un error , en mi opini6n, s obre la 8ubvenci6n de 
esta F . E. D.A. que f ue de 225 .000 ,- ptas. a la organizaci6n y -
no 200 . 000, - y otras 25.000,- para el ~rbitro, sino que esa F~ 
deraci6n Catalana las destin6 a tal fin e 

Apr ovecho la ocasi6n para saludarle muy atentamente , 

Ol,.c. r. l.g,ófico · HDAJEOREZ 
Co. lodo. 10 · Te l. " . 1556963 . ' . 51159 
1 8 018 MA DRID 
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Barcelona , 30 de setembre de 1985 

Sr. Carlos Fa lcon Marrin 

Reün it el Consell Executiu de la Federació Catalana d'Escacs en sessió 
ex traordinària el dia 27 de setembre de 1985, ten in t com a únic punt de l'ordre 
del dIa la resolució de l'expedient obert a Carlos Falcon Martin, i vist el plec de 
desciJfrecs, l'escrit de la F.E.D.A. de data 30 de juliol, i l'in forme de la Comissió 
Delegada del Consell Execut iu per a l'organització del Torneig Subzonal 1-C, es 

sanciona el següent: 

1) Per la realització de despeses improcedents I sense autori tzació. 

2) Per la seva acti tud negligent i irrespetuosa cap al President, Vicepresident, i 
altres membres de la Junta Directiva de la Federació Catalana d 'Escacs, 
especialment per les cartes adreçades a l 'A juntament de Badalona i al Con

sulat de Portugal, en da tes 23 de juliol i 10 d 'abril respec tivament, y la carta 
adreçada al diari (( El Periódico)) de Barcelona, publicada el23 de setembre de 
1985, 

3) Per la despreocupacIó del material que se II va confiar, i que ha dut a la 
pèrdua de tres rellotges i cinc jocs de peces d'escacs, propie tat d'aquesta 
Federació. 

4) Per l'mcompliment de la seva obligació com a àrbitre, de lliurar /'in forme f inal 
del Torneig a la Federació Catalana d'Escacs. 

5) Per la u tilització del membret oficial de la Federació Españo la de Ajedrez, i la 
signatura per poders del seu President, en Roman Tora n Albero, sense l'au to
ritzaCió d'aquest. 

Per tot això se 'I sanCiona a perpetuïtat com a àrbitre en tots els torneigs que 
es celebrin a Catalunya. 

Per altra banda, s'acorda t:Jmbé inabilitar-Io com a membre afiliat a aquesta 
Federació, especialment en qualsevol càrrec direc t iu i com a jugador de Qualse
vol club durant el període de dos anys. 

Aquesta Federac ió P.S reserva el dret de procedir judicialment davant de les 
manifestacions de Car/os Falcon M artin contra membres de la Junta Directi va a 
di fe rents m itjans de comun icació. A ixf com d 'adreçar-se a la F.I.D.E. (Federació 
Internacional d 'Escacs), per tal d 'aclarir les cartes rebudes en aquesta Federació i 
signades per l'esmentat àrbitre com al seu representant. 

També es reserva el dret d 'acudir al ministerio de Asuntos Exteriores, pel 
perjudici que hagi pogut ocasionar per les cartes adreçades al Consulat de 
Portuga l en da ta 10 d'abril de 19B5. 

Aquesta sanció és recurrible davan t de l'drgan escaquista jeràrquicament 
superior, dmtre d 'un plaç de 15 dies a partir de la recepció de la mateixa. 

FEDERA CIO CATALANA D 'ESCACS 
El President Joan Segura Vila 
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GENS UNA SUMUS 

Oistinguido Sr . .' 

FEDERA TIDN INTERNATIDNALE 
DES ECHE C S 

FEDERACION INTERNACIONAL 
DE AJEDREZ 

ROMAN TORAN 
p'n,II ... , . A.llJU'I' O 

D.~ Y ,y P, ... <I. ,, ' lo' f~, oll. 

Ma<Qut~ de U. QulfO 12 

"" ~"d 8 h i li I 142 11 lO 

Madrid, 1 de octubre de 1985 

Sr. D. Juan Segura Vila 
Presidente de la Federación Catalana 

de Ajedrez 

BARCELONA 

Acuso recibo de su atento escriro del 25 de septiembre referente a las acusa
ciones rea lJZadas por el arbitro internacional D. Carlos Falcón Martín, en el dlano 
«El PeriódiCo », de Barcelona. 

Sobre el punto aj, le d"é que la F.I .D .E. considera siempre como posiúvas las 

organizaciones de pruebas oficiales, especialmente en su fase Zonal, por resul
tar mas difícil encontrar organizadores para es tas competiciones que para Jas de 
mas alto /JI·vel. 

Como Presiden te de la Zona Europea no he reeibido Queja alguna por parte de 
Ja Federaclón Ponuguesa, Direceión General de Deportes de Portugal o pamà
pantes -puntos b ye, de su carta- ni se me ha eomu/JIeado que la F.I.D.E. haya 

ablerro una Jnvestigaeión oficial -punto d-, contra la Federación Catalana de 

Ajedrez. 

De haberse llevada a cabo alguna aeción oficial. el Pres/den te de la Zonal 1 
de Europa hubiera tenido Que dingirse a ml: en pnmer lugar, como Pres/dente 
Continental, pera nunca tal acción serfa contra la Federación Catalana de AJe 
drez. ya Que fa F.I.D.E. es una Federación de Federaciones Nac/Onafes. por Jo 
Que Ja investigación tendr/a Que ser contra la Federación Española . 

En cuanto al punto e), la F. I.D.E. no recibió candidatura alguna de Barcelona 
como sede del Campeonato M undial que actualmente se celebra en Moscú. sólo 
las de M arsella. Londres y M oscú. por lo que la suposición del Sr. Falcón no tiene 

la menor base. 

Sin embargo. me consta que el Presidente de Ja F.I .D.E. animó a los m/em
bros del Comité Orgamzador de las Candidaturas para la Olimpíada de 1992 a 

Que presentaran su candida t ura para el citado match o bien al de 1986, idea és ta 
últ/ma que, según mis not icias, parece ser que prevaJeció dada Ja premura de 
tiempo. 

Sin aero part icular. aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente, 



I CAMPIONAT DE CATALUNYA D'ESCACS DE GENT GRAN 

STA. COLOMA DE FARNERS. DEL 3 AL 9 DE JUNY DE 1985 

per Joaquim Travesset 

Sta. Coloma de Farners ha estat gairebé desbordada pel s escacs, durant el decurs d'una 

setmana. Aquesta vila de la comarca de la Selva fou tristament cè lebre durant la Guerra dels 

Segadors. a causa d'haver estat incendiada i arrasada al 1.640 per o rdre de l virrei. com a 

represàlia pels aldarulls de la població en contra de l'algutzir M amada", que prèvi ament 

havia o rdenat incendiar les cases que es nega ren a donar allotjament al terç de lleonard 

M oles . 

Org anitzat per la Del egac ió de Gent Gran de la F.C .d 'E .• es desenvolupà aquest torneig a 

la bonica vila de Sta . Coloma de Farners . En el dec urs de la S etmana hi hague ren diferents 
confrontacions. t ant a nivell individu al com per equ ips. amb represent ació dels vencedors i 
millors classificats de cad ascu na de les 4 províncies cata lanes , 

Crec Que l'i nterès Que han demostrat els 

organitza dors en el fet Que es portés a terme 
aquesta ce lebració ha estat al mateix nivell 
qu e el demostrat pels part ic ipants . acompa· 
nyants i tothom Qui , d 'alguna manera . s'hi ha 
afegit. Això és bo per a la Gent Gran , Això és 
bo per als Escacs. Malg rat que en tota activi· 
tat despré s hi ha uns números fred s, que són 
els resultats finals, ca l fer constar que l'espor· 
tivitat i companyonia han es tat a tan gran 
nivell qu e ja voldríem en altres competicions. 

ÉS NECESSÀRIA LA COL.LABORACIÓ 
ECONÒMICA DELS ORGANISMES 

l'inestimable suport donat per la General i· 
tat de Catalunya i pel mateix Ajuntament de 

Sta . Coloma . Que s'hi han abocat de ple . la 
Delegac ió gi ronina i el mateix club d'escacs 
Farners. així com els mateixos organitzadors. 
la Gent Gran , que hagueren de portar a terme 
una tasca molt feixuga i la suportaren amb un 
esperit joven ívo l . se nse desesma, feren poso 
sible Que I"èxit d 'aquesta primera trobada fos 
espectacu lar, Cal Que això no minvi. Cal con· 
tinuar, Homes d 'aquesta Gent Gran , prou que 
intentaran una i alt ra vegada que això es vagi 

produint , però també serà important Que els 
organismes que ara han co l. laborat no es pren· 

guin aquesta in ici ativa com si fo s una pluja 

d'estiu . 

ELS ESCACS VAN PRENDRE TOTA 
LA VILA 

El nivell de joc fou prou notable , així com la 

gran combativitat demostrada per tots els par· 
ticipants . Les partides no acabaven en el lo· 
ca l. ja Que els comentaris posteriors , fins i tot , 
es fei en en els llocs més imprevistos. a qual · 
sevot hora , en qualsevol moment. Això vol dir 
que l'interès era cons tant , ¡ aquest interès 
s'encomanava a la gent del poble, als boti· 
guers, que, com si fossi n participants, esta· 

ven a l'aguait dels equips i jugadors Que ana

ven capdavanters . 

CLASSIFICACiÓ FINAL DELS EQUIPS 

1., Casal de Sabadell 4 punts 
2n Esplai St. Gervasi 3 1/ 2 » 
3., Esplai Santllehí 2 1/ 2 » 
4rt Casal de lle ida 2 » 
5è Casal de Tarrag ona 1 1/ 2 » 
6è Casal de Girona 1 112 » 
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Els millors jugadors foren A. M,ramon (Sa

badell), amb 41 / 2 punts . J . Gelpí (St. Gerva
si), J. Bardera (St. Gervasi ) I J. M . Colomer 

(SantHehO. amb 4 punts , 

TAMBÉ H I VA HAVER CINEMA 

En acabar aquestes confron tacions s'orga
nitzà un matx a 14 escaquers, entre represen
tants de la Gent Gran I un combinat del club 

de Sta. Coloma . De sprés de diverses alterna
tives. el resultat fou d'empat a 7 punts. Ni 

vencedors ni vençuts. No podia anar més be. 

També es va celebrar un torneig de ràpides 
- no hi podien falta r-. La participació fou 
excel.lent : 50 Jugadors de la Gent Gran , juga 

dors de Sta . Coloma i affeccionats . S'emportà 
el gat a l 'aigua en Jordi Montpart. 

Abans del ll iu rament de premiS als vence
dors, el diumenge 9 de juny al matí tin gué 

lloc la prOJeccIó d'un curtmetratge relatiu a la 
fabri caCIÓ de peces d 'escacs i d 'altres jocs . 

Fou interessant. ja que recollia des del mo
ment de la tala dels arbres f ins que la fusta 

entrava a la màquina i sortia reconvertida en 
les diferents figures d 'escacs , La presentació 
fou realitzada pel Sr, Mangó, important indus

trial que des de sempre s 'ha dedicat a la fabri
cació d 'aquesta classe d'artic les i que , d'altra 
banda, és President d 'Honor de la F,C.d 'E, per 
a Gent Gran. 

ÀNGEL RIBERA, UN POU D ' I DEES 

AI migdia , i en un cèn tr ic hotel de la vila, 
tingué lloc el d inar, invitaCIÓ de l'Ajuntament 
de Sta . Coloma . En el de curs d 'aquest hi ha-

gueren diversos parlaments , a cura dels se

nyors Cantó I Cantalozella , pel club d'escacs 
Sta. Coloma , de l'alcalde J ordi Iglésias. dels 

representants de les delegacions de Girona 
de la Direcc ió General de l'Esport i Diputació, 

Srs, M orera i Nemesi , així com un exhaus t iu 
resum que el Sr. Vlñas , Delegat de Girona , féu 

en honor de tot s els que d'una manera o altra 
havien contribuït a la realitzaCió d'aquesta 

setmana escaquista , EspeCial menCIÓ per a la 
Directora del Casal d 'AVIS de Sta . Coloma, 

Neus Corominas, que en tot moment col.la 
borà en les activitats portades a terme en 
l'esmentat casal. Prenent la paraula de tots 
els assis tents , féu , per c loure , un breu I prag
màtic exa lça ment de la figura d 'Àngel Ribera i 
Arnal , veritable promotor, incansable pou 

d'Idees, les quals van poder ser dutes a terme 
I que n 'estem segurs, han estat l'iniCI d 'unes 

proves que mai més no podran mancar, 

MEDALLES 

AI Sr. Marigó se li va lliurar el Diploma de 
President Honora ri de la Delega ció de Gent 
de la F,C.d'E. Es va concedir la Medalla al 
M èrit Esport iu a Jordi Iglésies , l'Alcalde de 
Sta , Coloma de Farners , i a Lluís Cantalozella, 

escaquista de la vila . 
Àngel Ribera donà simultànies a 22 esca

quers del Col ,legi St. Salvador, I so ls va cedi r 
dues taules (una de les quals fou amb un XiCot 
invàlid, Ramon Pàez , que fou obsequiat amb 

una medalla). 

NOUS TITO LATS INTERNACIONALS 
CATALANS 
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Obtenen el títol de Mestre Internacional: 
- Romero (U.G.d'E.) 

- Pisa (Vulca), (quan assole ix i l'Ela su-
ficient ) 

Obtenen el títol de Mestre FlDE : 
- Garcia Conesa (Barcinona) 
- Parés (Barclnona) 
- Pablo (X EC) 



APUN TS DE TEORIA: 

VA RIAN T 7. Af4 DE LA DEFE NSA SENON I 

per A . M osell a 

En tem ps de Fisc her la Defensa Benon; ja es tava de moda. i enCara es seg ueixen vegent 
moltes partides amb el caracterís t ic joc d 'aques ta defensa : el b lanc concentra tot e l seu esforç 
en el cent re, concretament en l 'avanç del peó re i a e5 . mentre que el neg re, segons el cas, 
maniobra pel flanc de rei o pel de dama . 

El nost re teòr ic, A. M asella, ens ofereix un recull d 'anàl isis trets de d iferen tes enciclopè
dies i informadors d 'una lín ia de la Benoni Que enguany es juga molt: 7. Af4 . 

1 . d4. C16; 2 . e4. e 5 ; 3 . d5. e 6 ; 4 . Ce3. od5; 5 . c d5. d6; 6 . 04. g6; 7 . A14. Ag7; 8 . 004. 
Ad7 (11; 9 . Db3. D c 7 (vegeu diagra ma) 

2 

3 

• 
5 

6 

, 

Els signes utilitzats són : 

Igualtat 

~ ava nta tg e negre 
+ lleuger avantatge negre 
+ lleuger avantage blanc 
± avantatge blan c 
X complicacIOns 

' 0 11 12 13 

Cf3 ,5 A,5 A,2 

0.0 121 d, 5 OcS ¡3' Ag' 

A" 
T,a c4 116 

A,2 A,3 

T,a Ch5 d,5 

A,2 ,5 A,5 

a6 4121 d,5 D,a 

A,3 0·0 1'61 

Ch5 a6 "51 b5 

eS I 1181 A,5 

b5 deS 11 9 , DaS 1201 

Cd21 A,3 eIS 1241 

ehS 1271 15 1231 9
'
5 125 , 

,. 
0·0 

015 

Ac7 Ol 

,b3 

0·0 

Ob6 ,. 
Ag' ,. 
b' 

0·0 

b' 

Ae2 1261 

14 1211 

" 16 17 la ,. 20 

Ob' Ad6 Tle 1 Tad1 14 h3 Al3 1~1 

Cbd7 T,a Cb6 Cld7 AI3 ± 

CeS IBI Ta2 11 01 A'6 0·0 Cd5 A,5 

ba2 (9) C'6 b'6 Cd5 A,5 To5 

Cd2 

Cl4 nll X 

0·0 Tle1 Af4 A,3 C,5 A, . 

T,a Cbd7 ehS (Ili C,5 A,5 Ad6 114' ;!; 

Cbl Cbd2 h3 Al3 p11 ;!; 
Ag' Cd' AI3 

Al6 C,. Tacl 

AI6 Ag' Ag4 121 1 
X 

AeS ¡28, AI3 gl3 (301 Ob' b,3 Tg 1 1331 

13 1291 Tl3 1351 0 , 5 Ac3 ¡3 11 Cf4 (321 RI7 (l~1 ± 
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1) 8 ... Rel'!; 9 . C13. Te8; 10. Ab5. Cbd7 ; 
11 . 0-0. a6; 12 . Tlel . Cb6 ; 13 . Db3 ' (13 . e5 . 
deS : 14. oa3 , RfS; 15. AeB t Korchnol-LJu
bojevlc. 8ath 1973). ab5 ; 14 . Cb5 ± (Talh ). 

2) 10 ... a 6; 11 . a4 !. 10 .. . Ch5; 11 . Ae3 . 0-0; 
12 . Cd2 passa a 10 ... 0-0. 

3) 12 ... Db6; 13. Db6 , ab6 Igua ltat , segons 
Sosonko (Sosonko- Kestler . Manhelm 1975). 

4) 18. h31 ±. 
5) Sherwin-Kane . USA 1973. 
6) 13 .. Db6; 14 . Db6. ab6 ; 15 . 0--0. Ag4; 

16. Ab5. Cbd7; 17 . Ac 7 ±. 
7) 14 . d6. Dd6 1; 15. Db7 . Dc6 . 
8 ) 15 . ab3. Ce4 . 

9) 15 ... Cg4?; 16. Cd7 . Cd7; 17 . ab3 ± 
(Agdestein-Wedberg , Oslo 1984). 15 .. . b5!? 
15 .. . Ca6!? 

1 O) 1 6 . 0-0. Cd5 ; 17 . Cd5 . Ae5; 18 . Ae5. 
Te5; 19 . Cc7. Te2; 20. Ta2 (20. Ca8. Tb2 +). 
Ca6 ; 21 . Ca8. Te8 +. 

11 ) S. Garcia-Kasparov, Baku 1980. 
12) 11 ... Ag4; 12 . 0--0. a6; 13 . e5 . de5; 

14 . Ae5 . Oc8; 15 . a4. Cbd7; 16. Ag3. Te8; 
17 . Tfe l ± (Formto s-Pla chetka , 1978) . 

13) 17 ... Ce4'! ; 18 . Cg51• c4; 19. Ac4 . Cdc5; 
20. Oa31 ± (Damlianovfc- Mart inovic, 1984). 

14)2 1. a5;l; . 
15) 12 .. . Ag4; 13 . h3! (13. 0-0. Cd7; 14. h3. 

A13; 15 . A13 . Ch16; 16 . Cb5 . Ob8; 17 . A14. 
Ce8; 18. a4 i Garcia Gonzàlez-Velimirovic . 
Moscou 1982). A13 ; 14. A13 . Cd7 ; 15 . Ah5 . 
gh5 ; 16. De2 (16 . 0-0 ± Garcia Gonzà lez
Z. Franco. Medma del Campo 1983). TIeS; 
17 . O-O. Ce5 ; 18. Ce2 . h4 ; 19. Cd 4 . A16 ; 
20. efS ± (Gaprinctashvili-Litinskaia, URSS 
1983). 12 .. . Ca6 ; 13. Cd2. 15 ; 14 . e15 . g15; 
15 . Ah5 , f4 : 16. O-O +- Port isch- Larsen . 

Sl. Antoni 1972. 
16) 13 . Cd2. b5; 14 . 0--0 (14 . a4 . b4! com

plicaci ons), Ta7; 15. Tac1 , Tb7; 16. Tfe1 , e t6 ; 
17 . h3 . Te8; 18. Oc2. b4 ; 19. Cdl = 13 . • 4 . 
15; 14. e5. 14 ; 15. Ad2 . c4 ; 16. Ac4. Ae5; 
17 . Ce5. Te8; 18.0-0. Te 5; 19 . Tle l ± (Onat
Chavez , Skopie 1980) . 

17) Sosonko·Vasiukov, Rejk iavic k 1980. 
18) 12. AbS. Ce4; 13. Ce4. Oa5; 14 . Ad2. 

Ob5; 15. Ob5. Ab5; 16. Cd6.Aa6; 17.0--0-0. 
Cd7; 18. Ce4. Ae2; 19. Tdel. Ac4; 20. Cc3. 
Ac3 :;:: (Zaid-Grigorian, URSS 1976). 

12. Cd2. b4; 13. Cdl. D.5; 14. a4. ba3; 

138 

15. Ob5. Te8; 16. Cc3 . Ta7; 17 . Oa5 . Oa 5; 
18. Ta5 , Tb7 amb compli caCions (Formtos

Planlnc , Wljk aan Zee . 1974). 
19) 12 ... Ch5 ; 13 . ed6. 0.5 ; 14 . Ae3 . c4 ; 

15. Odl . b4; 16. Ce4 . Te8 + (Bellon ); 13. Ag3 !? 
20) 13 ... c4; 14 . Odl . Oa5; 15 . Od4 . Ce8 ; 

16 . Ag7 . Cg7 ; 17 . 0--0 Ob6 amb compil ca
cian s (Onat-Prttchett , Skopie 1972). 

21 ) Toth-Valent í. Roma 1976. 
22 ) 1 1 ... Cg4>1 ; 12. Cc4 !. Ce 5 (12 ... Ad4 ; 

13 . Ad6 +-); 13. Ce5 . de5; 14 . Ae3 ± Nunn . 
12 . h3. Ce5; 13. Ae3 (amb Idea de 14. 14). Te8; 
14. Tcl! i: (Bellon-Nunn , Zun ch 1984). 

23 ) 12 ... Ad4!' . 
24) 13. Tcl . 14 ; 14 . Ac 5. Oc5; 15 . Ob7 . 

Ad4; 16. Oa8. A12; 17 . Rdl . Ob6 amb Igual
lat. segons Seret. 

25) 13 ... AI5?!; 14 . Ae2 ± . 
26) 14 . g3 . C.6; 15 . Ae2. 14! amb compll> 

caClons . 

27) 14 .. Ae8?; 15. C13. 14 ; 16 . Ad2 . De7; 
17 . 0-0. Ac3>1 ; 18. Ac3. Oe2; 1 g . Db7 . Oa6; 
20. Oa8!, Ad7; 21 . Tlel . Cc6; 22 . dc6. Ta8; 
23. cd7. Oc7; 24 . Te7 . Td8; 25 . Cg5. amb 
idea de Tael , i avantatge decissiu blanc. 

28) 15 . Ah5? fe3 ; 16. le3 . b5! .mb con
traatac . 

29) 15 .. . C.6; 16 . Aa3. Tae8; 17 . Cce4 
+- ; 15 . .. Oc 5; 16. Ah5 ± . 

30) 17. C13. Oc5 ; 18 . 0-0. Ob6 compllc,
cions (Leski·Oolmatov, URSS 1983); 19. Ce4! ± 
(Dolmatov) . 

31 ) 18 ... C14 ; 19. Oa8. Cd3 ; 20. Re2 . C14; 
21. Rdl . Ac3; 22 . Ob8 . R17 ; 23 . bc3 . A.4; 
24. Cb3 . Od5; 25 . Rc2. 015; 26. Rb2. Cd3; 
27. R.3 . Ab3; 28. Oa7 +- . 

32)19. Dc3: 20. 0-01 +- (Van der Sterren
Pokojowzyk , Ko ven havn 1984); 20 ... Ah3; 
21. Rh1. All ; 22 . Tll . Od2 ; 23 . Oc8! . R17; 
24 . 0e6. R18; 25 . Tgl . Cg7 ; 26 . 016. Re8; 
27 . Tg7 . 1-0. 

33)20. Oa8 ± Nunn . 
34)21 . Obl I? (±) Cg6; 22 . Ce4 (22 . Tg6. 

hg6; 23. Db 7 =). Od5 ; 23 . Tg5 . Oc6 (23 .. 
Oe6; 24. Ob 7 + -); 24 . Th 5. Rg7; 25 . 0c1. 
amb ¡dea de Dh6 . 

35) 16 ... Oc5; 17 . Cde4 (17 . Cce4 1?) . Ac3; 
18 . bc3 . Te8; 19. 0-0. Oc7 ; 20. Tlel. Te4; 
21 . Te4 ± (Bellon·Klinger, La Havana 1985). 



24 LLIÇONS PER GARRI KASPAROV 

Dues lliçons més ens mostren alguns dels 
principis fonamentals dels escacs: l'activitat 
i cooperació de les peces i la rapidesa en 
l'obertura . No lluiteu contra les vostres prò
pies peces. feu que siguin amigues i feu -les 

jugar de seguida. no les guardeu a caseta 
molt de t emps . S ón dos consells que us 
dóna Garri Kasparov. 

LlICÓ SETENA : ACTIVITAT 
I COOPERACiÓ DE LES PECES 

Les lleis de la llu ita en la partida d'escacs 
s'assemblen a les lleis de la lluita en qualse
vol esport . I no sols esport. Tr iomfa el més 
ac tiu , hàbil I expert en la utilització dels re
cursos dispon ibles . 

Què significa l'activitat en els escacs? Se

gons el meu parè . és l'aspiració d'enfortir 
amb cada jugada la posició de les seves peces 
I crear amenaces a les peces rivals . Però per· 
què les jugades actives puguIn garantir l'èxit, 
han de correspondre a les lleis generals del 
joc d 'escacs I tenir una sòlida base es tratè
gIca. 

L'escaquIsta que té reputació de jugador 
actiu, com a regla procura imposar a l'adver
sa ri la seva tàc tica de lluita des dels primers 
moviments, obliga nt-lo d'cntrada a resold re 
problemes de diferent c~mplexitat . 

Perquè els lectors comprengu in m illor els 
pnnCIPIS de cooperació I activitat de les pe
ces, analitzarem la partida del campió mun

dIal Anatoli Kàrpov , que en aquest sen ti t es 
pOl considerar exemplar. 

ANATOLI KÀRPOV 
IÓSIF OORFMAN 
Moscou. 1976 

8-81 

1 . • 4. eS; 2. C13. d6; 3. d4. ed4; 4 . Cd4. C16; 
5 . Ce3 . • 6; 6. 94. A.7; 7. 95. Cld7; 8 . h4 

Traiem les primeres conclusIons de lober· 
tu ra. Les blanq ues, amb la seva activitat en el 
flanc de rei , han desplaçat les peces rivals a 
les dues últimes horitzont als, mentre que el 

cavall de la casella d7 impedeix sortir l'alhl cS 
i fins a cert punt la dama . 

8 ... Ce6; 9. A.3. a6; 10. 0 .2!? 
M olt in teressant i ac t iu és el pla que contri

bueix al desenvolupament harmoniós de les 
peces. Kà rpov co l.loca la dama a la línia e, on 
no molestarà la torre d l i crearà amenaces 
com binatòries. La dama tampoc obstaculitza 
l'al f il fl . Que pretén sortir a la casel la h3. amb 
la posterior amenaça de sac rifici AeG. Con 

veiem . cada jugada blanca és enèrgica i in
tensifica el seu potencial ofensiu. 

10 ... Oe7; 11 . (H)-(). bS; 
L'ac t ivi tat contrària té caràcter obligat. Les 

negres estan arraconades i tracten de realit
za r un con trajoc capaç de distreure les blan· 
ques de la preparació de l'a tac decisiu . Però 
estan visib lement enda rre rides en el seu de
senvolupament: en la seva úl tima moguda hi 
ha més desesperació que ac ti tud fonamentada. 

12. Ce6. Oe6; 13. Ad4! . b4 
Les neg res procuren al principi desplaçar 

el cava ll de la case l la d 5 per moure després 
eS. Són conseqüents en la realització de la 
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seva lín ia ofens iva, però, per desgràcia, tenen 

dèbil la base estra tèg ica: peces mal dese nvo
lupades , si tuades desafortunada ment. Com 

aprof ita r aquestes insuf iciènc ies? 

(vegeu diagrama) 

14. Cd5! 
La jugada més activa , Ara agafa una força 

terrible l'alfil d4 i, Inesperadament per a les 
negres , entra en acció la dama blanca , 

14 ... ed5; 15. Ag7. Tg8; 16 . ed5. Oe 7; 17 . AI6 
A canvI del (:avall, les blanques van obte

nir dos peons i bones perspectives d'atac al 
rel embussat al centre , 

17", CeS! 
Úni ca possibilitat de mantenir la posicIó. 

Com a conseqüència de l'amena ça 18 .. , Ag4, 
les blanques no t enen temps pe r a 18. f5 , Cal 
debi litar el potencial ofensiu. 

18. Ae5. de5; 19. 14 
L'atac de peces continua l'assalt de peons, 

Les negres no poden impedir la formació d'una 
poderosa parella de peons blancs, ja que si 
17 ... e4, guanya 18. d6, Ad6: 19. Oe4, etc. 

19 .. A15; 20. Ah3 
L'aspiració de limitar al màxim el contra joc 

adversari és molt típi ca de l'est il del campió 
mundial. Les blanques podien fer immediata
ment 20. fe5 , sense tenir por de 20 ... TcB , ja 
que h, ha 21. Th2. Da5; 22. Da6. Da6; 23. Aa6. 
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Kàrpov accepta el canvi de la seva últ ima 
peça menor, però anul ,la l'amenaça al punt c2 . 

20 ... Ah3; 21 . Th3 . Te 8 ; 22 . le5. Oe 4 ! 
Les negres posen la dama en pOSició activa 

i la balança comença a oscil ,lar, 

23 . Tdd3 
Les maniobres amb torre a la 3.- horitzontal 

són un dels mètodes estratègics pred i lec tes 

del campió mundial. Aquí aquesta jugada no 
sols prevé el canvi de dames , si nó que a més 
a més serveix per millorar la cooperació de 

les peces blanques , La cooperació de peces 
és un factor molt importa nt que determina la 
força de l'escaquista , Sabe r coordinar les ju

gades de cada peça , de cada peó, perquè 
actuïn mancomunadament en l'execució de 
qualsevol pla ínteg re i de pas es protegeixin 

entre si és un gran art , un indici d 'alt nivell. 
També aquí les dues torres de la tercera fila 

estan ll estes per afavorir el moviment de la 
parella de peons, mentre que la dama defen
sa el punt c2 i es tà disposada a ajudar les 
torres. La cadena de peons (d5 , e5), defensa
da per les seves peces , represe nta una temi
ble força , Generalment, aquestes cadenes po

den desplaçar les enemigues a les últimes 
horitzontals i desorganitzar completament les 
seves accions, 

23 ... 014; 24. Rbl . Te 4 !; 25. d6. Te4!; 26 The 3 
Cal enviar una altra pare l la de peces, que

dant totes les esperances en la desafortuna
da posició del rei i la torre negres , 

26 .. Te3; 27. Te3 . Oh4; 28. 0131 
La falca de peó blan c ha trencat la posició 

de les negres en dues parts i res no pot 
impedir la penetració de la dama a c6 o bé a 
aB , El ferm peó o la peça que penetren en el 
ca mp adversari de vegades poden desorga
nitzar completamen t les accions de les peces 
con tràries , dividi r el seu exèrci t en dos grups 
aïlla ts i per tant dèbils , 

28 .. Og5; 29 . Tel . Og2l! ; 30. 015. Tg6; 
31 . Tfl . Od5; 32. de7 . Re7 ; 33 . 014! 

Les blanques han recupe rat la peça i con
serven l'atac , La poca quantitat de peces res-



tants sols augmenta una mica les possibilitats 

de salvació de les negres , Amb aquestes uni
tats combatents que co ntinuen la lluita, tot 

ho deCIdeiX la qualitat de les fortaleses on es 
troben els reis, Doncs bé : el rei negre pràc
t icament no en té, i només cal una mica de 

precisió per part de les blanques en l'ofensi

va, cosa que el campió mundia l realitza de 
manera exemplar, 

33 ... aS; 34. Oh4. ReB; 35. Oh7. 013; 36. OhB. 
Re7; 37 . Oh4. ReB; 3B . Oe4. Ob7: 39 . b3. 
Te6: 40. Tfl! . TeS: 41 . TgB . Re7: 42. Oh4. 
Rd7 : 43. 016!. Te7 ; 44. DIS. Rd6: 45 . DaS. 
TeS; 46. OdB. Re6; 47 . Rb2! . 16; 4B. TlB: 
Og7 ; 49, OcS, Rd5 ; 50, Dc4 les negres van 
abandonar, 

Ja ho sabeu: sigueu actius i rebreu un veri
table plaer en el joc, Si les vostres peces són 
amigues i s'aj uden mútuament, experimenta
ran més l'alegria de victòries que no pas l'amar

gor de derrotes , 

lUÇÓ VUITENA: COM EV ITAR 
CATÀSTROFES A l 'OBERTURA 

Quan només co neix els princip is bàsics del 
JOC, l'afeccionat als escacs nota que les ac
Cion s al començament de la partida , quan a 
l'escaquer es conserven quasi totes les peces, 
amb més freqüència predeterminen el desen
volupament de la lluita i de vegades el resul
tat del du el. De vegades l 'esca quista es veu 
obligat a passa r tota la part id a en una trista 
defensiva tractant en va de tapar les bretxes 
de la seva posiCIÓ que ja han estat obertes al 
come nçament del joc , Això passa pe l desco
neixement de la teoria d'obertures i per la 
manca del s hàbits necessa ris en la primera 
fase de la partida . 

PRINCIPIS BÀSICS DEL JOC 

La partida d 'escacs, fins a cert punt, s'as
sembla a les accions militars , on, com ja sa
bem , és molt decisiva no sols la preparació 
tècnica i l'equipament de les tropes , sinó tam-

bé la capacitat que té el cap mili tar pe r pre
veu re el ca ràcter que t ind rà la propera ba ta
lla, i, d 'acord amb això, situar correc tament 

les tropes, posar en co mbat les seves forças a 
temps i en la mi l lor successió. Per això cada 
escaquista que dirigeix les accions del seu 

exèrcit de fusta , si vol sortir vic toriós, ha de 
conèixe r els principis bàsi cs del joc al co
mençament de la pa rt ida , 

Qualsevol partida d 'escacs pot conservar
se per a la història , ja que s'en registra m it
jançant la notació, Du rant l'existència dels 

escacs han estat anotades nombroses pa rt i
des, mitja nçant la qual anà l isi s'ha elaborat 
amb totes les subtileses l 'estratègia del joc 
de l'obertura , o, com es diu, la teoria d 'ober
tures, 

No em proposo oferir als lectors totes les 
obertures conegudes i les seves particulari
tats , Això seria impossible a causa de la pro
fusió de material. Em limitaré a examinar al
guns principis generals de la lluita a l'obertura, 

PRINCIPI 1 

Guanya la llu ita d 'obertura qui posa en joc 
més ràpidament les seves forces princ ipals , 

Aquesta regla és cardinal i té molta impor
tància utilitzar-la correctament. 

Agafem un exemple sim plíssim: 1. e3 , e5 ; 

2. Ae4 . Ce6: 3. 013 . Ae5: 4 . 017 mat. Sembla 
Que les blanques han fet tot el que s'havia de 
fer; han posa t en combat dues peces de cop I 
han donat mat. El seu joc , però, mereix una 
rigorosa crítica , El primer m ovime nt ha esta t 
desafortu nat, En una de les lliçons anteriors 
vaig d ir com era d'important ocupar amb els 
peons el ce ntre de l'escaquer. És una de les 
coses a què ha d'aspirar el jugador a l'obertu
ra , per col ,laca r les pec es a les millors posi 
cions. Per això la jugada e4 , sense cap dubte , 
és més forta i lògica que no pas la tímida e3. 
Torno a subratllar-ho: guanya espai amb els 
teus peons i. sobretot, casell es centrals. 

El segon moviment de les blanques 12. Ac4) 
resu lta molt més complicat de refutar, enca ra 

que la seva qualitat és baixa per dues raons , 
L'experiència de generacions anteriors sugge
reix la millor manera de treure les peces. 
Primerament surten els peons al centre, des-
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prés entren en JOc els cavalls, els alfils I sols 

llavors les peces majors: torres I dames. Aquí 
l'alfil va saltar a la pOSICiÓ temible oblidant la 

possible rèplica de les negres 2 .,. d5. Aques
tes tlndnen un poderós centre de peons I 

l'alfil blanc quedaria desplaçat a les caselles 
més dolentes d3 o e2. 

Els escacs són un joc lògic I la combinació 
de la tímida l , e3 amb l'agressiva 2. Ac4 no té 
lògica. Per això ha de ser castigada. Les ne
gres. en resposta . va n moure 2 ... Cc6. que 

s'ha d'estimar una continuaCió normal, enca
ra que no pas la més forta . Efectivament. 
2 ... Cc6 respon al principi de desenvolupa

ment més ràpid de les peces. però no c rea a 
les blanques tasques dificultoses. que podrien 
sorgir en cas de 2 .. , d51. La tercera Jugada 
blanca 3 , Df3 sembla més eficaç, però l'esca

qUista expert no l'haurla feta ni tampoc pen
sada. Si les negres reaCCioneSSin correc ta
ment 3 ... Cf6!. l'atac de la dama seria estèril. 
Per SI fo s poc, la dama a f3 treu el còmode 
quadre al cavall de rel no 11 queda altre remei 
que ocupar ulla pOSICiÓ més passiva a e2 o a 
h3 I apartar-se dels esdeveniments al centre . 
La dama. la peça més potent dels escacs. no 
ha de tenir pressa de sortir a la sorra de 
combat. Ja que en cas contrari les peces me
nors de l'enemic es podran llençar a caçar-la . 
La contestac IÓ de les negres 3.. Ac5?? és 
lògica sols des del punt de vista de la lògica 
formal (t reu en la segona peça en la successió 
corresponent) I perden a co ntinuaCió la par
tida . No van tenlT en compte l'amenaça con
creta de l'adversan . Tot aiXÒ ens revela l'anà
liSI d 'una partida tan curta , plena d'errors recí
procs. 

11 .lustrarem el pnmer pnnClpl d 'obertura: 

posar en JOC les peces de segUida, utilitzant 
una partIda de fa més d 'un segle . 

E. SCHULTEN 
P . MOAPHY 
Nova Yo rk , 1857 

1 . e 4 . e5 ; 2 . f4 

C- 32 

Amb aquest iniCI anllc I romàntiC que va 

rebre el nom tan maco de gambit de rel. la 
ràpida sortida de les peces resol sovint el 

desenllaç de la llUita . La teona moderna diU 
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que la millor defensa de les negres aquí és el 
contraatac . Això ho demostra clarament el 

genial escaquista nord-amen cà Paul Morphy . 

2 ... d5 !; 3 . ed5. e4! 
Capturar qualsevol peó sena dolent. Les 

negres procuren avantaljar el con trincant en 

el desenvolupament. perquè qualsevol de les 
seves peces té bones perspectives . 

4. Cc3. C16; 5. d3 . Ab4; 6 . Ad2 
Després de 6. de4. Ce4; 7. Dd4 . De7; 8. Ae2. 

(}-Q; 9. Ad2. Cd2 ; 10. Dd2 . Ag4. a les blan
ques no els seria fàcil d 'ac tivar les seves peces. 

6 ... e31 
AtreVit SaCrifiCI de peó amb un llarg obJec

tiU . Després d'enrocar la torre negra, ocupa la 
col umna e . 

7. Ae3. ü-O; 8. Ad2. Ac3; 9. bc3. TeS; 10. Ae2. 
Ag4; 11 . c41 

Certament podem afirmar que aquesta ha 
estat la Jugada fatal de les blanques . S'hau
rien d'a lllberar del lligam per la columna e. 
amb 11 . Rf2 . Però, volie n amb tanta força 
conservar un peó de més en el cen tre ! 

11 ... c6 !; 12 . dc6?! 
Enca ra no era tard per Jugar 12. Rf2 o 

12. h3 . En conserva r avantatge matenaL les 

blanques permeten l'adversan posar en acció 
de manera eficaç el cava ll ba: després d ·alxò. 
l'avantatge de les negres en el sec tor deter

minant de l'escaquer es fa aplas tanl. 

12. Cc6; 13 . All 
És difíCil donar un bon consell a les blan

ques. S, 13. Ac3 . Cd4 ; 14. Ad4 . Dd4 ; 15. 93 . 
continua 15 ... Te2 : 16. Ce2 . Tea amb atac 

deCISIU . Es veu que després de 12. de6 la 
pOSI CiÓ blanca no es podia defensar. 

(vegeu diagrama) 

13 .. Te2!; 14. Ce2. Cd4 
Els esdeveniments prinCipals venen per la 

línia e. Les amenaces per aquesta co lumna 
han obligat les blanques a perdre un altre 
temps perquè el seu rel fugís de la columna . 
Però aleshores va segUir una petita comblna-



ció que lla transformar el lligam lIerti ca l en 
diagona1. encara més funest per a les blanques. 

15. Ob1. A.2; 16. R12. Cg4; 17. Rgl 
El rel es belluga desesperat en el seu camp 

pressentint la ca tàs trofe. 
Per els qUI desltgm perlecclonar-se en l'art 

de l'atac, els aconsello que deixin a un costat 
el BUTLLETí I trobm pel seu compte la IIICtò

ria forçada de les negres . AI cap de 20 o 
30 minutos, compa reu la vos tra soluC IÓ amb I 
que lla escollir Pau l M orphy, 

17.. . C131 ; 18. g13 . Od4 ; 19 . Rg2 . 012; 
20 . Rh3. 013; 21 . Rh4. C. 3; 22 . Thg1 . CfS; 
23 . RgS. Oh5 mat . 

En c lasses posteriors continuarem estudiant 
els principis de l joc al co mençament de la 

pa rt ida, 

l 'ESPO RT A LA URSS 

TORNEIGS INTERZONALS 

MENOE -TAXCO. M èxic 

Jaan T imman (Ho landa) fou un terratrèmol 
a M èXIC guanyant la primera pla ça amb forta 
autoritat. Després es c lassif icaren la nOlla es
trella dels escacs d e Cuba , Tahl. el mestre de 
la combinació, ¡ Spragg ett , un canadenc des
coneg ut fins ara , 

TÚNIS 

YUSUpOIl, primer c laSSificat, I Beliavsky, se
gon , ocuparen les primeres places, tal com 
era d'esperar, La tercera fou guanyada per 
Portlsh, la roca dels escacs magiars, En el 
matx de desempat per a la 4 ,- plaça, Cherntn 
va guanyar Gawrikoll , 

81E L 

L'mterzonal més fort de tots fou el jugat a 
Biel. Suïssa, on Vaga nlan guanyà amb faci!t
tat. Segon fou Selrawan, d 'origen ¡ran í, però 
naciona l itza t am ericà, ¡ te rce r, el love Soko-
1011 , El desempat per a la 4 .- plaça lla haller d e 
sortir d 'un matx entre Short , Van der Wie l I 

Torre. essent el Jove mestre anglès qui assotí 
la classificaCIó, El nostre representant. l'Àngel 
Martín. va fer un discret torneig , A cont inua

ció, el Gran M estre Ludek Pachman comenta 
unes de les part ides més interessants dels 
interzonals (servei Roc hade): 

SHORT 
VAN OER WIEL 8- 85 

1. e4 , eS (la siCIliana per anar a guanyar, 
típi c de l'estil del mestre holandès); 2 . Cf3 , 
d6 : 3. d4. cd4 ; 4 Cd4 . C16; 5. Cc3 . a6; 

SH QRT VERDUC DE VAN DER W IH El GRA N 
DERROTAT DE BIH 
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6 . Ae2. e6; 7 . 0-0. Ae7; 8 . a4. 0-0; 9 . Ae3. 
Dc7 ; 10. a5 (una jugada no massa uti litzada a 
la pràct ica mag is tral) , Ad7!? (el millor per al 
neg re és juga r Cc6 i passa r a variants normals 

de la Scheveningen. La debili tat del punt b6 
no és tan important, i en cas necessari el 
caval l de rei es pot acostar via d7): 11 . (4, 
Ae6 (una forma poc co rrecta de jug ar t'alfil. 
en aques ta va ri ant); 12. Af3. Te8 ; 13. 94. 

dS !? (a la siciliana, després de 94 té el negre 
dos tipus d'avanç en el centre: d5 o e5. L'elec
ció és difícil de vegades. Després de 13 ... e5; 

14. Cc6, be6 (SI 14 .. Cc6 segueix 15 . 95. 
Cfd7; 16. CdS); 15 . gS . Cfd7 ; 16 . fS . Ara 
podem veure que la maniobra de l'alfil Ad7-c6 

ha perjudicat el negre, ja que el cavall de fei 
haurà d 'ocupar una case lla , a f8 . normalment 
dest inada a ralf .1. En aquesta posició disposa 
d'un interessant pla d'atac que pot come nçar 
am b la manIobra Ae2,-Ac4 ); 14. e5 . Cfd7 
(forçada , ja que en cas contrari es perd un 

peó: 14 ... Ce4 ; 15. Ae4. de4 ; 16 . Cc6 . Cc6; 
17. Ab6, seguit de 18. Ce4 . Si 16 ... Oc6 ve 
17 . Ta4); 15 . Rhl . Ab4 ¡jugada poc cla ra ); 
16 . Ag2. AaS; 17. 15. Ac3 ; 18. bc3. eiS (és 
perillós prendre el peó de e5) 

19. e6!, f e6; 20. gf5. e15 (si 20 .. Cf8 seria 

molt fort 21 . Og4 . amb les amenaces 22 . fe6 
o 22 . f6); 21 . CIS . C16 ; 22 . Ad4. Cbd7 (a 
bona hora surt aquest cavall!); 23 . Cg7! . Te5 
(si 23 ... Ag7; 24 . Og4, amb atac fortíssim) ; 
24. CIS. Tf8; 25. Dd2 . Rh8; 26 . Dh6. Tf7; 
27 . Tae 1. Ab5; 28 . e4 ! (desvIa nt l'alfil de l 
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domini de e8 ). Ac4; 29 . TeS. CeS; 30. Tel . 
1-0 (el cavall de e5 no es pot moure per 
31 . TeS, i tampoc serveix 30 ... Cfd7 per 31 . Te5, 

Ce5; 32 . Cd6, molt elega nt. 

SOKOLDV 
LÏ ZUNIAN A- 30 

1. c4 . e6; 2 . C13. Cf6 ; 3 . g3. dS; 4 . b3 
(no rmalment So kolov juga 1. e4 ; en aquesta 
oca sió vol fug ir de variants preparades) , e5; 

S. Ag2. Cc6; 6 . 0-0. Ae7; 7 . Ab2. 0-0; 8 . e3. 
b6; 9 . De2. Ab7 ; 10. Tdl . dc4; 11 . bc4. Dc7; 
12. Cc3. a6; 13. Tabl . Tfd8; 14. A.l . T.b8; 
15. d3 . Ca7!?; 16. d4. cd4; 17. ed4. bS 

(no serveix intentar guanyar el peó amb 18. cb5. 
abS; ., 19. CbS. CbS; 20. TbS. Aa6; o bé 20. DbS. 
Af3) ; 18. dS! . edS; 19 . CdS. CdS; 20. cdS. 
Td5 (la torre negra queda rà mal col .locada, 
però pitjor era 20 ... Ad5; 2 1. Ae5. Af3; 22 . Af3 , 
Ad6; 23 . Tacl i la dama negra no té massas 
bons llocs on estar- s'hi); 21 . Tel !. Af8; 22. AeS. 

Ad6; 23. Tbc l . Cc6; 24. A.l . Dd7; 25. Ch4. 
TgS !? (in ten ta cobri r el punt g7 , però la torre 
queda cada cop més exposada; si 25 ... Tc5 
seguiria 26. Tcd l amb l'amenaça posicional 
Db2); 26. Tcdl . Dc7; 27 . Dd2 . Ae7 ; 28 . Dd7! 
(e l negre té massas peces penjades), Dd7 ; 
29 . Td7. Ab4; 30. Tedl (s'amenaça 31 . Tb71. 
Si 30 ... AaS; 31 . AdS' . Tf8; 32 . f4 ,la pos ició 
negra és crít ica). CaS?; 31 . Ac3! (la feblesa 
de la vuitena fi la ha estat oblidada pel jugador 
xinès), Ag2; 32 . Ab4. s'ha acabat 1-0. 



VAN DER WIEL 
MARTIN C- 7S 

1. 04. 05; 2 . C13 . Cc6; 3 . Ab5 . • 6 ; 4 . A. 4 . 
C16; 5 . ~. b5 ; 6 . Ab3 . Ab7 (vanant Archan
gelsk); 7 . d4 (potse r la resposta més ac t iva . 
Altres possibilitats s6n 7. c3 , 7. d3). Cd4: 
8. Cd4 (poc d6na el sacrifIc i 8. Af7 , Rf7 ; 9. Ce5, 
RgS; 10. Dd4. e5; 11 . Od 1. DeS; , el negre 
recupera el peó. Igualant el JOc), ed4; 9 . e5 

(també 9 . c 3. Ce4; 10. Tel amb bones pers
pectIves. FIscher-Slsguler. 1970). Ce4; 10. 
c3 (un gambit ple de possibilitats d'èxit) , dc3; 
11 . Of31. d5 (això és el que recomanen els 
llibres. però l'experièn cia d'aquesta partida 
sembla aconsellar una alt ra alternativa , tal 
com 11.. . De7 ; 12. Ce3. Ce5!) ; 12. ed6. 016 
(s en a dolent 11 ... Cd6; per 13. Af7 . C17 ; 
14. Ob7. Ad61 el re l blanc es queda al mig de 
l'escaquer); 13. d7 (però. el blanc fa Que s'hi 
qu ed, ). Rd7; 14. Dg4. ReS; 15. Cc3 

15 ... h5 (Martín se n'adona que ha estat vícti 
ma d'una vanant preparada . Després de 15 .. 

Cc3 no seguen< 16. bc3 . Sinó 16. Tel . Ce4 . o 
també 16 ... Ae7 ; 17 . Ag5); 16. 002. De5 (no 
serveIX 16 ... Oe7; per t 7 . Cd5); 17. C04. A04; 
lS. 13. AeS; 19. Rhl i I·Àngel.bandan. 1-{J. 

AQCHADE 85 

TILBURG 85 

ESCACS DE PANXA A TERRA 

Un fet Insòlit I ma l Vi st en la s competicions 

d'escacs va succeir en el To rneig de Tllburg 
(Holan da) quan el G.M . angl ès Tany M l les 
Jugava es tirat en un a espècie de «camdla») tal 
com podeu veu re a la fo to. 

AI començamen t va ésser una CUriosi tat I 
una fon i de brome s. però més tard va dege
nerar en un gre u co nfl icte en tre Jugadors I 

organitzadors 

JUGAR ESTIRAT FA GUANYAR PARTIDES 

Tany Mlles tenia forts dolors d'esquena I 

no es podia aguantar de peu . Els metges II 
van diagnosticar un prinC i pi d 'hèrnia ¡ li reco
menaren Que es quedés estirat per no carre
gar la seva esquena . I .. ve t aquí. que Mll es. 
que ho estava fent molt malament. tot va ser 
Jugar estirat I començar a guanyar partides. 

ELS JUGADORS S' ENFADEN 

Els Jugadors no estaven d 'acord amb aquell 
segu it d'èXits , I començaren les protestes, 
Hubner va dir que abandonava el torneig SI 
Mlles Jugava d'aquesta manera , Korchnoi co 
mençava a recollir firmes per fe r una protes
ta oficial. LjuboJevlc I DZlndzichasvill eren 
d'acord amb ell. Timman va passar del tema I 
va manifestar que els seus col .legues havi en 
de preocupa r- se de coses més Importants, 
com les escandaloses reg les del Campionat 
del Món . 
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ES RETIRA LA "CAMILLA» 
I MÉS PROBLEMES 

A tot això. la direcció del torneig no sabia 
què fer, i va acabar secundant les protestes 

dels Jugadors. fent retirar la «camdla-seientll 
de Mdes . Però llavors, el s Jugadors soviètics. 

encapçalats per RomanlshlO, van manifestar 
que ells respectaven la dolèncla de Miles I 
\fohen Jugar amb les condicions que fós . 

ES RECONEIX LA " POSTURA» OE MILES 

L'ambient del torneig s'anava enrannt quan 
la direcció va ajornar la partida Romanishln
Miles. Els Jugadors que protestaven van tenir 
un canvI d 'ImpreSSions ... tots els rellotges 
que funcionaven es van aturar. I Mites va 
entrar a la sala de ¡OC acompanyat de la seva 
ttcamllla-selenm . Ningú va dir res més I el 

torneig va continuar. 

AI final victòfla de M ¡les em patat amb Hub
ne I Korchnoi. No sabem qUines repercusions 

tindrà en el món dels escacs Jugar de panxa a 
terra, però en aquest cas I essent més o menys 
Justificat ha estat un èXIt. Jugadors del món , 
tots de panxa a terra! 

CLASSIFICACiÓ FINAL 

I. MILES (Anglaterra) .. 
2. HÜBNER (Alemanya) 
3. KORTCHNOI (Suïssa) 
4. WUBOJEVIC (Iugoslàv,a ) 
5. POLUGAJEVSKI (URSS) ..... 
6. ROMANISCHIN (URSS) 
7. TIMMAN (Holanda) 
a. OZINZICHASHVILI (USA) 

POLUGAJEVSKI 
MILES 

S·S punts 
a '5 » 
a'5 » 
7 » 
6 » 
6 » 
6 » 
5'5 » 

E- 15 

1. d4. e16: 2. e4 , e6: 3. C13, b6: 4 . g3 , Aa6: 
5. b3, Ab4: 6. Ad2 , Ae7 : 7. Ce3, Ab7 : a. Ag2 , 
0-0: 9. 0-0, Ca6: 10. Ac l , Ce4: 11 . Ab2, A16: 
12 . 0e2 , Cb4 : 13. Obi . d5: 14. Ce4, de4: 
15. Ce5, Ae5; 16. de5 , Od2 : 17. Aa3, Ce2: 
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KQRC HNOI NO VA PERORE EL TEMPS A TllBURG 

la. Ala, Cal : 19. Ag7 , Rg7: 20. Ae4. Ae4 : 
21. Oe4 , Tda: 22 . Tal , Td4: 23 . 013. Ob2: 
24 . Tll , Oa2; 25 . Tel , Td2 : 26. Rg2 , Ria: 
27 . Te3, Te2: 2a. 016, Obi : 29. T13, Og6: 
30. Oda, Rg7 : 31. Oe7, Ta2 : 32 . Tl6, Oh5: 
33 . h3 , 1-{). 

LJUBOJEVIC 
TIMMAN B- 81 

l , e4, e5; 2. C13 , e6: 3. d4 , ed4: 4. Cd4 , 
C16: 5. Ce3, d6: 6. g4 , h6 : 7. h4 , Ae7 : a. 013, 
Ce6: 9. Ab5, Ad7 : 10. Ae6, Ae6: 11 . g5, Cd7 : 
12. gh6, Ce5 : 13. Og3 , gh6: 14. A14 , Ce4: 
15. Ce6, be6: 16. b3 , Ce5: 17. 0-0-0, A16: 
la. Ae5 , Ae5: 19. 14, Ae3: 20. Oe3 , Re7: 
21. e5 , d5 : 22 . Oe5 , Rd7 : 23 . Od6 , ReB : 
24 . Oe6, RIS: 25 . 15 , TeS: 26. Da6 , Oe7: 
27 . Th2, Tea: 2a. Te2, Oe5 : 29 . Tl l , Tga: 
30. le6, Tgl : 31. Teel , Te6: 32. Oe6, Oe3: 
33 . Te3, Tll : 34 . Tel , 1- 0 . 



LES PRIMERES PARTIDES DEL CAMPIONAT 
DEL MÓN 

1 ,- Partida 
KASPAROV 
KARPOV E- 20 

1. d4. C16; 2 . e 4 . e 6 ; 3 . Ce3 (jugada que 
sorprèn una mica . A l'anterior matx ens tenia 

acostumats a 3. Cf3, derivant a línies de la 
delensa rndia de dama) . Ab4; 4 . C13. eS; 5 . g3 
(Gam ens continua sorprenent , ja que 5 . a3 o 
5 . e3 són te s lín ies més usuals per a e ll), Ce4 
(mitja hora va estar pensant Karpov aquesta 
jugada , potse massa agressiva pel seu estil 
de joc); 6 . Od3. DaS (és ,nlerior 6 ... 15; 7. Ag2. 
ed4 ; 8 . Cd4.Ca 6 ; 9 . o-O. Cae S; 10. Oe3. 0-0 , 
el blanc està millor); 7 . Oe4. Ac3: 8 . Ad2. 
Ad2; 9 . Cd2, DbS?! (dubtosa novetat de Kar
pov. És m,llor 9 ... Ce6; 10. dS. Cd4); 10. de S. 
Db2 (SI 10 ... Dc5: 11 . Ag2 , passant a esque
mes ca talans); 11 . Tbl 

11 ... Dc3? (Inconseqüent. Era millor 11 ... Oa2: 
12. Od4. 0-0; 13 . Ag2 (o bé 13. Ta 1. Oe2; 
14 . Ag2 . Ce 6; 15 . Ae6. be6 ). Ce6; 14 . Ae6 
(14 . o e3. DaS). be6); 12. Od3! (, mpedlnt 12 ... 
DaS per 13. Ag2 . Ce6; 14 . 0-0. Oe5; 15 . Ce4. 
amb la forta amenaça 16. Cd6 I el blanc té 
una pO SICi Ó apla stant) , Od3; 13. ed3. Ca6 : 
14. d4, Tb8; 15. Ag2 (Gam domina a la dia
gonal pnnclpal blan ca hl-a8, té una gran pres
SiÓ sobre la columna «b)1 i una bona casella 
a d6) , Re7 (era Interes sa nt 15 ... e5: 16. de5, 

Ce5; 17 . (4 ); 16. Re2. Td8; 17. Ce4. b6; 
18. Cd6! (a menaça 19. Ce8. Te8; 20. Ab7) . 
Ce7; 19. Tb4. Ce8; 20 . Ce8. Re8; 21 . Thbl . 
Aa6; 22. Re3 ! (22. Ta4. lalla per 22 ... Ab7 ). 
dS; 23 . ed6. Tbe8 ; 24. Rd3 . Td6; 25 . Ta4 
(les blanques guanyen un peó) , b5: 26 . cb5. 
Tb8; 27 . Tb4. Ab7 (Karpov intenta canvia r la 
major quantitat possible de material. amb la fi 

d'aconsegui r posicions difíci ls de guanyar); 
28. Ab7. Tb7; 29. 04. Re 7; 30. h4. h6; 31 . 13! 
(31. a5? Td 51 ). TdS; 32 . Te l !. Tbd7; 33. aS. 
95 (33 ... eS?; 34 . T1 e4 ); 34. hgS. TgS; 35. g4. 
hS; 36. b6. ab6; 37 . ab6. Tb7 ; 38. Te S. 15; 
39. ghS . ThS; 40. Re 4 . Th8; 41 . RbS. Ta 8 (la 
partida es va ajornar, abandonan t Karpov més 
tard . sense renuar-Ia , Ara hi ha vàries línIes 

guanyadores), ,-0. 

2 .' partida 
KARPOV 
KASPAROV 8 - 92 

1. e4 . e5; 2 . C13. d6; 3 . d4 . ed4; 4 . Cd4 . 
C16; 5 . Ce3. a6; 6 . Ae2 . e6; 7 . 0-0. Ae7 ; 8 . 14 . 
0-0; 9 . Rhl . Oe7; 10. a4. Ce6; 11 . Ae3 . Te8! ; 
12 . A13 . Tb8; 13 . Od2!? Ad7; 14 . 012. Cd4; 
15. Ad4 . e 5; 16. Ae3 . Ae6 1; 17 . 15 . Ae4!; 
18. Ab6. Oe8! ; 19 . Tle l . d5 1; 20. b3 . Ab4!; 
21 . Ca2. Aa3; 22 . be4 1• Ae 1; 23 . Ce 1. Oe4 ; 
24 . edS. e4 ; 25 . Ae2!. Oe 2; 26. od4!. Tbe8; 
27 . h3. e 3; 28 . d6. Od2 !; 29 . Cd3!. Oe2; 
30. d7. Cd7 ; 31 . Od7 . od2 ; 32. Tel!. e2; 
33. Rg1. a5; 34 . g3 . Oh6 ; 35 . Af2 . Oe 6 ; 
36. 0 e6 . Te6; 37 . Tbl . Te4; 38. Tb7. Ta4; 
39 . Ael . Ta3; 40. Td7 . a4 ; 41. Rf2 . Tb3; 
4 2. Cel!. Tbl! ; 43 . Ca2!. Ta8; 44 . Te7. Tb2; 
45 . Te2 . Te2; 46 . Re2 . Te8; 47 . R12 !. h5; 
48 . Ae3. Tb8; 49 . Ab4. Td8; 50. Re2 . 03 ; 
5 1. Ae3. 16; 52 . Ab4 . R17 ; 53 . Ce3 . Tb8; 
54 . Ca2. Tb5; 55 . 94 . Tb8 ; 56 . Rd3 . Td8 ; 
57 . Re4 . Tdl ; 58. A.3. Ta l ; 59 . Rb3 . Tah l ; 
60. gh5. Th3; 61 . Ce3 . Tl3 ; 62 . Ael . Tl5 : 
63 . h6. g6; 64 . Ce4 . Th5; 65. Ab2 . taules. 
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3 . - partida 
KASPAROV 
KAAPOV O- 53 

1. d4. C16: 2. e4 , e6: 3. C13, d5: 4. Ce3. 
Ae7 : 5. Ag5, h6: 6 . A16, A16: 7. Db3, e6: B. e3, 
Cd7: g . Tdl, 0--0: 10. Ad3, b6: I 1. ed5, ed5: 
12 . e4, de4: 13. Ae4, TbB: 14. O-O, b5!: 
15. Tlel. Db6: 16. Abl, Ab7: 17. Oe2, g6: 
IB. d5!. ed5!: 19. Cd5, Ad5: 20. Td5, TldB, 
taules . 

Partida 4 .
KAAPOV 
KASPAAOV O- 55 

1. d4, d5: 2 . e4. 06 : 3 . Ce3, A07: 4 . C13, 
C16: 5 . Ag5. h6; 6 . A16, A16; 7 . 03 , 0--0: 
8 . Oe2. Ca6 !? (o bé B ... e5; 9. de5, de4; 10. 
Ae4. Oa5: I 1.0--0; Ae3; 12. Oe3, Oe3; 13. be3, 
Cd7; 14. e6, be6): 9 . Tdl (Ial la 9. ed5 per 9 .. 
Cb4: 10. Db3, Cd5; I 1. e4, Ce3: 12. be3, e5), 
e5 ; 10 . de~ Oa5; 11 . ed5, Ce5 ; 12. Od2 (e~ 

més complicada la línia 12. de6, Ae6; 13. Cd4 1), 

Td8; 13 . Cd4, ed5; 14. A02 , Ob6; 15, 0--0, 
Ce4; 16. Oe2, Cc3; 17 , Oe3, A06; 18. Oe2, 
Tac8; 19. ObI . Te7 ; 20. Td2, Tde8; 21 . Ce6!. 
106; 22. Ag4, Te4 ; 23 . h3 , Oc6; 24. Od3. 
Ah8; 25 . Tldl , a5; 26. b3 . T e3 ; 27 . Oe2. Tl8 : 
28. Ah5. b5; 29 . Ag6. Ad8 ; 30. Ad3. b4; 
31 . Og4 .. 0 08 ; 32 . 04? (Ialla 32.. d4 per 
33. e5, seguit de 34 . Oe4) , Ag5: 33 . Te2. 
Te2; 34. Ae2. Oe6 : 35 . Oe2, Oe5 ; 36 . Tll , 
Oe3 ; 37. ed5. od5 ; 38 . Abl 
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38 ... Od2; 39. Oe5. Td8; 40. 015. Ag8; 4 1. Oe6. 
Ah8; 42. Og6. Ag8 ; 43 . Oe6. Ah8; 44. A15. 
Oe3; 45 . Og6. AgB; 46 . Ae6 . Ah8; 47 . A15. 
Ag8 ; 48 . g3. A18 ; 49 . Ag2. 016; 50 . Oh7 . 
017 : 51 . h4. Ad2; 52 . Tdl . A e3 ; 53 . Td3 . 
Td6; 54. Tl3. Ae7 ; 55 . Oh8. d4; 56. 0e8, 
Tl6; 57 . 0 e5. A08 : 58 . Tl4. Ob7 ; 59 . T04, 
A17; 60 . Oe4. A18; 61 . Ah7 . Tl7 ; 62 . 006. 
Od7; 63 . 0 05. I - O. 

Part ida 5.
KASPAAOV 
KAAPOV C- 92 

1. 04. 05; 2 . C13 . Cc6; 3. Ab5. a6; 4 . Aa4. 
C16 ; 5 . 0--0. A 07 ; 6 . Tol . b5; 7 . Ab3. d6; 

8 . e3. 0--0; 9 . h3. Ab7 ; 10. d4. T08; I 1. 
Cbd2. A18; 12. a4. Od7 ; 13. ab5. ab5; 14. 
TaS, AaS; 15. d5 . Ca5 (novetat. A la parti
da 46 de l'antenor matx es va Jugar' 5 .. . CdS; 
'6. Cf', h6; 17. Ch2, Cb7, acabant la part ida 
en taules, és clar); 16. Aa2. e6 ; 17. b4, Cb7 ; 
18. e4. TeB : 19. de6 . Oe6; 20 . e5 . Cd8; 
21 . Ab2. de5: 22 . be5. Oe5; 23 . Ae5 . Cd7 : 
24. Ab2, Ob4 (el peó passat de Karpov al 
flanc de dama es mostra com un avantatge 
Important. La bateria d'alfils blancs apuntant 
contra l'enroc no representa un gran proble· 
ma, Ja que està ben defensat); 25 . Cb3. Ce5; 
26. Aal . Ae4: 25 . Cld4. Cdb7; 2B. Oe2. Cd6; 
29. CeS, OcS (temps: Kasparov 2 :05 : Kar 
pov 1:54); 30. Og4, T08; 31 . Tdl . Ag6; 32. 014, 
Ob4; 33 . De l . Ae4; 34. Tol . Oa5 ; 35 . Ab3. 
Oa8; 36 . Ob2. b4; 37 . Te3 . Ag6 ; 38 . T08. 
0 08 ; 39. Del . Ce4; 40. Ad5. Ce5; 41. Cb3. 
0--1 . 

Partida 6.
KAAPOV 
KASPAAOV O- 53 

I d4, d5; 2. e4 , e6, 3 Ce3 . Ae7; 4 C13 . 
C16; 5. Ag5. h6; 6 . A16 , A16; 7 e3 , 0--0; 
B. Od2. de4; 9. Ae4. Cd7; 10 0--0. e5, I I Tldl , 
ed4; 12 Cd4, Cb6, 13 Ae2 . Ad7 ; 14. A13, 
Tb8; 15. Ce4 . Ad4, 16 Od4 . Aa4. 17. Dd4 . 
TfdB: IB. TdB. Td8: 19. Ce5. Td2; 20 b3 . 



Ae6: 21 . Cb7. Af3 : 22 . Qf3 . Cd7 : 23. Rg2. g5: 
24 . b4 . Cb6: 25 . Rfl . Cd7: 26 . Rg2 . Cb6: 
27 . Rfl . Cb6. taulos . 

Partida 7 .
KASPAROV 
KARPOV E- 21 

1. d4. Cf6: 2 . e4. e6: 3 . Ce3. Ab4: 4 . Cf3 . 
0-0: 5. Ag5. d6: 6 . e3 . Cbd7: 7. Oe2 . b6: 
8 . Ad3. Ae3: 9 . be3. h6: 10. Ah4. Ab7 : 11. Cd2. 
g5: 12 . Ag3. Ch5: 13 . Odl . Cg7: 14. h4 , f5 : 
15 . hg5. hg5: 16. f3 , Oe7 : 17. Ob3 . Rf7: 
18. 0-0-0, Th8 : 19. e 5. de5: 20. Ce4, ed4: 
21 . ed4. f4 : 22. Af2. Ch5: 23 . Ae2 . fe3 : 24. Ae3, 
Ad5: 25. Od3. Tag8: 26. Ce5. Ce5 : 27 . de5. 
Cf4: 28 . Af4 , gf4: 29 . Th8. Th8: 30. Og6, Rf8: 
31 . Te6. taules. 

Partida 8 .· 
KARPOV 
KASPAROV O- 58 

1. d4. d5: 2. e4 . e6: 3. Ce3 , Ae7: 4 . Cf3. 
Cf6: 5. Ag5. h6: 6 . Ah4, 0-0: 7. e3. b6: 8 . Ae2. 
Ab7: 9 . Af6. Af6: 10. ed5 , ed5; 11 . b4, e5; 
12 . be5. be5: 13. Tbl , Ae6: 14. 0-0. Cd7: 
15 . Ab5. De7; 16 . Dd3. Tfd8; 17 . Tfdl , Tab8: 
18 . Ae6, De6: 19 . Tb8 , Tb8; 20. de5 , Ae3 : 
21 . De3. De5: 22 . De5 . Ce5: 23. h3. Ce4: 
24 . Td5 . Tbl : 25. Rh2 . Cf2 : 26. Td8, Rh7 : 
27. Td7. a5: 28. Tf2. Tb2; 29. a4. Cdl : 30. Te7. 
Tb4: 31 . Cd4. Ce3 : 32. Ce6. Te4: 33. Te3 . 
Te6: 34. Te5. Te3; 35. Ta5 . Ta3 : 36 . h4. Rg6: 
37. g4. Rf6: 38. Tf5. Re6: 39. Tf4. g5: 40. hg5. 
hg5: 41 . Tb4 , Re5: 42. Rg2 . Ta2: 43. Rf3 , 
Ta3: 44 . Re2 , Tg3: 45. Rd2, Tg2: 46 . Re3. 
Tg3: 47 . Re2. Ta3: 48 . Rd2 , Tg3: 49. Te4. 
Rd5, taules. 

Partida 9 ,
KASPAROV 
KARPOV e - 92 

1. e4 . e5: 2. Cf3. Ce6: 3 . Ab5 . a6: 4 . Aa4. 
Cf6: 5 . 0-0, Ae7: 6 . Tel . b5: 7. Ab3. d6: 
8 . e3 . 0-0: 9 . h3 . Ab7: 10. d4. Te8: 11 . Cbd2. 

Af8: 12. a4. h6: 13. Ae2. Cb8: 14 . Ad3, e6: 
15 . Cfl . Cbd7: 16. Cg 3. De 7: 17. Ad2 . g6: 
18 . Del. Rh7: 19. b3. Ag7: 20. De2 . Cf8: 
21. Ae3. Ce6; 22. Tadl . Tae8; 23 . Afl . Af8: 
24 . Td2 . Db8: 25. Db1. Aa8 : 26 . b4 . Ab7: 
27 . ab5. ab5: 28. Tedl , De 7; 29. Tel. Ag7; 
30. Tedl , Ted8 : 31. de5 . de5; 32 . Td8. Td8; 
33 . Td8. Cd8: 34 . e411. be4 : 35 . Ae4 . Ce8; 
36. Da2. Cd6: 37 . Ab3 . CbS: 38. h4. Cd4; 
39 . Ad4. ed4; 40. h5. De7! : 41. Dd2. e5!; 
42 . De217. eb4: 43 . hg6'. fg6: 44 . De4 , h5!: 
45 . e51 . Af3; 46. gf3 . Ah6 : 47 . f4'. Af4! : 
48 . Dg8. Rh6: 49. Ae 2. Dg7; 50. Dd8 . Ag3 : 
51. fg3 . De5; 52 . Df8, Rg5 : 53 . Rg2 , taulas. 

Partida 10,
KARPOV 
KASPAROV 8- 85 

1. e4 . e5: 2. Cf3 . d6: 3 . d4 , ed4: 4. Cd4 . 
Cf6; 5 . Ce3 . a6; 6 . Ae2, a6: 7 . 0-0. Ae7 : 8 . f4 . 
0-0; 9 . Rhl . De 7; 10. a4 . Ce6 ; 11 . Ae3 . Te8: 
12. Agl . Tb8: 13 . Dd2. e5! : 14. Cb3. Ca5: 
15. CaS . Da5: 16. Aa7 . Ta8: 17 . Ae3 . Db4!1: 
18 . Dd3 . Ae6: 19. f5 . Ad7 : 20. Ta3. Da5: 
21. Tb3 . b5: 22 . ab5 . ab5 : 23 . Cb5. Ae6: 
24 . Af3. Tab8: 25. e4. Da8: 26 . Ag5 . Ae4: 
27 . Ae4 . Ce4: 28 . Ae7 . Te7 : 29 . Ta3. De6: 
30. b4 . hS: 31 . Ca7 . Ta7 ; 32 . Ta7 . Tb4; 33 . 
Df3. Te4: 34. Dh5. Cf2; 35 . Rgl . Ch3: 36. Rhl . 
Cf2 : 37 . Rgl . tau los . 
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ESCACS FEMENINS I ESCACS MASCULINS: LA DISTÀNCIA S' ESCURÇA 

pel nostre c ol .laboradar t ècnic. Alexei Suatin 

QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE 
HOMES I DONES? 

La famosa escaquista soviètica i ca mpiona 

mundial M aia Chiburdanidze, competint aques
ta pr imavera am b grans mestres en un impor

tant torneig internacional de Iugoslàvia. va 
guanyar el primer premi . Aquest èxit no fa 

molt hagués fet sensació en el món escaqurs
tic. Avui ja no es fa massa pols al voltant de 

les victòries que obtenen les dones davant 
del s homes . 

Fa temps que aquesta pregunta interessa 
fins i tot a les persones que cone ixen poc les 

subtileses dels escacs: com juguen les dones. 
quina diferència hi ha en les capacita ts de joc 
en tre els mestres escaquistes I les escaquIS
tes? Cal dir que darrerament , a principis dels 
60. la corba de la maestria dels escacs feme

nins estava en ascens. 

LES ESTRELLES D'AQUEST SECLE 

A la dècada dels 20 i fins a començament 
dels 40 un model de la fo rça femenina de ls 
escacs era la m aestria d e la ca mpiona mun
dial , la llunyana Vera Menclk. txeca de nacio

na lita t. No tenia rivals serioses. i per no per
dre la seva categoria , la talentosa escaquista 
es va veure abrigada a jugar fonam entalment 
amb homes. De vegades assolia èxits impor
tants. Per exem ple. M ax Euwe, campió mun
dial 1935-37 . jugant amb M encik més d'un 
cop va reconè ixer la seva derrota. Aquesta 
escaquista durant molts anys va seguir se nt 
ún ica en el seu g ènere. 

Vera M encik mori al 1944, en el decurs 
d'un bombardeig a Londres . a on s'havia tras
lladat després d'haver-se casa t amb un an
glès, poc abans d 'escl atar la 2 ,- Guerra Mun
dial. La corona mundial dels escacs femeninS 
es va to rnar a disputar al 1946, i inmedia ta
ment Jes escaquistes sovièt iques es van si

tuar a la vanguard ia dels escacs mund ials . 
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Foren campiones mundial s success ivamen t 
Ludmil a Ru denko . Etizabeta Bykova , Olga 
Rubtsova. i altra cop Bykova . Totes pl egades 

cedien notòriament davant dels homes mes
tres del joc ciència, 

NONA GAPRINDASHVILI , UNA NOVA 
ÈPOCA PER ALS ESCACS FEMENINS 

Però en el firmament escaqu(stlc apareix 
Nona Gaprindashvili . Des prés d'haver derro

tat Bykova al1 962, es va afincar amb fermesa 
i per a llarg -16 anys- en el tro escaquís
ti c, Ben avia t Nona .... a demostrar que sabia 
derrotar no sols a dones, Participant regular
ment a torneigs masculins la talentosa esca
qu ista de la Georgia SOViètica anava assolint 

èxi ts més im portants llUitant d'igual a Igual 
amb mes eres ex perimentats , Gaprindashvill 
fou la primera dona a QUI se li va concedir el 

t ít ol de Gran Mestre en ets escacs masculins, 
després d 'haver conquent en una tensa I/Ulta 
et dret a obtenir aquest títol. 

GEORGIA, LA CATEDRAL DELS ESCACS 
FEMENINS 

L'apariCIÓ en el món escaquístic de Nona 
Gaprindashvili va marcar una nova època en 

el desenvolupament dels escacs femeninS. El 
seu joc audaç i autèn ti camen t creatiu va ca n
viar rad ica lmen t la idea que es tenia de les 
possibil it ats de la dona en els escacs. Això va 
insp irar pr imerament les compa triotas de la 
Gaprindashvll¡ de la República de Georgla . 
( Si no fós per Nona no hi hauria escola geor
giana d'escacs femenins» -va dir amb raó en 
una entrevista ce lebrad a fa poc la Nana lose
liani, enguany una de les mil/ors escaqu is tes 
del món- , De fet , l'organi tzació georgiana va 
promoure tota una sèrie de talentoses esca
quistes i . primerament. a més de la losellanl , 
a Nana Alexandria i Ninó Gurie li per a les qu i 
fou un fet natural la partici pació. en quasi tots 
els casos exi tosa . en els torneigs masculins, 



CHIBURDANIDZE DESTRONA EL M ITE: 
NONA JA NO ÉS TAN JOVE 

En aquesta cohort destaca la Maia Chiburda
n.dze. Ben jove . als 17 anys, va derrotar la 
Grapindashvili, i des de fa 7 anys ostenta el 
Htol de campiona del món . En la seva prepa
ració posa peu fiter precisament en la parti
cipació en torneigs masculins on hu actuen 
forts escaquistes. essen t de notar que en 
aquests torneigs mostra resultats cada cop 
millors. Hom diu que el sis tema nerviós de la 
dona no pot resisti r les sobrecà rregues psi
cològiques dels grans to rneig s escaquístics. i 
per això elles jugue n pitjo r Que nosaltres. La 
M aia demostra qu e no és així. En el torneig 
en què m'he referit . per triomfar havia de 
guanyar a la darrera ronda el bicampió soviè
tic . el GM Lev Psahis. I Maia va guanyar. va 
complir tal com ten ia p revist. Ve t aqu í un 
exemple de rara fermesa psicològica. 

Chiburdanidze fou la segona escaquista que 
va aconseguI r el títol de GM en els escacs 
masculins. 

En un períOde molt breu es va produir una 
veritable revo lució en el moviment escaquis· 
tiC femeni. Això és i mpo.rtant no sols des del 
punt de vista esportiu . Els escacs só n un 
excel .lent model per a les investigac ions heu· 
rístiques i el procés de formació dels escacs 
femenins demostra que és inesgotable el po· 
tencial de les possibilitats creatives de la dona. 

L'exemple de Georgia es va ex tendre a al· 
tres regions, i escaquistes de la Un ió Soviè· 
tica van començar a exhi bir un joc modern , 
molt pròxim al que mostren els homes. Re
cordaré noms ben coneguts com r Elena Fa
talibekova (filla de l'excampiona mundial Olga 
Ru btsova). Elena Ajmylovskaya. Irina Levitina 
I L.dia Semionova . A començament d'aquest 
any va fer grosses les seves facultats la Svet· 
lana M atveyeva (15 anys). que va obtenir el 
dret de partici par en el seu interzonal. 

NOUS VALORS FORA DE LA URSS 

Grans figures van aparèixer també a l'es
tranger. Fa particula r imp ressió l'estil de la 
jove sueca Pia Kramling . Igual que la Chibur· 
danidze. Pia perfecciona la seva maestria en 
els torneigs internacionals masculins. 

Acapara l'atenció universal la jove honga· 
resa Zsuzsa Polgar. M 'enrecordo que a la pri
mavera del 82 havia viatjat amb els seus pa· 
res a Moscou per consultar amb l'autor d'aquest 
article . En aquella època la Zsuzsa enca ra no 
tenia 15 anys. encara un a m ica verda, però de 
segu ida, a les primeres classes. la noieta va 
mostrar un joc ben madur. Des d 'aleshores 
han passat 3 anys. En el decurs d'aquest temps 
la Polgar s'es t imat més pa rti cipar en torneigs 
masculins. i ho fa bastant bé . Això ho eviden
cia el seu creixent coef icient individual. el 
més al t entre les escaqurs tes. Cal dir que en 
la sort escaquística de la Polgar hi ha circums· 
tàncies con feses: fins ara no ha participat en 
el campionat oficial femení per a la corona 
mundial , ni tampoc a les olimpiades mundials. 
És un cas excepcional. He sentit parlar que té 
la sèria intenció de ll uit ar per la corona mun
dial d'escacs ... masculi na. Rea lment no n'es
t ic segur de què ho aconsegueixi en temps 
pròxims, però idees com aq uesta. m 'em ecor· 
do que les pensava també la Chiburdanidze . 
El propi suggerim ent d 'aquestes idees evi· 
dencia que ac tualm ent els escacs femen ins 
han progressa t notablement. 

Altra substa ncia l ci rcum stància, La major 
part de les protagon is tes contemporànees són 
encara molt jovenetes. L'i mpuls juvenil. el 
desig de competir en els torneigs masculins. 
el permanent contacte amb Grans Mestres i 
entrenadors: tot plegat dete rmina les perspec
tives per al desenvolupament dels escacs fe 
menins, escurça la distància en tre aquest i el 
masculí. 
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HOMENATGE A LES DONES 
A PREMIÀ DE DALT 

pef Santiago Paluzie 

La Secció d'Escacs de la S.C. Sl. Jaume. 
de Premià de Dalt . va prendre la miciativa , 
Insòlita a parer nostre. de dur a terme un 
homenatge a les mullers dels escaquistes 
de la Vila. les grans sacrificades. segons 
elles. per la nostra obsessiva afecció. 

Efectivament. racte es va celebrar aquest 
estiu en el decurs d'un sopar, amb l'assistèn

cia massIVa de totes les credi tores a l'ho
menatge. el Qual va consistir, a part d 'as
sabom els plaers de Pantagruel. en l'obse
qUI d 'una esplèndida plan ta ornamental a 
cadasc una de les convidades, en un par
lament de pública reconeixença dels seus 

grans mèrits I sacnflcls justlftcatlus de t'ho
menatge . I finalment en la lectura d'un 
vers molt sImpàtic I engmyós que, amb fina 

Ironia, relacionava el joc dels escacs amb 
les esposes i companyes dels seus prac
ticants. En resum, va resultar una vetllada 

agradabilíssima I la satisfaCCIÓ era la tò' 
nlca predominant en tots els assistents. 
I això és tan cert que , per unanimitat, es va 
decidir institucionalitzar la celebració anual 

d'aquest sopar-homenatge, que per desig 
de tothom restarà obert a totes les que s'hi 
vulguin afegir. 

«GENS UNA SUM US" 

Som una família 

Homenatge a les Esposes 

Juliol 1985 

En homenatge a la Dama , 
que és el que mes defensem, 
fent honor a la nostra fama 
avui aquí ho celebrem. 

Teniu la partida guanyada 
abans de moure un peó 
dons d'una sola mirada 

ens feu el Mat del Pastor. 

De sortida el Rel rendim , 

tot refusant el combat. 
ja que oponent tan sublim 
sempre ens farà escac Mat. 

Pere Noe 

ÚLTIMA HORA: 
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• III TORNEiG INTE RNACIONAL FEMENi DE PLATJA D 'ARO : Nana Alexandna 
guanya en solitari, segUIda de T Lematxko I M VOlska (més II1formaCló al proper 
número). 

• CAMPIONAT D 'ESPANYA INDIVIDUAL: sal la la sorpresa I guanya De la V11Ia, 2n 
J osé LU lS FernJndez I 3er IIlescas 

CAMPIONAT D 'ESPANYA PER EaU IPS: El Terrassa, sem pre 3er en dIscòrdIa, 
guanya a Benidorm La UGA queda 2011 I el Vutea, 3er 

• TORNEIG DE CANDIDATS DE MONTPELLlER : disputaran la fase ftnal del Torneig 
de Candidats Yusupov, Vaganlan , Sokolov I el que guanYI en un matx de de
sempat entre Tlmman I Tal. Paral .lelament es van fer tres Oberts que van aplegar 
més de 380 Jugadors. En el proper número hi haurà una exhaustiva Informac ió que 
ens facilitarà el nostre envia t espec ial a Montpellier. 
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