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NOTA INFORMATIVA DEL BUTLLETf 

Amb el n.O 43 del BUTLLETí que va sortir al 
desembre hem complert el compromís que ha
víem adquirit de treure 5 números al 1985. 

El BUTLLETf D'ESCACS mai no ha estat una 
revista rentable. ni tan sols durant l'època he
roica que va passar amb Jordi Puig (mai no ha 
tingut el suport que una revista d 'aquesta mena 
hauria de tenir) . 

La quantitat de números venuts (d 'etapes 
anteriors) demostra molt clarament que el BUT
LLETí ha estat una revista per a una minoria que 
podriem anomenar l'èlite dels escacs. 

Volem també fer palesa d 'altre fet : aquest 
BUTLLETí es fa sense que ningú no rebi cap 
quantitat. ni per dirigir-lo. ni per coordinar-lo, ni 
per comentar cap partida. Deixem clar el total 
amateurisme de la gent que el fa, i ho diem per
què tenim una autèntica allau de peticions per 
col · laborar. però cobrant. 

Agraïm tant interès per la revista. sobretot 
veient la gran quantitat de t itolats nac ionals i 
internacionals que ens ho demana. Però el BUT
LLETÍ, mentre tingu i la direcció actual, no pensa 
ni pot compensar econòmicament el possible 
treball d 'un coHaborador. 

Actualment, les intenc ions que tenim s6n les 
de treure'! trimestralment. per aquest any. 

Una vegada més, demanem la col ·laboraci6 
desinteresada de tots aquells que volen fer de la 
nostra revista un medi on es poden expressar 
totes les opinions i es pot fer conèixer el que 
succeix dintre i fora del nostre país. 



XLIV CAMPIONATS DE CATALUNYA D'EQUIPS: 

LA UGA DESBANCA EL VULCA 

Un any més tes dates previstes per al Campionat més important per equips del nostre pafs han 
estat desplaçades per la FEDA. aquest cop pel Campionat d 'Espanya ce lebrat a Benidorm. No n'hem 
de donar les culpes a la Comissió Esportiva de la F.C.d 'E .• ja que aquesta va col.tocar les dates de 
començament partint de la base que el Campionat d 'Espanya es faria a l'agost, tal com estava previst 
en un principi. 

Un any més hi ha hagut critiques. recursos i diversitat d'opinions. Per sort no ha nevat i hem 
pogut acabar abans de Nadal. la supressió de les partides inacabades pet sistema fin ish ha portat 
cua. Potser per al proper campionat això canviarà: la FIOE aconsella les partides de 6 hores. amb 
control a les 4 h (40 jugades) i a les 6 h 160 jugades). ~s una altra manera de suprimir un gran nom
bre de partides inacabades. L'Assemblea de clubs, però, no ho ha volgut acceptar, 

PRIMERA DIVISiÓ 

Ens haurfem de remuntar a abans de la 1 a ronda 
per expl icar-nos què ha passat en aquest cam
pionat. Tot comença amb la normativa de posar 
TOTS els jugadors per ordre de forces teòri
ques, Apareixen les queixes dels equips més 
forts, i. al final , tots ho accepten, amb més o 
menys ganes, Qui es mostra més en desacord 
és el Vulca. 

Els fets són els següeOls. L'equip de Gràcia 
vol incloure l'actua l campió juveni l d 'Espanya, 
E. Fernàndez, en el primer equip, i vol fer jugar 
Pisa en els escaquers de davant, al,legant que és 
M .1. Igualment vol fer el seu equip uti litzan t 
l'ELO internacional. La Comissió Esportiva ce
deix en alguns punts la Pisa, que per ELO català 
no entrava en el primer equip, se'l permet de 
jugar d 'escaquer n,O 10, i també s'accepta l'or
dre presentat pel Vulca en els tres primers esca
quers, malgrat les di ferències d 'ELOI. AI final no 
hi ha aco~d i el Vulca decideix passar de les pro
postes de la Comissió Esport iva i admet l'ordre 
estricte d 'E LO. No podem dir si els jugadors van 
passar gaire o no en el decurs del Campionat 
d 'Equips, ja que s'han endut el sots-campionat. 
però crida l'atenció la puntuació relativament 
baixa de l'Àngel Manin, que no sembla estar en 
el seu millor moment, i, sobretot, el 9 a 1 que li 
va fer el Terrassa a la 4 - ronda, quan res no es
tava decidit (la meitat de l'equip estava format 
per suplents). 

Aquest cop la UGA no va puntxar, com a l'any 
passat , quan va perdre a M anresa un t ftol que ja 
començava a acariciar, a la penúltima ronda, 
Després de la vic tòria sobre el Vulca, en un par
tit cur iós (e ls dos primers escaquers de cada 
equip eren suplents) , ja tot depenia del matx 
contra el Terrassa, Una ronda abans del final va 
cedir un empat amb el Jake i es va proclamar 
campió, Ja era hora! 

El Terrassa va començar malament, eOlau
lant amb un recent ascendit , el Jake, Però fins a 
la 8- ronda, en qué va perdre amb la UGA, va 
tenir esperances. 

El Barcinona, que va començar molt fo rt , 
amb 5 de 6 , va tenir un f inal de torneig f luix. 
Joves jugadors, com J, Estrella o M . Garcia, 
estan donant una nova força a l'equip. 

El Barcelona, amb un Pomar fitxat a últ ima 
hora, ha fet la puntuació Justa per classificar-se 
per a les fases prèvies del campionat d 'Espa
mua. Un any més, s 'ha disputat la plaça amb el 
Centelles, però la victòria a l'última ronda de 
l'equip d 'Osona no ha estat suficient per superar 
els entrebancs que va teni r amb Congrés i 
Catalònia. 

IEI Jake. després de la inclu sió en el seu equip 
dels joves jugadors del Coll blanc, ha reforça t 
considerablement l'equip i mai no ha estat en 
perill de descens, cosa que no poden dir Con
grés i Foment. dos equips que ha ho van passar 
malament ,'any passat , i més aquest any amb els 
equips debilitats. 
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AI Catalònia li ha passat el que li havia de pas
sar. Cada any se salven pels pèls, i aquesta ve
gada els ha tocat baixar. 

St. Josep i Reus tenien molts números per 
baixar, sobretot el segon, cosa amb la qual tot
hom ja comptava. L'equip de Badalona va acari-

1,· Divisió I 2 3 4 5 

I . UGA • I I I 1 

2 . VULCA O • O 1 1 

3 . TERRASSA O 1 . '12 O 
4. BARCINONA O O '12 . 1 

5. BARCELONA O O 1 O • 
6. CENTELLES O O O O 1 

7 . JAKE '12 O '12 O O 
B. CONGR~S O O O '12 O 
9. FOMENT O O '12 1 O 

10. CATALÒNIA O O '12 O O 
I 1. ST. JOSEP O O O O '12 
12. REUS DEPORnU O O O O O 

2a. DIVISiÓ: UN ÈXIT DEL PLAY·OFF 

El play-off ha despertat l'interès a la 2a. divi
sió, així com un seguiment important de tots els 
grups per part dels equips interessats a jugar
lo. 

Tres grups de característiques ben diferents 
hi havia a la 2a. divisió. Càlculs teòrics d 'ELO ens 
poden donar una idea de les forces dels tres 
grups : 
1 r. grup, mitja d 'ELO: 2.090 
2n. grup. " 2.080 
3r. grup, )) 2.060 

El 1 r. grup es mostra com el més homogeni 
(és on més resul tats d 'empat s'han produït) , ja 
que, llevat del Salt, tots els altres han pogut as
pirar a classificar-se. La conseqüència d 'aquesta 
igualtat és la no classificació del 3r. classificat 
per al Play-off. Una dada molt característ ica la 
mostra la Co lmena : a la 9a. ronda l'empat amb 
la Sedeta els salva dels descens, i, a la vegada, 
els co l,loca en segon lloc a la classificació. 

El St. Adrià, un equip recentmeJl1 ascendit, 
queda 2n, i l'Ho rtenc, també recentment as
cendit, es queda a tes portes de play-off. 

202 

ciar la salvació, però les derrotes a les últimes 
rondes amb Catalònia i Jake, dos equips amb 
els quals podia haver puntuat, el van enfonsar a1 
pis de sota. Un eq uip ascensor, com diu molta 
gent i que demostra una vegada més la gran di
ferència de nivell entre 1 a. i la 2a. divisió. 

6 7 8 9 lO II 12 Total 5/ 8 

1 '12 1 1 1 1 1 10 1 /2 
1 1 1 1 1 1 1 9 

1 '12 1 '12 '12 1 1 7 32 1/ 4 

1 1 '12 O 1 ' 1 1 7 29 3/ 4 

O 1 1 1 1 '12 1 6 1/2 

• 1 '12 1 '12 1 1 6 

O • 1 1 1 1 1 5 5 ' 12 
'12 '12 • 1 1 1 1 5 11218 112 

O O O . 1 '12 1 4 

'12 O O O . 1 1 3 

O O O '12 O • 1 2 

O O O O O O O O 

L·Olot. amb figures al davant. s'escapa pels 
pèls dels descens, i el Guixo lenc, campió de la 
Copa Catalana, no pot evitar baixar una ronda 
abans del final. 

El 2n. grup ha estat ben diferent. Uns pocs 
han lluitat per pujar, d'altres per no baixar, i d'al
tres no se sap per què. Resultats de 10 a O, o de 
9 a 1 o de gran pallissa no eren estranys. L'únic 
interès era veure el Vic i el Sabadell disputar-se 
la 3a. plaça, o bé qui acompanyaria els equips 
andorrans a la. categoria, cosa que ha fet el 7 a 
9-Ruy López, malgrat els recursos presentats, 
amb què volien guanyar partides de taules cia
res i esperant l'equivocació dels contrar is en el 
matx contra la Rubin enca. 

El 3r. grup, clarament in ferior als altres dos, 
ha tingut el Tarrago na com a clar favorit. Ha 
estat un grup confl ic tiu. 

Problemes en el matx Tarragona ¡¡ Su-Comtal, 
que decidia plaça de descens, i 011 es va deixar 
veure un punt confús del reglament: al jugador 
del Comtal li cau la bandera abans del control, i el 
seu contrari no ho ha vist. El delegat del Tarra
gona avisa al .seu jugador que el contrari té la 
bandera caig uda, i comença el (¡merder». El ju-



gador del Comtal està clarament inferior. Tot 
acaba amb l'amonestació del delegat del Tarra
gona, però es queden amb el punt. El recurs del 
Comtal no prospera i baixen a l a. categor ia. 

C. E. TARRAGONA 

FRACAs DE LES DELEGACIONS 
A 2 • . DIVISiÓ 

Efectivament, si donem una ràpida ullada als 
equips que han baixat a les categories (( provin
cia ls)), veiem una cosa que destaca: dels 9 que 
baixen, 6 són de les delegacions. Sort tenen de 
tenir sempre una plaça d'ascens assegurada a 
2a. divisió. 

FASES FINALS 

Els campions de grup han continuat jugant al 
gener, junt amb els de les delegacions territo
rials, L 'Hortenc ((B" es va imposar a la final de 
3a. cat. en vèncer el St. Jaume, el Català va que
dar campió de la 2a. cat. en imposar-se al Sl. 

P. E. CERDANYOLA DEL VALLÉS 

Josep ((Bn, el Vulca ((Bn es va haver de desplaçar 
a Vila-seca per quedar campió de 1 a. cat .. i final
ment. a la 2a. divisió, el Cerdanyola del Vallès 
s'ha proclamat el millor equip de la categori a, en 
vèncer a la final amb el Tarragona, ¡ després 
d'haver donat la sorpresa guanyant el Xec a les 
semifinals, l'equip que partia com a favorit. 

Cerdanyola, I an dgona ¡ Xec jugaran a 1 a Divi
sió la temporada que ve. 

CLASSIFICACIONS FI 'ALS 

2.' DIVISiÓ 

Grup 1 

1. Calella, 8 '5 Pr; 2. Sl. Adrià, 7'5 Pr; 3. Hor
tenc, 6 '5; 4. Col mena, 6; 5. Barcelona (( B", 6; 
6. Girona, 6; 7. Sl. Andreu, 6 ; 8. Sedeta, 6; 
9. Olot, 5; 10. Foment ·(8 )), 5, B; 11 . Guixolenc, 
3'5, B; 12. Salt. O, B. 

Grup 2 

l , Xec, 10 Pr; 2. Cerd . Vallès, 9, Pr; 3. Saba
dell , 8 '5, Pr; 4 . Lira, 7'5 ; 5. Granollers, 6 '5; 
6. Vic , 6 '5; 7 . Rubl, 5; 8 . Barcinona «Bll, 4 '5; 
9. Terrassa . B .. , 4 ; 10. 7 a 9-R. López, 3'5, B; 
11 , Geva, 1. B; 1 2. CEA, O, B. 

XEC ESCACS DE TERRASSA 

Grup 3 

1. Tarragona. 9 '5 , Pr; 2 . Sitges, 9 . Pr; 3 . Vila
franca . 8 . Pr; 4 . Hospitalet. 7 ; 5 . Gran Penya, 6 ; 
6. Seat. 5; 7. Gavà, 4'5; 8, UGA "B .. , 4 '5; 9. Ven
drell . 3 '5 ; 10. Tarragona (c B)), 3 '5 . B; 11 . Tor
tosa, 3, B; 12. Comtal. 3'5, B. 

2Ò3 



1.' CATEGORIA 

Grup 1 

1. Sta. Perpètua, 8 '5, P; 2. St. Martí. 7'5 , P; 
3 . Congrés «B)), 7 ; 4 . Cerd . V. ((B», S'S: 5 . St. 
Cugat, 5 '5; 6 . Barberà, 5 '5; 7 . C. Bad ia, 5 '5; 
8. Lira «B», 5; 9. Torrenegra, 5; 10. Sabadell 
et B)), 5 , B; 1 1. Al. Barcelonès, 5 , B; 12. 7 a g-R. 
López «B)), 1, B. 

Grup 2 

1. Vulca «8 »), 10'5 , P; 2. M ataró, 9 , P: 3 . Cerd . 
Mataró. 7'5; 4. Colmena «B», 7; 5. Catalunya. 
S'S; 6 . Olivett i, 5 : 7 . Amistat. 5 ; 8 . Tres Peons, 
4 '5 ; 9 . C. C. Bad., 4 '5; 10. Argentona, 3 , B; 
11. Malgrat , 3 '5, B; 12. Colon-Besós, 2, B. 

Grup 3 

1. Cornellà, 10'5, P; 2. Berga, 10, P; 3. Igua
lada. 7'5 ; 4. Catalònia e( 8», 6 ; 5. Manresa , 6 ; 
6 . Prat. 5 ; 7 . Sl. Fel iu, 5 ; 8. Jake «B»), 4 ' 5; 9 . Ca
laf. 4 ; 1 O. Coll blanc, 4 , B; 11 . Samboià, 3 '5, B; 
, 2 . Vacant. 0 , 8. 

2 .' CATEGORIA 

Grup 1 

1. Vulca Ue )), 1 0 , P: 2. Súria. 8. P; 3. Tres 
Peons «B)), 8; 4 . Carmel, 7'5; 5. Barce lona «C», 
7; 6. Catalònia «e l), 5; 7. Santpedor, 5; 8 . Fo
ment {(CI) , 5: 9. St. Andreu «Bn, 4 '5 ; 1 O. Avinyó. 
3 '5, B; 1 1. Moià, 2 '5, B; 12. Vacant, 0, B. 

Grup 2 

1. Català, g 'S, P: 2 . Granollers «B)), 8 '5 , P; 
3. Xec «( B)), 8 '5; 4 . Avam, 6 '5 ; 5 . Cardedeu , 
6 '5 ; 6 . Tres Peons «C)), 6 ; 7. Sedeta «B)), 6 ; 
8 . Ideal Clavé, 5; 9 . Vic .. B», 5; 1 O. Mollet, 2'5, 
8 ; 11 . Centelles «8 )), l , B; 12. Sta. Perpètua 
«( B)), l , B. 

Grup 3 

1. Sl. Josep «8 )), 9 '5 , P; 2 . Sl. Josep \( C)). 8, P; 
3 . Sl. Celoni. 7; 4 . Canet. 6 '4 ; 5 . Salle-Horta, 
6'5; 6. Colon-B. «( B)), 5 '5; 7. UGA((C)). 5 '5; 8 . Col
mena ((C)), 5; 9 . Masnou, 4 '5 ; 10. Barceloneta, 
4 , B; 1 1. l ondres. 3 '5 , B; 12. Barcelona (( B)), 
1/ 2, B. 
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Grup 4 

1. Padró, 10, P; 2 . Si tges (( B»), 8 ' 5 , P; 3 . Piera , 
6 '5 ; 4 . Cornellà (( B)), 5 ' 5; 5 . Castelldefels, 5 ; 
6 . Seat ( B)), 5; 7. Esplugues, 5 ; 8 . Sim-Sants, 
5; 9. Vilafranca «B)), 4 ' 5: 1 O. Jake ((C), 4 , B; 
11 . Martorell. 3 '5, B; 12. Etsetb, 3 '5, B. 

3.' CATEGORIA 

Grup 1 

l , St. Jaume. 10'5 , P; 2. Sl. Adrià «B)), 9 , P; 
3 . Orfeo Bad., 8 ; 4 . Col mena «Oil, 7'5; 5, Vilas
sanés, 7; 6. SL Celoni «(B)), 6 ; 7. Sl. Josep «O)), 
5' 5 ; 8 , Malgrat ( B)), 5 '5 ; 9. Argentona «( B»), 4 ; 
1 O. Colon-B ... e», 2, B; 11 . Vacant. 0 , B; 12. Va
cant. O. 8. 

Grup 2 

1. Terrassa (( C)), 9, P; 2. Barberà «( 8 »), 9 , P; 
3. Cerd. Vallés «(C»), 8 ' 5; 4 . Agut. 7'5 ; S, Epic, 6 ; 
6. Sl. Cugat «B), 6 ; 7. Rubí ( 8 »), 5 '5 ; 8 . Terrassa 
«O», 4 '5; 9. C. Badia ((811, 4 ; 1 O. Sta. Perpètua 
((C)), 3'5, 8 ; 11 . Granollers ((C)), 2 ' 5 , 8 ; 12. Va
can t, O, 8 . 

Grup 3 

1. Padró «B)), 9, P; 2, Cornellà «(C)), S'S, P; 
3. C, M . Gràcia, S; 4 . Prat «( 8 )), 6 '5 ; 5 . Gava ( 8 )), 
6 ; 6 . Martorell «( 8)), S'S; 7. Esplugues ( 8 )), 5 '5 ; 
8 . Cerc. Juvenil. 5; 9 . Gelida, 4 '5 ; 10. Olesa, 
4 '5 , 8 ; 11. Gran Penya (( 8 »), 3 , 8 ; 12. Vacant , 
0 , B. 

Grup 4 

1. Hortenc (( 8»), 9 , P: 2 , Sl. Martí (( 8)), 8 ' 5, P; 
3 . Catalunya (( B)), 7' 5; 4 . Once, 7 ; S. Foment 
«(0 11, 6 ' 5 ; 6 . Congrés ( C), 6 '5; 7. Vulca ( 0 )), 5 '5 ; 
8. Claret , S'S; 9 . Torrenegra ( B)), 5 ; 1 O. Con
grés (O», 3 '5, B: 11. 8arcinona (( C)), " 5 , 8 : 12. -
Vacant , 0 , 8 . 

Grup 5 

1. Montcada, 9, P: 2. Sl. Andreu ((C)), 9 , P; 
3 . Ràpid Navas, 7; 4.7 a 9-R. l ópez ((C)), 7; 
5 . Hospi talet \I B», 6 '5 : 6. Ca talu nya «Cll. 6 ; 
7. Sl. Josep ((E)), 5: 8 . Tres Peons ( O)), 4 ' 5; 
9 . Catalunya etO)), 4 '5 : 1 O. Gavà ((Cll, 4 ' 5 , B; 
11. Juyol , 3, B; 12. Vacant, 0 , B. 



Grup 6 

1. Sl. Joan, 7'S, P; 2. Castellet. 6 '5, P; 3. To
relló, 6'S; 4 . Bais-Navas, 5; S. Calaf «B», 4 'S; 
6. Berga (t B)). 4 ; 7. Sl. Pere Torelló. 4 ; 8. lgua· 
lada «B», 3 '5 ; 9 . Vic ((C», 3 '5. B; 10. Avinyó (c Bn, 

O, B. 

CLASSIFICACiÓ A 3 .' 

Grup 1 

1. Laetània. 10, P; 2 . Cerd. Mataró (( B», 1 O. 
Pr; 3 . Calella uB». 8 '5 ; 4. Sl Adrià «(C», 8 ; 5. A
mistat (( B», 6 '5 ; 6 . Sl. Jaume ((B)), 6 ; 7. St. Ce
loni ((C», 5 '5; 8 . Barceloneta (( B)). 4; 9 . Noe, 4 ; 
10. Laetània IIC». 2; 11 . Argentona (10 )), 1; 12. 
Vacant. O. 

Grup 2 

1. Oliveni ((B», 11 . P; 2 . Orf. Badal ( B»), 9 . Pr; 
3. Noe ((B)), 8 '5; 4. Bifurcació (I B», 8 ; 5. Laetà
nia ((B", 6 '5 ; 6 . Al. Barcel. (c B», 6 ; 7. St. Jaume 
IIC», 5; 8. Hortenc «CI), 3'5; 9 . l ondres ( B»), 3 '5; 
1 O. St. Adrià 11 0 11, 3 '5 ; 1 1. Argentona (IC», 1 '5 ; 
1 2 . Vacant , O. 

Grup 3 

1. Xec II On, 10'5. P; 2. Ullastrell. g 'S, Pr; 
3. Sl. Cugat (C», 7'5; 4 . Sabadell CIC», 7; 5. Epic 
cc B», 6 ; 6 . Cuit. Badia «C», 5 '5; 7. Rubí «C», 5 '5; 
8 . Epic (cCn, 5; 9, Xec «Ell, 4 '5; 10 . Ullastrell 
«Cll, 4 ; 11 . St. Cugat «O», O; 12. Vacant. O. 

Grup 4 

1. Castel lar, 10'5 P; 2 . Avam ( B», 9 , Pr; 
3. Montmeló, 9; 4 . Bifurcac ió, S'5; 5. Sl. llo
renç, 7; 6 . Castellar (IB)), 4 '5; 7. St. llorenç ((B»), 
3 '5; 8. Sabadell «0 )1, 3; 9. Cdp Caldes (c B», 3; 
1 O. Cardedeu CIC»~, 3; 11 . Ullastre ll «( B» , 2 '5; 
12. Mollet «C»), 2 '5 . 

Grup 5 

1. Mollet (IBn, 11 , P; 2. COP Caldes, 9 , Pr; 
3. Cardedeu c( B», 8; 4 . Mollet ( Oli, 7'5; 5. Xec 
«C», 7; 6. Bifurcaclóc(C», 5'5; 7. Montmeló ( B)), 
5; 8. Montcada «B)), 4 '5; 9. Cdp Caldes «(C)), 
4 '5; 1 O. Montornés, 3; 11. Montornés uB)), O; 
1 2. Vacant, O. 

Grup 6 

1. Ninot, 10'5, P; 2. UGA .. O", S'S, Pr: 3, Lir. 
«Cn, 8'5; 4 . Carmel «C» , 8; 5. Vulca «Ell, 6 ; 
6. Foment «E», 5'5; 7. Claret (C», 5; 8. St. Martí 
( O», 3 '5; 9 . Congrés ( Ell, 3 '5; 10. Torrenegra 
«CI), 2 '5; 11 . Ràpid Navas «(B», 2 '5; 12. V. Núria 
«B),2. 

Grup 7 

1. Ideal Calvé «(C)), 9 '5, P; 2. Català ((BII, 9 , Pr; 
3. Carmel «B)). 9 ; 4. Verge Núria, 8 '5; 5. Olivetti 
«C)), 7; 6 . St. Martí ( C» , 5 '5; 7. Foment «FI), 5; 
8 , SL Andreu «O», 4 ; 9 . Català «O», 4 ; 10. Claret 
«B»), 3 '5; 11 . Satélite, 1; 12. Vacant, O. 

Grup S 

1. Molins Rei. 10, P; 2, Piera «8»), 8 '5, Pr; 
3. Soc. Casino, S; 4 . Capellades, 7; 5. Passió 
Espar, 7; 6 . Piera (C», 6 ; 7. Montbui. 5 '5; 
S. Jake «O", S; 9. Capellades, B, 4; 10. Soc. Ca
sino, B, 2 'S; 1 1. Martorell .. C», 2'5; 12. Va
cant, O. 

Grup 9 

1, Viladecans, 10'5, P; 2, Sitges «CII. 9. Pr; 
3. Valli rana. 8 '5; 4. Hospitalet (ICII, 8; 5. Jake 
«En, 8 ; 6. Padró «O)), 5 '5; 7. Sitges ( O», 4 ; 
8. Molí nou «( 8)), 4 ; 9 . Gava «( O». 3 '5; 10, St. 
Josep Hos. «B)), 2 '5; 11 . Viladecans ((C», 2'5; 
1 2. Vacant, O. 

Grup 10 

1. Catalunya «E», 8 '5, P; 2. Viladecans «81), 
8 '5, Pr; 3. Bim-Sants «8»), 8 '5 ; 4 . 7 a 9-R.L «O», 
7; 5, Foment ((G», 7; 6. Jake (c F», 6 ; 7. Sl. Josep 
Hosp., 6; 8. Sl. Martí «E». 5; 9. Padró «E». 3; 
10. Hospitalet «O)), 3 ; 11 . Català (CI). 2' 5 ; 
12. Vacant, O. 

Grup 11 

1. UGA «E», 10'5, P; 2. Molí nou, S'5, Pr; 
3. Padró «C», 8; 4 . Catalunya «F», 7'5; 5, Peó 
Dama, 6'5; 6. Foment (c H)), 5 '5; 7, Ideal Clavé 
( B)), 5; 8. Sl. Feliu (B)), 4 '5; 9. Collblanc «8» , 
4 '5; 10. Verge Núria «Cll, 3; 11. Ràpid Navas 
(cC)) , 2; 12. Cercle Juv. ((B», 1/ 2 . 
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Grup 12 

1. Cata lònia (tE», 8 . P; 2. Afum, 7. Pr; 3. Bais· 
Navas 1( 8 1), 7; 4 . M anresa (( 8 11, 5 ; 5 . Santpedor 
(tBn, 5; 6 . Afum ((S)) , 4 '5; 7. Catalònia t(8 )) , 4 ; 
8 . Bais-Navàs ttC)), 3 '5 ; 9 . Santpedor ((C)), 1; 

1 O. Vacant, O. 

Grup 13 

1. M anlleu. 9 . P: 2. Manlleu ttBn, 6 . Pr; 3 . Cen
telles ((CU, 6 ; 4 . Sta. M ,· 0 16, 6 ; 5 . M aia (( 8 11, 5 ; 

6 . Centelles ttC )), 4 '5: 7. S. M ,- Oló tt B I), 4 '5; 
8 . V ic tt D II, 3 ; 9 . Vacant , O; 10 . Vacant. O. 

GIRONA 

1 a. CATEGORIA 

1. Banyoles. P: 2 . Montgrí; 3. Dr. Pascual; 
4 . Royal; 5 . Blanes: 6 . Palafrugell . 7 . Olot (t Sn; 

8 . Farners; 9. Foment ; 10 . Gi rona 1( 8 1) , B; 
11 . L'Escala, B; 12. Olot "C», B; 13. Cadaqués, B. 

2n . CATEGORIA 

1. Sl. Jordi, P; 2. Doble Set. ? ; 3. Gu ixolenc 
"B»; 4 . La Cellera; 5. Caldes; 6. Llançà; 7. Sl. 
Jord i (( 8 ») ; 8 . Cassà. 9 . Royal «8»; 10 . Ang lès: 
11 . Salt ItC ll, 12. Doble Set tt Bn; 13 . Vid re res; 
14. Salt HB»; 15 . L 'Escala (( 8 », B; 16 . Doble Set 
((C». B. 

3a. CATEGORIA 

1. Pineda. P; 2. Tordera. P; 3. Caldes ((8 »: 
4. Cassà uCn; 5. SL Jo rd i ((Cn; 6. Reces; 7. Ca

longe: 8 . Banyoles (( 8 ». 

TARRAGONA 

la. CATEGORIA 

1 . V ila-Seca. P; 2 . Amposta; 3 . Escacs Reus: 
4 . Valls; 5 . H lfrensa; 6 . Peó VUlt: 7 . Reus o ep. 
tt 8n; 8. Torredembarra; 9. Tarra:gona uCl): 10 . Ven
d rell (t 8 n. B. 

2n . CATEGORIA 

1. M ontblanc. P; 2. Valls HB)). P: 3. Ullde
cona; 4 . Capablanca; 5. Alcanar; 6. Escacs Reus 
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(t B»; 7 . Gremcesa; 8 . H ifrensa uBn; 9 . Peó vuit 

«8». 

3a, CATEGORIA 

1. Vila-Seca (t8)), P; 2. Cambrils. P; 3. Flix. P: 

4 . L'Atmetlla de M ar, P; 5. Ampolla, P; 6. La Ca
nonja. P; 7. M ora d 'Ebre. P; 8. Bisbal. P; 9 . Ser
ramar; 10. Valls (tCn. 

LLEIOA 

1 a. CATEGORIA 

1. Lleida, P; 2. Balaguer; 3. Anglesola; 4 . Torà; 
5. Artesa; 6. Seu d'Urgell ; 7. Vianovenc; 8. M o
lIerusa, B. 

2n. CATEGORIA 

1. Solsona. P; 2. Lleida HB»; 3. A rtesa «( 8 »; 

4. Bellpuig; 5. Barbens; 6. Torrefarrera; 7. Torà 
ttB». B; 8. M ollerusa ((Bn; 9. Lleida t(C». B; 10. Ju
neda. B. 

3a. CATEGORIA - I 

1. Guissona, P; 2. Arbeca, P; 3. Ba ce lonista; 

4. Alfés: 5. Vilanovenc II Bn; 6. Vinaixa; 7. Lleida 
tt o »; 8 . Bellvís : 9 . Solsona ((B»; 1 O. Gissona 
((B»: 11 . Bellpuig (tB»); 12. Sanahuja. 

3a. CATEGORIA - 11 

1 . Salaguer (( S», P; 2 . Ivars; 3. Geva (t8»; 
4. Ponts; 5. Vallfogona; 6. Alcoletge; 7. lin
yola: 8. Almacelles; 9. Artesa HC)); 1 O. Balaguer 
((C»; 11 . Alfarras; 12. Geva ((C); 13 . Barbens 
( Bn. 

SELECCiÓ DE PARTIDES 

CUETO (Sedeta) 
N. FORN ES (Foment) A- lO 

1. c4 , g6 ; 2. g3 , Ag7 ; 3. Ag2 , e5; 4 . Cc3, 
Cc6; 5. Cf3, f5; 6 . d 3, Cf6 ; 7. Tbl , O- O; 
8. O- O, h6; 9 . b4 , d6; 10. b5, Ce7 ; 1 1 a4 , c5; 
12. bc6 , be6; 13. c5, Rh 7; 14. Aa3 , Ce8; 
15. cd6, Cd6 ; 16 . ob3, Te8; 17. Cd2 , Aa6 , 
18. Tfc l , Od7 ; 19. o b4 , Cb7 ; 20. Cb3, Af8; 
2 1. Oh4 , 9 5; 2 2. Oh5 , Cg6; 23. Af8 , Tf8. 
24. Ac6 , o c6; 25. Ce4! , 1 - 0 . 



TOMAS (Vilalranca) 
ALIÓ (Tarragona) B- Ol 

1. e4 , d5 ; 2. ed5, C16; 3. Ab5 , Ad7 ; 4 . Ad7 , 
Od7 ; 5. e4 , c6 ; 6 . dc6, Cc6; 7. Cf3 , e5; 
8. O- O, 0 - 0 - 0 ; 9 . Cc3 , Ac5; 10. a3, e4; 
11. Ce l , Of5; 12. b4 , Ad4; 13. Oe2 , Cg4; 
14. Cc2, Cce 5; 15. Cd4, Td4; 16. Cb5 , Ch2 ; 
17. Rh2, Cf3 ; 18. g13 , ef3; 19. Cd4, Oh5; 
20. Rg3 , fe2; 2 1. Te l , Oe5 ; 22. Rg2, Od4; 
23. Ta2, Og4; 24. Rh2, Te8, 0 - 1. 

ALONSO (St. Josep) 
NEPOMUCENO (Centelles) B- 07 

1. e4, d6; 2. d4, Cf6; 3. Cc3 , g6 ; 4. f3 , e6 ; 
5. Ae3, b5; 6. Od2, Cbd2; 7. g4, Cb6 ; 8 , g5, 
Ch5 ; 9. b3, De7 ; 10 . Cge2, e5; 11 . Cg3, Cf4; 
12. Cee2 , Ce6 ; 13 . f4 , ef4 ; 14. Cf4 , Cg5 ; 
15. Ag2 , h6 ; 16. O- O, Ag7 ; 17. Tae1. O- O; 
18. h4 , Ch7 

19. Cfh5", gh5; 20 . Ch5, Te8; 21 . Ah6 , Ah8; 
22. e 5 , Ag4; 23. Cf6 , Af6 ; 24 . Tf6, Te6 ; 
25. Ae4, Tf6; 26. ef6 , Cd 5; 27. Ah7, Rh7; 
28. Ag 7, 1 -0. 

GIL (Calella) 
A, PABLO (Xec) C-17 

1 . e4 , e6 ; 2. d4, d5 ; 3. Ce3, Ab4; 4 . e5, c5 ; 
5 . Ad2 . Ce7 (aquesta línia va sorprendre Pabla. 
ja que va gastar la major part del temps a l'ober-

tu ra); 6 . Cb5. Ad2 ; 7. Od2, O-O; 8 . c3, 16; 
9, 14, cd5 ; 10. cd4, le5 ; 11 , de5, CI5 (les 
negres fan el que poden perquè el cavall blanc 
no s'instal .li a d6); 12. Ad3, a6; 13. A15, ab5; 
14. Ad3, Cc6 ; 15. CI3 (si 15. Ab5, no m 'agra
dava la línia 15 .. . Tf4; 16. Of4, Oa5; 17. Od2, 
Ob5; 18. Cf3, Ta4), Ob6; 16. g3, Ad7 ; 17. D12, 
Da5; 18. RIl, h6; 19, h4, Cb4; 20. Abl, Tle8; 
21 . Rg2 , Tc4 ; 22 . Cd2 , Tc6 (22 ... Ae6; 
23 , Rh2! ); 23 . Cb3, Dc7; 24. Od2 , Cc2 ; 
25. 0d3, Ta4 (si 25 ... Ca l ; 26. Oh7, Rf8 ; 
27 . Ag6 , Oe8; 28 . Oh8 , Re7; 29. Og7 , Rd8; 
30. Tal . amb joc complicat favorable al blanc); 
26. Te1. Tac4 (ara també si 26 .. . Ca 1 les línies 
derivades del comentari anterior són complica
des i difícils de calcular. i més amb poc temps) 

27. Tc2 !, Tc2 ; 28. Rh3, RI8?! (em sembla 
millor 28 ... T6-e4 ); 29 . Cd4, Tel ; 30, Ce6 , 
Ac6; 31 , Dh7, Thl ; 32. Rg4, d4; 33.Ag6 , h5; 
34. Dh5 (una bonica trampa era 34 . Rg5. De7; 
35. Rh5 , Af3 ; 36. g4 , Th4 mat), Re7 ; 35 . Thl , 
Ahl ; 36. Oh8, Oe6; 37 . Og7 , Rd8; 38. 018; 
Rc7 ; 39 . Dd6, Dd6; 4 0 . ed6 , Rd6, 0 -1 . 

J . GIL 

HERRERO (Reus Departiu) 
TE MPONE (Centelles) C- 31 

1. e4 , e5; 2 . f4, d5; 3. ed5. e6 (línia interes
sant que s'aparta de la clàss ica 3 ... e4 , que. en 
opinió de molts jugadors. dóna avantatge al 
blanc); 4 , DI3 (és una jugada dubtosa, ja que 
impedeix la natural sortida del cavall blanc a f3 i 

207 



deixa la dama blanca en posició compromesa; 
més endavant això es farà evident), ef4 ; 5 . Ce2 , 
C16; 6 . Cbc 3. Ad6; 7 . b3. O- O; S. Ab2. Ag4 ; 
9 . 012 . cd5 ; 10. Cb5. Cc6; 11 . Cd6. Od6 ; 
12. 0 - 0 - 0 . TacS; 13. a3. TIeS; 14. d3. d4 
(aprofitant la debi litat creada pel blanc a e3 per 
l'amenaça molesta de 14 ... Ce4, el negre busca 
un punt fort per situar un cavall al si del campa
ment blanc. via Cf6-d5-e3); 15. Td2 (el pla del 
blanc és preparar la ruptura g4, per la qual cosa 
haurà d'apartar la torre de d 1; si la co l ,laca a 
Td2, a més a més, defensarà la debilitat c2, però 
tindrà l'inconvenient de debilitar la 1 a, fila) , 
Cd5; 16. h3. Ah5; 17 . g4 . Ig3; 1 S. Cg3. Ag6; 
19. Ag2. Ce3 ; 20. Ae4. Ce5 ; 21 . Rbl (era 
latent l'amenaça 2 ' ... Cd3!). Tc7 ; 22. Tel . 15; 
23. Ahl (si 23. Cf5 . Af5; 24. Af5 . n8. o bé 
23. Af5. Tf8 directa) 

(vegeu diagrama) 

23 ... Tc2 !; 24. Te2. Cd3 (en aquesta posició el 
blanc té mitja hora de temps per arribar al con
trol ); 25. Te3 (25. Dd 2. Ce ' i el negre tam bé 
guanya). C12; 26. Te~ . AeS; 27 . C15. Oe5 
(guanya una altra peça). 0 - 1. 

UN CAM PIONAT DE 44 NOI ES 

gener-febrer, Cerdanyola del Vallès 

Per pr imer cop, la P. E, Cerdanyola del Va llès 
ha fet desaparèixer el mite de què els escacs 
femenins no existeixen, I ha aplegat a 44 nenes 

e SANTOS, LA CAM PIONA 
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per fer aquest pr imer campionat femení , sis
tema su ís a 6 rondes, entre xiquetes d 'edats de 
7 a 1 7 anys, totes de col·legis locals. 

La P. E. Cerdanyola del Vallès, que ha sorprès 
als escacs de Catalunya, pujant a la 1 a divisió 
amb un equip amateur, fru it de la tasca de la ja 
reconeguda escola d 'escacs de Cerdanyola. és 
tot un fenòmen dels escacs cata lans que en el 
proper número ampliarem. 

Aquesta va ser la classi ficaCIÓ final: 1 a Carme 
Santos, amb 5 '5 punts (1 6 anys), 2a V. Moreno 
amb 5 punts (10 anys), 3aa M. Serrano amb 5 
punts (10 anys), 4a M. Silva amb 4 '5 punts 
( ' 7 anys). 5. B. Artiga amb 4 punts (' 3 anys). 
fins a 38 claSSificades. 

Senyors de la F.C.d'E., prenguin nota de com 
es promou l'aHecció de les dones als escacs. 



XI CAMPIONAT OBERT DE BARCELONA 

Novembre-desembre 1985 

per Joan Uorens 

VEHI (TE RRASSA), GUANYADOR EN SOLITARI 
GIL (U.G.d'E.), SOTS-CAMPIÓ 
M. PONS (TORRENEGRA), CAMPIÓ DE PREFERENT ORDINÀRIA 

Aquest any, just és reconèixer que han reexit 
Gil (23 50). Vehi (2340). Lecha (2250). M in
guell (2240). Dominguez (2240). tots amb 
millor ELO que l'obert de Barce lona de l'any 
passat. 

VEHJ (Terrassa) ha fet un gran campionat. 
dominant el cap de la classificació des del co· 
mençament. Comença guanyant les quatre pri
meres rondes Gabarro. Valls , Gual, Dominguez. 
Després entaulà tres rondes seguides amb Min
guell. Gil. Lecha. i f inalment guanyà Tosan. 

Gil (U.G. d 'E.) és un merescut sots-campió, 
malgrat quedar despenjat del cap de la classifi
cació a la segona ronda. en perdre amb J.L. Fer
ntmdez. Guanyà la primera. tercera. quarta, cin
quina i l'última ronda sobre els jugadors J . M as. 
Garcia. Serrano, Rodríguez, Domínguez. A la 
sisena i setena ronda entaulà amb Vehi i Min
guell. 

MINGUELL (Hortenc) tingué una trajectòria 
molt regular, sense perdre cap partida. Guanyà 
la primera, segona i quarta ronda amb CaroL 
García, Bielsa. Després entaulà les cinc rondes 
restants amb J .l. Fernàndez, Vehi. Domin
guez. Gil i Lecha. 

DOMINGUEZ (Jake) va estar regular. cinc 
partides guanyades. dues de perdudes i unes 
taules demostren que va anar a caixa o faixa . 
Perdé amb Vehi i Gil, els dos primers classi 
ficats. 

LECHA (Jake) guanyà la primera, tercera, cin
quena ¡ sisena, Perdé la segona . entaulà la 
quarta , la setena amb Vehi i l'ú lt ima amb M in
guel!. Ha fet un gran campionat; l'any passat va 
quedar campió de preferent ordinària amb 7 
punts. 

Respecte als cinc jugadors teòricament més 
rorts del Campionat Obert de Barcelona-XL cal 
dir que GI L (U.G. d 'E) 2350 ha quedat sots' 

campió. VEHI (Terrassa) 2340 campió. LECHA 
(Jake) 2250 cinquè. OOMINGUEZ (Jake) 2240 
quart. MINGUELL (Hortenc) 2240 tercer; és a 
dir, han ocupat els 5 llocs principals, fent un 
excepcional Campionat Obert de Barcelona 
1985. 

VEHI i GI L queden classificats per a la Final de 
r Absolut de Catalunya. 

CATEGORIA PREFERENT- GRUP " A" 
CLASSIFICACiÓ FINAL 

JUGADOR CLUB PUNTS 

1 r VEHI Terrassa 6.5 
2n Gil UGA 6 
3r Minguell Hortenc 5,5 
4t Domlnguez Jake 5.5 
5é LEcha Jake 5.5 
6é Gabarró Jake 5.5 
7é Bielsa Congrés 5.5 
Bé Arias Vulca 5,5 
9è Tosan Barcinona 5 

10è Viladiu Jake 5 
11 è Serrana Barcinona 5 
12è J,l, Fernéndez Vulca 4.5 
t 3é Beltran UGA 4.5 
14è Avila Jake 4.5 
15è P. Mas Cerd. Vallès 4.5 
16è Segura Barcelona 4.5 
17è Garcia Barcinona 4 
1Bé Giménez Sta. Perpetua 4 
19è Oljan Catalunya 4 
20è Catalan Barcelona 4 
21è J. Mas Cerd. Vallès 4 
22è Lara Catalunya 4 
23è Castillo Foment 4 
24è Gual UGA 3.5 
25è Rodrrguez St. Feliu 3.5 
2eè Caral Terrassa 3.5 
27è Ferran UGA 3.5 
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28è Alfara Jake 3,5 
29è Fabregas Terrassa 3,5 
30è Rodríguez Terrassa 3 
31è Tarrago St. Adrià 3 
32è Valls Terrassa 2,5 
33è Caballé St. Cugat 2,5 
34è J .M , Sayrol Barcelona 2,5 
35è Saiz Jake 2,5 
36è Fdez. Diaz Cerd. Vallès 2,5 
37è Solsona Tres Peons 2,5 
38è Fernandez Tres Peons 2 
39è Layola Hospita let 1,5 

CATEGORIA PREFERENT - GRUP «B» 

Hi ha hagut tanta o més competència que a 
Preferent ((A)): M . Pons (Torrenegra). el millor, 
amb 5 victòries j 3 taules. seguit de Langa 
(Jake), que perdé amb Serra (Comtal) a la 4a. 
ronda, els 2 jugadors amb un total de 6,5 punts, 
segui ts de Blasco (Sl. Adrià), amb 6 punts. j de 
Bescós (Sedeta), també amb 6 punts. El límit 
superior d'avaluació. 2085. ha pujat respecte al 
proppassat any. 

M . Pons i Langa s'han mantingut sempre a 
dalt. Blasco, amb 4 victòries i 4 taules, ha estat 
molt regular i sempre a la part alta de la classifi· 
cac ió: Bescós perdé a la 2a, ronda amb Ru iz 
(Torrenegra) remuntant al final amb 4 victòries 
consecut ives, 

1 r. M , Pons (Torrenegra), amb 6,5 punts; 2n, 
Langa (Jake), amb 6,5 punts; 3r. Blasco (St. 
Ad rià), amb 6 punts; 4t, Bescós (Sedeta), amb 6 
punts. 

Els jugadors an teriorment esmentats, queden 
classi ficats per jugar a Preferent Especia l al 
Campionat Individual de Ca talunya de l'any 
1986. 

Amb 5 '5 punts: Accensi (peó Vuit) ; Puig 
(Tres Peons) ; Rubio (Cerd. Vallès); Serra (Com
tal). Amb 5 punts : Casals (Uga); Fiol (Uga); 
Loehr (Vulca); López (Olivetti) ; Ruiz (Torrene
gra); Sanchez (Catalunya); Tebar (Cornellà); Yes
te (Tres Peons); fins a 61 classificats, 

PRIMERES, SEGONES I TERCERES 

Vuit rondes han hagut de jugar, 
A Primera , Riera (St. Marti) és l'únic amb S'S 

punts a la setena ronda, s'enfronta amb Bargui -
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lla (St. Feliu), amb 5 punts, juguen i fan taules, 
aconseguin t Riera la puntuació d 'ascens. A la 
darrera ronda Riera s'en fronta amb Buido (Car
dedeu), amb 5 '5 punts, i fan tau les de nou, 
aconseguint Riera 6 '5 punts; per altra banda, 
Borras (Colón-Besós) , amb 5 '5 punts, s'en
fronta amb Corbella (St. Josep Hosp.), amb 5 
punts, i fan taules, i d 'aquesta manera Borras 
(Colón-Besós) no pot atrapar Riera (St. Martí), 
que és campió, 

Segona categoria : a la se tena ronda Cabre
rizo (Catalunya), amb 5 '5 punts, s'enfronta amb 
Boquera (Cornellà), amb 5 punts, juguen i fan 
taules; a l'última ronda Cabrerizo s'en fronta 
amb Melchor (Uga), amb 5 '5 punts, fent un final 
bent tranquil, amb taules, cap dels dos vol ar
riscar-se. El mateix fant els jugadors amb 5 '5 
punts. Això fa que Cabrerizo sigui cam pió. 

8 jugadors aconsegueixen la puntuació mí
nima per pujar, 

La Tercera categoria s'ha caracteritzat per la 
gran quantitat de jugadors: quasi 100. Sala (Bar
celona) es planta a la setena ronda amb 6 de 6 , 
s'enfronta amb Roca (Vilassanes), amb 5 '5 punts, 
juguen i fan taules. A l'última ronda Sala fa tau
les, i Zalon (Sam boià) guanya aconseguint 7 
punts els dos jugadors, campió Sala (Barce
lona), amb 6 guanyades i 2 taules; 2n Zafon 
(Samboià). 

Tot plegat, seri en 12 els jugadors que puja
rien a segona. 

CLASSIFICACIONS 

PRIMERA CATEGORIA 

Campió: Riera (St. Martí), amb 6 '5 punts ; 
amb 6 punts: J. Arboix (Tres Peons); Barguil la 
(St. Feliu); Borras (CoI6n-Bes6s); Buido (Carde
deu); Chiva (Amistat) ; Galobardes (At. Barcelo
nés; Landa (Foment), Santoux (Tres Peons). 

SEGONA CATEGORIA 

Campió: Cabrerizo (Catalunya), amb 6 '5 punts; 
amb 6 punts : Alvarez (Catalunya); Boqu era 
(Cornella); Cerdan (Tres Peons) ; Corominas (Car
mel); Eroles (SL Adrià); Gimenez (Foment); 
Melchor (Uga); Aoche (Catalunya), 



TERCERA CATEGORIA 

Campió: Sala (Barcelona), amb 7 punts; 
20n. Za fon (Samboià), amb 7 punts ; amb 
6 punts: Alegre (Terrassa); Gornez (Vulcà); Gon
zàlez (Comtal); Miralles (Colón·Besós); Moreno 
(Vulcà); Nieves (St. Adrià) ; Roca (Vilassanés); 
Pruñosa (Uga); Salvador (Samboià). 

VEHI (Terrassa) 
VALLS (Terrassa) 0-5S 

1. d4. e6 ; 2 . c4 , C16 ; 3 . C13 , d5; 4 . Ag5 , 
Ae7 ; 5 . Cc3. h6; 6 . Ah4, O- O; 7 , e3. b6 ; 
S. Ae2 , Ab7 ; 9 . Af6. A16; 10. cd5. ed5 ; 
11 . O- O (fins aquí tot teoric) . De7 (millor 1 1 .... 
eS ; 12. deS, Ac3 ; 13. bc3 , beS; 14. Tb 1. Oc7 
amb igualtat); 12. Ob3, TdS ; 13. Tadl . c6 
(jugada molt passiva i que portarà a la derrota 
posterior); 14. Tel , AeS; 15. Ad3 , Ae6 (les 
negres han perdut 3 moviments amb aquest 
alfil) ; 16. Oc2 , Ob7 ; 17. e4 (típica rupturacen· 
tral) , Cd7 ; 1 S. h3. CIS; 19. e5, Ae7 (les blan' 
ques tenen avantatge d'espai i posició supe
rior) ; 20. Ch2 , c5 ; 21 . 14, cd4; 22 . Ce2. Ac5 
(millor 22 .... TacS; 23. Od2, aS) 

23 . Od2. Oe7 ; 24. Tll. f5 ; 25 . Rh1 , Cd7 ; 26 . 
a3. Ot7 ; 27 . b4. Ae7 (les blanques tenen avan
tatge d'espai ¡ millor posició de les seves peces 
controlant les casetes centrals d4 ¡ e5 ); 28. Cd4. 
a5 ; 29. g4, g6 ; 30. g15 , gf5; 31 . Ce6 , Oe6; 
32. Cf3 (controlant la caseta central d4 , les 
negres estan perdudes), 017 ; 33. Cd4, Oh5; 

34, AI5. RhS ; 35 . Ag4. 0eS; 36. Oe2. ab4; 
37 . Ah5 . OfS (les negres ja no tenen defensa); 
3S. Ce6. 0 gS; 39. CdS, AdS; 40. ab4 , 1-0. 

ROORIGUEZ (San Feliu) 
BIELSA (Congrés) B-21 

1. e4. c5; 2 . d4. cd4; 3 . c3 (el gàmbit Morra 
'Smi th ] forma part de la defensa siciliana, té un 
ric contingut tàc tic ¡ estratègic. abundant les 
complicades variants; el blanc ofereix el peó c 
per un significatiu avantatge de desenvolupa
ment. obre línies i diagonals i finalment ocupa 
més espai; el real gàmbit M orra [Smith] es dóna 
quan el negre accepta l'oferiment del peó). dc3 ; 
4. Cc3 (si 4 . Cf3, cb2 ; 5. Ab2 , e6; 6. Ac4. Ab4; 
7. Cc3. Ce7 naturalment el blanc té la iniciativa. 
però no és compensada pel material de menys). 
Cc6; 5. C13. d6 ; 6 . Ac4, e6; 7. O- O. Ae7 ; 
S. 0.2. C16; 9 . Tdl , e5; 10. b3 (jugada errò' 
nia, millor 10. h3 seguida de 1 1. Ae3; o 10. Ae3, 
Ag 4; 1 1. h3. AhS ; 12. Tac 1, O- O; 13. g4, 
Ag6; 14. AeS. a6; 15. a4 amb complicació), 
O- O; 1 1. Ae3, a6 ; 12. a4.Ad7 ; 1 3. Ag5. Ae6 ; 
14. b4 (el blanc perd un temps després de b3 i 
b4 tot seguit) , Cb4; 15. Ae6. le6; 16. Oc4. d5 
(el neg re obté la ruptura central temàtica i po
sarà en joc la seva artilleria pesada. les torres. 
perquè la dama blanca està mal col.tocada a la 
caseta c4 ); 17. edS. TcS (posa en joc l'artilleria 
pesada i fa fugir la dama blanca a posicions 
menys act ives) ; lS, Ob3, Cld5; 19. Cd5, Cd5 
(el negre col.loca un cavall a d5. forta caseta cen
traL que no pot ésser expulsat per peons blancs 
c o e; aquí es comença a guanyar definitivament 
la partida); 20. Ae7 , Oe7 ; 21. Ce5. Tc3 ; 22. 
Oa2 (la dama blanca queda arraconada i la seva 
col.laboració serà nul.la), C14; 23. Od2. Og5 ; 
24. Cg4. Td3; 25 . Oa2 (de nou la dama blanca 
és arraconada. la posició negra està perduda). 
Tdl ; 26. Tdl . h5; 27 . g3. Ch3 ; 2S. Rg2. 0 g4. 
0 - 1, 

SEGURA (Barcelona) 
SAI Z (Jake) B- 90 

1. e4 . c5; 2 . C13, d6; 3. d4 , C16; 4 . Cc3. 
cd4; 5 . Cd4. a6 (defensa siciliana va riant Naj
dorf. amb aquesta jugada del mestre txec Karel 
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üpocensky l'any 19 4 6 , s'inicia la idea del mes· 
tre polonès Miquel Najdorf, avui gran mestre 
argentí; la seva popularitat és deguda al fet 
d'haver·la incorporada a un gran nombre de tor· 
neig s); 6 . Ac4 (aquesta jugada practicada per 
Fischer impedeix l'avanç e5 de les negres), e6 
(si 6 .... Cc6; 7. Cc6. bc6 ; 8. e5. de5; 9. A17. R17 ; 
10 . Dd8 guanyant); 7 . Ab3. b5 (la con tinuació 
més activa preparant un contraatac sobre el peó 
de rei mitjançant 8 .... b4 i 9 ... Ce4); 8 . O- O. Ae7 
(en primer lloc aquesta jugada, i després de I·en· 
roc és la millor continuació); 9 . t4 , Oc7 (error: 
calia jugar 9 .... O- O i si 10. 15. e5; 1 1. Cde2. 
Cbd7; 12. Ag5. Ab7 amb igualtat) ; 10. 15. e5 ; 
11 . C13 . Ab7 ; 12. Del . Cbd7 ; 13. Ag5. b4; 
14. Cd5. Cd5 ; 15. ed5. Ag5 ; 16. Cg5. Db6 ; 
17. Rh1 , h6 (debil ita l'enroc i facilita al blanc la 
caseta central e4 . millor que g5; el negre està 
inferior: aquesta jugada de peó no col.labora al 
seu desenvolupament) 

18. Ce4 . 16; 19. Tad l . O- O (ja és massa tard 
per aquesta jugada; les negres tindran grans 
dificultats per a pod~r defen sar·se, ja que no 
poden atacar, i les defenses sempre porten a la 
derrota); 20. Tl3. Cc5 ; 21 . De3. Tac8; 22 . 
Tg3, Rh8; 23 . Tg6 (la torre blanca ocupa una 
posició ofensiva). Oe7 ; 24. Ce5, dc5 (24 ... 
Dc5; 25. Th6 ); 25. d6 (posa en marxa el peó 
passat d6 ¡ activa l'alfil blanc). Tcd8: 26 . Td3. 
Od7 ; 27 . Ae6. Ag2 ; 28. Rg2. Dc6 ; 29 . Rg8. 
Rh7 ; 30. Og3. 1 - O. 
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UNA PARTIDA DEL CAMPiÓ 
DE PREFERENT ORDINÀRIA 

SERRA (Comtal) 
M . PONS (Torrenegra) A - 46 

1. d4. C16 ; 2 . C13. d5 ; 3. A14 . e6 ; 4 . c3 (el 
blanc, en una partida tan decisiva a l'última 
ronda, juga una obertura molt tranqu il.la). Ad6; 
5. Ag5 (jugada dubtosa. era millor Ad6 o Ag3). 
Cbd7 ; 6 . Cbd2 . h6; 7 . Ah4.c5; 8 . e3. 0 c7 ; 9. 
Aa3 . b6 ; 10. Tc l . Ab7 ; 11 . Ag3 (linalment l'al
fil va a la millor casella. però ha necessitat dos 
temps) . Ag3 (un al tre pla era l'enroc curt, però 
em sembla molt interessant enrocar llarg i ata· 
car el flanc de rei ); 12. hg3. Ce4; 13. Oe2. 
0 - 0 - 0 ; 14. c4 . Cd2; 15. Dd2 . Rb8 ; 16. cd S. 
ed5; 17. de5 , Ceti ; 18. O- O (evidentment no 
serveix b4 per Cd3 i es guanya). Dd6 ; 19. Cd4. 
h5 (comença l'atac sobre l'enroc); 20. Ct5 , Oe5 
(en aquest moment el blanc ha consumit 2h i 
13m i el negre 2h i 14m; queda poc temps per 
fer 20 jugades. però l'atac negre és més fàcil de 
condui r) ; 21 . Abl . Ce4; 22. Ae4. de4; 23. Cd4. 
h4; 24. De3. RaS (era necessari , i ara el blanc 
només JXlt aspirar a defensar la JXlsició); 25. De7 . 
Dh5 (queden cinc minuts, però l'atac és molt 
lort); 26. g4. Og4; 27 . Tc3. h3; 28. g3 (error 
decisiu . era necessari Og3) , h2 ; 29. Rhl . Td4 : 
30. ed4 . e3 ; 31 . f3, Af3 i mat a la següent. 
0 - 1. 

M arc Pons 

PARTICIPEU ALS CAMPIONATS 
O'ESPANYA O'ESCACS POSTAL 

Inscripcions Permanents 
a totes les categories 

Sol·liciteu informació a: 
Vocalia Postal de la FEDA 
CI Santa Eulalia. 28 
S. Coloma de Gramanet 
(Barcelona) 



XIV OBERT DE SANT ANDREU 

JAUM E ANGUERA, VENCEDO R 

Un any més. el C. C. Sl. Andreu va organitzar 
el torneig obert , que ja ve essent una prova clàs
sica dintre els escacs catalans. L'esforç conti 
nuat del comi tè organitzador va permetent la 
inclusió de nova gent i més forts jugadors, la 
qual cosa el fa més consistent. Foren vuit setma
nes de notable competició escaquista en cadas
cun dels quatre grups. 92 jugadors al grup A; 
38 al grup B. de Segones; 4 7 al grup C. de TEr
ceres i 31 al D. d 'Infantils. feren un total de 208 
jugadors que comença ren el torneig amb la ¡1·lu
sió d 'aconseguir un resu ltat que estigués d'acord 

amb les seves aspiracions. 

Anguera fou capdavan ter des del comença
ment, i al final s'imposà. després de la darrera 
partida contra Borrell . plena de lluita ¡ de compli
cacions, exposant tot el que ca lia. Rosich fou bri
llant segon, encara que un xic conservador, igual 
que Minguell, tercer. Bones les classificacions 
final s de Travesset 11 , Garcia (Granollers) i Aran
da, encara que aquest darrer va tenir la sort de la 
seva part, cosa molt important després del mal 
començament amb dues derroters consecuti
ves. Cal dir que acabava de tornar del servei mi li
tar i això es nota. 

Vuit primeres van assolir la Preferent. El més 
destacat fou Hernàndez (Montmeló), amb victò
ries sobre Monedera i Alfara, deixant escapar un 
final davant Aranda -més veterà- quan aquest 
ja estava a les cordes. Els altres set : Arahuete, 
Espuny, Barrachina, Sànchez (St. Martí), Tra
vesset IV, Muñoz i Esca·ramís, hagueren de llui
tar amb bravesa. Molt dur i seriós el joc de 
J. Barrachina. 

La classificació final perequips se l'emportà el 
C. C. St. Andreu A. (Anguera-Travesset II -Tra
vesset I-Tacon) per tercera vegada consecu t iva, 
però ara empatat amb la Penya d'Escacs de Cer-

per J. Travesset 

danyola del Va llès (Aranda-M as-Moreno-Rubio) 
i solament la millor puntuació del primer esca
quer, Anguera, va decid ir. 

AI grup de Segones s'imposà J. Gonzàlez. del 
C. E. M ataró. AI final. el seu conformisme va 
ésser aprofitat per J . J . Sànchez (Ideal Clavé). 
que el va atrapar, justament a la darrera ronda, 
encara que la gran diferència del Harknes el 
privà del màxim honor. També assoliren la pri
mera categoria V. Soler (Granollers), Ducet (Tor
renegra) i Marqués (Vulcà). 

AI gru p de Terceres va destacar, sobre tots, 
l'exce l·lent torneig de Pau Fernàndez (St. Jo
sep). El seu estil de joc. així com la seva joventut, 
ens fan creure que tindrem, d 'aquí a poc, una 
nova figura. A mig punt d 'aquest i amb 6 es clas
sificaren sis jugadors. Piqué, Pérez E., Guzman, 
Carles Vila, Ramon Vidal, i M archante, que han 
aconseguit la segona categoria. 

La lluita fou considerable al grup D, on els 
infantils -entre ells tres segones- es repartien 
bufetades - en senti t figurat. AI final tres juga
dors aparellats a dalt de tot. Ivan 8elloso (Con
grés) guanyà per millor Harknes, i Marc Narciso 
(Foment Martinenc) i David Bosch (O NCE) . fins i 
tot calgué arribar al Sonnen. Molt bones les clas
sificacions. a mig punt dels tres primers, de 
J. Villanueva i E. Dominguez (Ràpid Navas), 
C. Fernàndez (Sl. Josep). Rudolf Ortega (La 
Lira). Va decebre un xic en Jordi de la Riva 
(Foment), de qui s'esperava una mica més, fins i 
tot veure'l lluitar pel primer lloc. 

En general. un bon torneig, sense incidències, 

Els àrbitres del Torneig, Joan Casals i Joa
qu im Travesset, foren en tot moment deguda
ment assessorats per la veterania del Director 
del Torneig , l'àrbitre i mestre nacional Àngel 
Ribera. 
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ITT CAMPIONAT DE CATALUNYA DE GENT GRAN 

S'han celebrat tes fases prèvies del Campio
nat Individual de Catalunya de Gent Gran. Dels 
diferents grups que s'han fet arreu de Cata
lu nya. destaquem el de Barcelona, on C. Gil s'ha 
imposat i s'ha classificat, junt amb Ribera. Bor
ràs, Colomer, Bardera ¡ Bas. per a la fase final, 
que es jugarà a Ca rellade la Costa, a l'igual que la 
fase final del campionat d'equips, al juny. 

A continuació us oferim una partida del cam
pió de grup, comentada pel M. N. Hebert Pérez. 

C. Gil 
A. RIBERA B- 40 

1. e4 , e5 ; 2 . C13, e6; 3. d3, d5; 4 . Cd2, Ce6 ; 
5. g3, C16 ; 6 . Ag2 , Ae7 ; 7. O- O, O- O; 8 . Tel , 
De7 ; 9 . c3 (el més usual és aqui 9. e5). Td8?! 
(millor era 9 ... de4; , O. de4. e5; , , . Cf'?1. Td8; 
, 2. Dc2, h6; '3 . Ch4, c4 ; '4. Cf5, Ai8; , 5. De2, 
Ae6; , 6. Ce3 , Ce7; , 7. Df3, Ce8 i la debilitat de 
la casella d3 dóna a les negres un bon contrajoc. 
8igler-Renic, corr. 1972-76. De totes maneres 
les blanques podien reforçar el seu joc sense 
haverde cedirel control de c4 ,com va passar·en 
l'ex~mple comentat en el moviment 11, Cfl ?!); 
10. De2 , b6; 11 . e5, Cd7 ; 12. Cll , A.6; 
13, h4, Tac8 ? (aquesta jugada no és con se· 
qüent amb el pla de les negres fins ara, Penso 
que no és el millor per al negre, És evident que si 
el negre projecta la ruptura b4, no hauria d'estar 
perdent el temps); 14. Af4, Cf8 ; 15. h5, b5; 
16, a3, Db6; 17 , b4?! (en aquesta mena de 
posicions les blanques no han de tenir pressa 
per operar en el flanc de dama, llevat del que 
sigui estrictament indispensable), d4! ; 18, bc5 , 
Ae5; 19. ed4, Ad4?! (amb 19 ... Cd4 les negres 
obtindrien un excel.lent contrajoc); 20. Ae3, 

VII DIADA D'ESCACS CLARET 

Oa5? (així es fa malbé una posició avantatjosa. 
El correcte era 20 ... Ae3); 21 . Cd4 , Cd4 ; 22. 
094 (i les blanques tornen a atacar ... ), Cf5 (és 
clar que jugar 22 ... Cc2 sols afavoriria l'insignifi
cant atac blanc sobre g7); 23. Ae4 , Ce3 ; 24. 
Ce3, Td7 (superior era recular la dama a la rere
guàrdia; 24 ... Dc7); 25. h6, g6 (si 25 ... Cg6, bé 
26. hg7, amb atac blanc); 26. Dl3, Dd8; 27. Cg4, 
Tdc7 ; 28. C16, Rh8 ; 29. De3! (un ben con
cepte posicional. El canvi de torres de la co
lumna AD,accentuarà l'avantatge blanc al final, 
capitalitzant l'energia que irradia el seu peó de 
h6. Fallava 29. Ce8? per 29 ... f5), Cd7?! ; 
30. Cd7 , Dd7 ; 31 . Tecl , Rg8 (si 31 ... Ab7? les 
negres perden de seguida: 32, Ab7, Tb7; 
33. Dg5 !); 32 . Dg5 , Tel ; 33 . Tel, Tel ; 
34. Del , 15; 35. e15, Rf7 ; 36. Dc5 (estalviant 
riscs i començant una maniobra de zugzwang. 
Una variant ccromàntica» podria ser la següent : 
36. Dg5 . b4; 37. ab4, Ad3; 38. Dd2 , Ab5; 
39. Ag61 , Rg6; 40. Dd7 , Ad7 ; 41 . Ah7 . Rg5 ; 
42. f4. Rh6: 43. Ae4 guanya), Rf6; 37 . 14, 
R17 ; 38. De5, Rg8; 39. Db8?!, Ac8 ; 40. De5, 
.6; 41 . Ac6 , De7 ; 42. d4, D18; 43. De7, Rh8; 
44. Rg2, Rg8; 45. d5, e5; 46. De5 (guanyarés 
una qüestió de gust), Dh6; 47 . d6, Dh3; 48. R12 , 
Dh2 ; 49. Ag2 , Ah3; 50 . Dd5, Rf8; 51 . Da8 
(51.d7 guanyava de seguida). Rg7 ; 52 . Db7 , 
Rh6; 53. d7 . Ad7 ; 54. Dd7 , Dh5 ; 55 . Dh 3, 
Dh3; 56. Ah 3,a5; 57 . Afl , b4; 58. ab4,.b4; 
59. g4 , Rg7 ; 60 . Rg3 , Rf6 ; 61 . Ad3, h6; 
62 . Rh4, Rg7 ; 63 . 15, h5 ; 64 . fg6 , hg4 ; 
65. Rg4. b3 ; 66. Rg5 , b2 ; 67 . Ab' , Rg8; 
68. Rh6, 1 - O. 

HEBERT PÉREZ (M .N.) 

El proper 27 d'abril d'enguany, a les 9 hores del mati es festejarà al Col,legi Claret l'ano
menada Diada d'Escacs. La festa consistirà en un matx d'escacs de 120 escaqueres, 60 par
tides simultànies, 20 partides lIàmpec, torneig d'eliminatòries entre els més menuts, així 
com partides simultànies d'entretenimens, A totes aquestes activitats està previst que parti
cipin uns 400 jugadors. 
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ELS CAMPIONATS ESCOLARS: 

UNS JOCS FRUIT DE LA IM PROVITZACIÓ 

Els campionats escolars de Catalunya. que es 
venen celebrant anualment. organitzats per la 
Generalitat. a través dels consells comarca ls 
dels esports, reunien enguany l'a tractiu d 'una 
fona participació i la novetat de la competició 
individual. 

El desenvolupament de la prova i les ci rcums
tàncies posteriors s'han vist rodejades d 'un cert 
escàndol, degut a un «conflicte de competèn
cies)) entre el Consell de l'Esport Escolar de Bar
celona i la F.C.d 'E. De les circumstàncies que 
passo a expl icar, penso Que ambdues burocrà
cies en s6n responsables, encara que en dife
rent mesura. 

LA GENERALITAT VOL CONTROLAR 
L'ESPORT INFANTIL A CATALUNYA 

El cas és que existeix el projecte. per part de la 
Direcc ió General de l'Esport , de què tot l'esport 
practicat per jugadors de 14 anys o menys passi 
a ser directament controlat per ella. A tal efecte 
hi ha hagut una sèrie de reunions amb les res· 
pectives federacions j s'ha arribat a l'acord d 'en· 
degar el procés. Com és obvi. ni els clubs de 
Barcelona ni els de fora no han tingut cap noti fi· 
cació abans de començar la temporada, i les fit
xes s'han tramitat a les respectives federacions. 

El fet és que la F.C.d'E ., per una sèrie de ci r
cumstàncies es trobava en una situació ambi· 
gua a començaments de temporada: havia sig
nat i no havia signat l'acord amb la Direcció. 
Altrament, el cap del Consell de Barcelona, és 
persona amiga de tirar pel dret i sense cocr
dinar·se gaire amb el que fan els demés con
sells. 

Així que s'acostava la data límit per inscriure 's 
a la competició i la situació era la següent: 
segons les directrius el Consell. tots els juga-

per M. Fernàndez-Diaz 

dors federats que es treguessin la fitxa escolar 
havien de retornar la seva fitxa federativa a la 
F.C.d 'E. per poder participar al Campionat Infan· 
til de Catalunya, i seria l'únic campionat infantil , 
ja que la Federació no el podria organitzar. El 
Consell de Barcelona classificaria sis nens i sis 
nenes per a les fases finals , encara que no 
estava clar si escoles i clubs jugarien la mateixa 
competició. Per la seva banda, la Federació guar
dava un total silenci. 

Finalment, el dia en què el plaç d 'inscripció 
s'havia acabat. el Consell comunica oficialment 
que poden participar els escolars en representa
ció d'escoles o clubs, sempre que es t reguin la 
fitxa escolar, i que es dóna el gran plaç d'una set
mana I!) extra per als clubs. als quals la Federa
ció no ha avisat ni avisarà (no havia temps). 
Naturalment. no se 'n van inscriure gaires, 

EL CONSELL ES FA UN EMBOLIC I NO SAP 
QU~ FER 

La compet ició es va desenvolupar, es van 
donar les classificacions finals i tothom pensava 
que els sis primers clasSificats de cada categoria 
passarien a les fases finals. Doncs ara ve la sor
presa : oficiosament s'ha comunicat que és molt 
probable que directrius superiors imposin que 
els classificats siguin tres representants de col
legis i tres de clubs, a cada categoria. indepen
dentment del seu lloc a la classificació final. (tt EI 
Mundo Deport ivo)), de data 25-1-86). 

A cadets. per exemple, ens trobem que de 
49 jugadors, tres (!) Juguen en representació 
d'un club federat , obtenint les places 12a. 25a. i 
30a. Doncs bé, és probable que es classifiquin 
aquests senyors, en detriment del 4t. 5é i 6é 
classificats, tots ells federats, que jugaven en 
nom de la seva escola. Fantàstic! 
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La Federació, per la seva banda, com era d'es· 
perar, ha convocat el seu campionat infantil. 
amb la fi nal a Setmana Santa, com sempre. Pre· 
cisament, també és a Setmana Santa quan es 
jugarà la fase f inal de la Generalitat. Segurament 
hauran de jugar una de les dues partides simul· 
tàniament amb l'altra, per telèfon, els qui esti· 
guin classificats per a ambdues finals. 

Bé, això no s'ha acabat, ja que hi tornen a 
haver nous aconteixements espectaculars a la 
competició per equips, que prometen (moves i 
insuperables emocionsn. 

Aquests foren els millors classificats : 
Cadets : 1 r. C. Leg (Sagrat Cor) . 2n J. L. Marln 

(Jesús. Maria i Josep). 3r O. Ruiz (JMJ). fins a 
49 classificats. 

Cadet femení : 1 a. A. Secanell (Teresianes), 
fins a 4 classificades. 

Infanti ls: 1 r. O. De la Riva (Foment), 2n J . De 
la Riva (Foment), 3r. M. Narciso (Foment) fins 
a 101 clas. 

Infantil femenf : 1 a. M. J . Arjona (A. Gaudí), 
2a. N. Belmonte (E. Barcelona), fins a 23 clas. 

Alevins: 1 r. E. Domínguez (A. Novas), 2n. 
A. Rios (Clavet). fins a 90 clas. 

Aleví femení : 1 a. G. Elias (A. Roca), 2a. 
A. Narciso (Na Sra. Montserrat), fins a 20 clas. 

KASPAROV: PETITA HISTORIA DE 36 HORES A CATALUNYA 

Falta poc per a les 4 de la tarda. Fa fred i està 
plovent. A l'aeroport de Barcelona s'espera rar· 
ribada del vol IB 317 procedent de Zurich. 
Periodistes, càmeres de televisió, la Ràdio, i, 
com no, el BUTLLETI. tots esperant el campió. 
Ja ve, ja ve, crida algú. S'obre la porta de ((llega· 
das internacionalesn i apareix ell , somrient, se
gur, tranquil. De sobte tot s'iHumina. Les mà· 
quines de retratar no paren. El potent focus de 
les càmeres de TV enlluernen el personatge. 

Com és possible que un jugador d'escacs 
arrossegui tanta espectació? Des dels temps de 
Bobby Fischer no s'havia produït tan aldarull. 
Però en aquest cas qui arriba és Garri Kasparov. 
Campió del món d'escacs, i carni de convertir·se 
en una figura mítica de l'escaquer. Ve a recollir el 
Trofeig CIRSA al millor esportista mundial 1985. 
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que li serà lliurat dintre dels actes de la nit del 
MUNDO DEPORTIVO en el seu 80 aniversar i. 

UNA RODA DE PREMSA DIFERENT 

De l'aeroport, Kasparov es trasllada a l'hotel 
Princesa Sofia, on poc després dóna una roda de 
premsa. Kasparov va estar senzillament genial. 
amb una fina ironia i un sentit de l'humor ex
traordinari . Quina diferència amb les rodes de 
premsa de Karpovl 



KASPAROV A LA LLUM D'UNA ESPELMA 

Poc després de les 7, Kasparov es trasllada a 
Terrassa. on havia de donar unes simultànies al 
Casino de Comerç organitzades pel C.E. Ter
rassa, amb homenatge al seu primer equip, 
Campió d 'Espanya. El mal temps es va encarre
gar de frustrar la tan esperada exhibició del 
Campió del món, ja que Terrassa estava sense 
llum. junt amb una bona part del Vallès. Kaspa
rav va esperar-se a prop de 3 hores. però la llum 
no tornava. Es va intentar tot . La sala era plena 
de gom a gom i la gent, impacient. A la fi . res. Ja 
sabem de la inoperància de les companyies 
elèctriques en situacions d'aquesta mena. Mal
grat els seus grans beneficis sempre acaba 
rebent l'usuari. 

GARRI NO VOL COBRAR 

Kasparov havia de cobrar a prop de 400.000 
ptes, però. sorprenentment. va dir que no. que 
l'organització no tenia la cu lpa de la manca de 
Hum. i. en un gest poc habitual va fer donació de 
l'import de les simultànies al C,E, Terrassa per
què celebressin un torneig de promoció per a 

joves jugadors. i que els guanyadors puguessin 
desplaçar-se i veure algunes partides del proper 
matx de revenja entre Karpov i ell. 

KASPAROV A "TOPE .. 

Garri Kasparov va acabar el seu primer dia 
d 'estada a Catalunya més enllà de les tres de la 
matinada, A primera hora del matí ja estava 
d'empeus. i la redacció del BUTLLETf va tenir 
ocasió d 'esmorzar amb ell. Garri ens va comen
tar que tenia unes 14 entrevistes concertades. 
que es temia que fossin entrevistes molt pesa
des. per la vanalitat de les preguntes. i que el 
que li agradava era parlar d 'escacs amb profun
ditat. Vam considerar . en un moment com 
aquest. deixar la nostra entrevista per una millor 
ocasió, on la tranquil'litat ens permetrà donar 
més satisfaccions als lectors del BUTLLETL 
Mentre comentavem tot això amb ell, un enviat 
de ((Protagonista S)), programa punter matinal de 
la ràdio. ja l'estava estirant de l'americana, Així. 
doncs, al proper viatge que farà Kasparov a Cata
lunya, ens va dir que ens concediria una entre
vista en la qual Ixx:hem parlar més d'escacs, 

Kasparov va esmorzar un croissant de la me
canitzada i artificial bolleria del Princesa Sofia, 
untat amb mantega i mermelada i un gran plat 
de cereals amb llet. AI fina l va demanar un te 
que, l'esmerat servei de l'hotel. li va dur fred, 

LA NIT BOJA DE GARRI 

La nit de lliurament del trofeu al millor espor
tista del món, Kasparov no va parar ni un mo
ment. M ai no haguessim suposat que hi hagués 
tanta gent interessada pels escacs, Semblava 
que fós com el Halley. un cop cada 76 anys, Fins 
i tot. el President Pujol s'hi va dirigir personal
ment. felicitant-lo i demostrant a tothom que 
estava molt al corrent dels escacs. i de qui era 
Garri Kasparov, 

Vam veure alguna que al tra senyora que que
dava encisada per la presència de Garri. i que. en 
tornar de demanar-li un autògraf, estaven turba
des per l'encant misteriós i excitant (deia una 
senyora) d 'aquest morenàs azerbaijà, 

La instantània del lliurament del trofeig va ser 
una autèntica guerra entre els fotògrafs, cops de 
colzes. renecs, empentes, Si la premsa tingués 
sempre aquest interès pels escacs ajudarien 
molt a difondre la pràctica d 'aquest joc arreu 
del país. 
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24 LLIÇONS DE CARRI KASPAROV 

LLiÇÓ 11 ': OBERTES, SEMIOBERTES, 
TANCADES 

Després d 'estudiar les lliçons anteriors, vostè 
col.loca les peces i pensa en quina jugada pot 
començar. No tingui pressa per agafar el manual 
d 'obertures. No farà més que confondre l'a fec
cionat poc expert . Provem a fer-nos Junts l'elec
ció. Abans que res, recorda : a la posició inicial 
no existeix jugada millor ni més forta. N'hi ha 
unes quantes corresponents als principis de 
desenvolupament de les peces a l'obertura. ¡, 
entre elles. ca l escollir-ne alguna con forme al 
gust. coneixement I experiència escaquística. 

Jo et proposaria començar la partida movent 
dues case lles un dels peos centrals. Abans de 
ser Gran M estre. m 'agradava molt començar la 
part ida amb 1. e4 . Aquesta Jugada reflectia 
gosadia cavalle resca i la disposició d 'en trar en 
combat decop I volta. El peó blanc a la casella e4 
té sota foc l'Important quadre d5 i espera el 
reforç a d4. Com veieu, els object ius de les blan
ques són ben clars, oberts, i no per casuali tat 
totes les obertures que comencen amb 1. e4 
corresponen a la classe de semiobertes i ober
tes, 

De manera que les blanques van lugar 1. e4. 
Ou ina serà la mIllor resposta de les negres? 
Encara que sembl i estrany, tenen una ampla 
gamma d 'elecció. La resposta més cardinal. 
sens dubte, és el contraatac del peó negre 1", e5. 
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Totes les obertures que comencen 1. e4 , e5 ; 
2. f4 , ef4 ; 3. Cf3 , d5; 4 . d4 . Aquesta magnifica 
obertura quasi ha desaparegut de la pràctica 
seriosa de torneigs, en gran part a causa de les 
idees de contragambll de les negres, que els 
permet llu itar amb avantatge per la InIcia tiva 

mitjançant 2 ... d5! ; 3. ed 5, e4 ! o bé 2 ... ef4 : 
3. Cf3, d5; 4. ed 5, Cf6. 

Una altre intent de treure a l'acte el peó del 
centre és 2. d4 , ed4; 3 . Dd4 , que va trobar molts 
menys part idaris. Durant el passeIg de la dama 
blanca 3 ... Cc6; 4 . De3 , Cf6; les negres tenen 
temps de posar en Joc els dos cavalls I obtenen 
possibilitats iguals que les blanques. 

Partida it aliana. 2. Cf3 , Cc6; 3. Ac4 , Ac5. l a 
idea d 'aquest començament és apoderar-se del 
centre i atacar el punt f7. Aquestes són algu
nes de les temptatives, sense parar en sacrifICIS: 
4 . b4 , Ab4; 5. ce, Ac5 ; 6. d4 o bé; 4 . c3, Cf6; 
5 . d4 , ed4 ; 6 . O- O. Temptatives com aquestes 
es poden combinar amb mètodes moderns de 
desenvolupament no pressos de les forces com
batives després de 4 . d3, d6; 5. c3, Cf6; 6. 
O- O, O- O: 7. Ag5. 

La partida espanyo la corona la classe d 'ober
tures obertes. 2. Cf3 , Cc6; 3 . Ab5. Obertura 
profunda pel Seu con tingut estratègIC I tàctic. 
Els millors grans mestres consideren com una 
mesura de la forca escaquíst ica saber Jugar am b 
blanques ¡ negres posiCions espanyoles. Aquest 
començament satisfà qualsevol gust. Aquí te
nim l'esquema de la vanant del canVI, relativa
ment poc complicat per a la comprensIó: 3 ... a6 ; 
4. Ac6, dc6 . O la lluita accentuada amb precisió 
pel cent re a la vanant oberta: 3 ... a6: 4 . Aa4, 
Cf6 ; 5. O- O, Ce4 ; 6. d4, b5 ; 7. Ab3 , d5; B. de5, 
Ae6. O el famós contraatac Marshall: 3 ... a6; 
4 . Aa4 , Cf6; 5. O- O, Ae7 ; 6. Te l , b5 ; 7. Ab3, 
O- O; 8. c3, d5! ; 9 . ed 5, CdS, fins I tot 9 ... e4. 1, 
f inalment, l'esquema clàssic excepcionalment 
ric en cont ingut, que poden aplicar de manerea 
correcta sols escaquistes experts I erud its: 3 ... 
a6; 4 . Aa4 , Cf6 ; 5. O- O, Ae7; 6. Te l , b5 ; 
7. Ab3 , O- O; 8. c3, d6: 9 . h3 , Ca5 o bé 9 ... 
Cb8; 10. d4. 



Tornem a la posició després del primer movi· 
ment blanc. A més de la rectilínia 1 ... e5, les 
negres poden començar el joc continuant amb 
altres esquemes, sense una estratègia d'ober· 
tura delineada amb tanta precisió com a la par
tida espanyola. 

Totes les obertures en què a 1. e4 les negres 
contesten de manerea diferent al ... e5 const i
tueixen la classe d'obertures semiobertes. 

L'obertura més simple pel delineament de la 
lluita és l'anomenada defensa escandinava: 
1. e4. d5; 2 . ed5 . Dd5; 3. Cc3. Da5. Al preu de 
pèrdua de temps per endarrerir la dama, les 
negres fan menys tibant la situació al centre i 
volen desenvolupar les peces d'aquesta ma
nera: 4. d4. Cf6; 5. Cf3. Ag4; 6. Ac4. e6; 7. O- O. 
Cc6 . amb el posterior enroc llarg. Aquest co
mençament no és popular entre els escaquistes 
experts Ino ens ag rada perdre temps en va), 
però per a la massa fonamental d'escaquistes és 
una abertura bastant acceptable. 

L'obertura d 'aquesta classe emprada més so
vint és la defensa siciliana, que sorgeix des
prés de 1 ... c5 . 

Les negres impedeixen formar una forta pare
lla de peons. i. després de 2. Cf3 . Cc6; 3. d4. 
cd4; 4 . Cd4. molt sovint surten posicions on 
s'entaula una lluita molt complicada per contra· 
lar amb les peces les caselles centrals, i els esca
quistes tenen una gran quantitat de possibilitats 
tàctiques. Jo aconsellaria començar l'estudi de 
la defensa. sici liana per algunes partides cone· 
gudes, jugades amb la variant del drac 4 ... Cf6; 
5. Cc3.d6; 6 . Ae3 .g6; 7. f3 (o bé 7. Ae2)oamb 
el sistema Sheveningen 4 ... Cf6; 5. Cc3. d6; 6. 
Ae3. e6. 

Dues obertures - defensa Caro Kann (1 . e4, 
c6; 2. d4. d5) i francesa (1 . e4, e6; 2. d4. d5) 
-s'hi assemblen per les seves idees estratègi
ques fonamentals. Les negres no impedeixen 
crear el centre de peons ideal. però limiten la 
seva mobilitat mitjançat el peó avançat d 5. l es 
posicions més actuals de la defensa Caro-Kann 
poden considerar-se les següents. Primera: 
1. e4. c6; 2. d4. d5; 3. e5. Af5; 4 . Cc3. e6. 
Segona: 1. e4. c6; 2. d4. d5; 3. Cc3. de4 ; 
4. Ce4 ; Af5 ; 5. Cg3 . Ag6. Les blanques mante
nen un petit avantage d'espai controlat. però a 
les posicions negres no hi ha debilitats i les 
seves peces es desenvolupen sense obstacles. 

A la defensa francesa. la variant bàsica 1. e4, 
e6; 2. d4. d5; 3 , Cc3. Ab4; 4 . e5. c5 condueix a 
una posició en què la parella de peons bloque
jada d4 -e5 es troba contínuament sota ame
naça. 

Ambdues obertures s'estimen bastant eficaces i 
porten a una complicada lluita de maniobres. Als 
qui estimen el treball meticulós a l'escaquer i 
estan disposats a esperar tranquils la seva hora. 
els puc recomanar que estudi!'n una d 'aquestes 
obertures. M 'agrada més la defensa Caro-Kann. 
Allà res no impedeix desenvolupar les peces 
negres. mentre que a la defensa francesa l'alfil 
de c8 no pot entra ràpidament en acció. 

Molt més a poc a poc transcorren els esdeve
niments sobre l'escaquer si les blanques, en 
comptes de jugar 1, e4 , fan 1. d4. Aquí. en els 
primers temps. els plans dels bàndols són com
pletament inintel .ligibles, estan ocults a l'adver
sari , Totes les obertures amb el primer ma· 
vi ment 1. d4 formen la classe d'obertures tanca
des, Per jugar-les correctament cal tenir hàbits 
posicionals i certa experiència. Per això aconse
llo al principi emprar durant un any obertures 
obertes i, sols després, estudiar les tancades. 

Com en el cas 1. e4, la resposta card inal a 
1. d4 és 1... d5. Després de 2. c4 sorgeixen 
diferents esquemes de gambit de dama. Respo· 
nent 2 .. , c6 o 2, .. e6. les negres procuren mante
nir el lloc avançat de peons a d 5. mentre que les 
blanques aniran creant metòdicament condi
cions propícies perquè el peó blanc arribi a 
e4. 

En el nostre segle s'ha elaborat altres mèto
des de desenvolupament. on les negres lluiten 
pel centre de forma no tan rectilínia. Aixf va néi· 
xer la defensa Nimzowitsch (1 . d4. Cf6; 2. c4 . 
e6; 3. Cc3. Ab4) i ("dia de del/1/a (1. d4. Cf6; 
2. c4, e6; 3. Cf3. b6), on les negres tracten de 
lluitar pel control de la casella e4, A la defensa 
fndia antiga (1. d4. Cf6; 2. c4. g6; 3. Cc3. 
Ag7 ; 4 . e4. d6) i a la defensa GrOnfeld (1 . d4. 
Cf6 ; 2. c4 . g6; 3. Cc3. d5; 4 . cd5. Cd5; 5. e4). 
les negres. al contrari, permeten que l'enemic 
creï un poderós centre de peons i sols després 
es posen a atacar-lo. 

Aquí acabem la nostra breu familiarització 
amb les principals obertures. 
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LliÇÓ' 2a: L'ART DE PLANEJAR 

Quasi cada persona abans de començar qual

sevol tasca analitza les accions que ha de fer per 
aconseguir l'object iu proposat i després calcu la 
la successió. 

Estic ben convençu t que els escacs s6n. fins a 

cert punt, un model de la vida. i en aquests també 
té importància saber planejar. 
Què és el pla a la part ida d'escacs? Un ordre 
meditat d'accions per aconseguir un determinat 
objectiu. un ordre que considera la situació real 
a l'escaquer i que es corregeix permanentment 
segons el joc de l'adversari. 

La partida generalment es distingeix per l'apl i
cació d 'uns quants plans. AI principi, desenvolu
pament de l'obertu ra segons un determinat 
esquema, posant en joc les peces amb el propò
sit d 'obtenir avantatge en algun sector de l'esca

quer, Després, gradual augment de la pressió 
per aconseguir avanta tges concrets posicionals 
o materials al mig joc, Per últim, materialització 
de la superioritat a la fase fina l del joc per obtenir 

la correlació de forces on la resistència d'un dels 
dos bàndols sigui inútil. El defensor tampoc no 
construeix la seva defensa espontàniament: ho 
fa d'acord amb un pla que tingui en compte el 
perill' real de l'amenaça i les debilitats pròpies 
que s'han de superar en primer terme, 

El pla de joc s 'efectua en base a la situació 
concreta i a les seves particularitats. Per això és 
tan important saber anali tzar correctament l'es
tat de l'exèrcit propi i contrari , conèixer to tes les 
subti leses de la posició creada. La possibilitat de 
fer el pla de joc i aplicar-lo incessantment sobre 
l'escaquer const itueix un dels aspectes atrac
tius dels escacs, i sovint reporta no menys sa t is
faccions que, diguem, un bell atac al rei , Si tenim 
en compte que els rivals no sols s'oculten l'un a 
l'altre les seves intencions, sinó que fins i tot dis
simulen minuciosament la zona hipotètica del 
futur combat rea litzant enginyoses maniobres 
distractives, es veu clar que jugar conforme al 
pla adoptat és un gran art. Evidentment, l'afec
cionat no pot aprendre de cop i vol ta a calcular 
correctament les seves accions, És clar, hi haurà 
errors que destruiran el que s'hagi projectat. així 
com petits descuits. Però, en la meva opinió, és 
preferible aprendre a planejar en base a errors a 
prescindir per complet d'un pla. 
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Per confirmar-ho us oferiré dos exemples. 

A. SUETIN 
l , BONOAREVSKI 
M oscou , 1963 

, . e4 . e5; 2 . C13,Ce6 ; 3 . Ab5, a6 ; 4 . Aa4 , 
d6 ; 5 . O- O 

Sobre l'escaquer veiem una de les ve lles rami
ficacions de la partida espanyola. En concloure 
la primera meitat del pla de desenvolupament 
en l'obertura ¡evacuació del re i del centre), les 
blanques comencen a crear el centre de peons 
amb les jugades c3 i d4, intensificant la pressió 
sobre el peó e5, Les negres generalment tracten 

de mantenir el punt avançat e5, traslladant el 
cavall per l'itinerari Cg8-e 7-g6, amb la posterior 
Ae7. Ambdós bàndols estan preparats per a una 
lluita de maniobres relativament len ta. Però ines
peradament. les negres fan un brusc atac an
tiposicional: 

5 ... g5?! ; 6, d4! 

Les accions enèrgiques al centre són la millor 
reacció a tan prematur atac r ival al flanc , Justa
ment en obrir el centre es deixa sen tir més ràpid 
el retard de les negres en el desenvolupament. 
La 6a. jugada de les blanques és un bon exem
ple de la immediata correcció del pta abans tra
çat, a causa de les accions arriscades del bàn
dol contrari . 

6 .. , g4 ; 7 . Ae6, be6 : 8 . Ce ' , ed4?! 

Una altra concessió posicional. Estimant que 
l'avantatge de dos alfils els dóna dret a obrir el 
joc, les negres cedeixen les seves posicions al 
cen tre, endarrerint-se corn abans. 

9. Od4 , 016: , O. Oa4 , Ce7 : " . Ce3 

Una altra esmena al pla d 'obeltura. La situació 
creada no exigeix de les blanques que desplacin 
el peó a c3. El cavall ocupa aquesta casella i s'in
corpora tot seguit él la lluita pel centre , on ara 
ocorren els esdeveniments decisius, 

, 1.. . Ad7; , 2 . Oa5 ! 



Un altre cop les blanques modifiquen el seu 
pla de joc. Les blanques impedeixen al re i adver
sari que enroqui, anul.lant d'aquesta manera les 
intencions enemigues de mobilitzar les seves 
peces. La pèrdua d 'un temps de les blanques és 
ben compensada per la inharmonia de les ne
gres. 

12 ... Rd8 ; 13. Cd3. Ag7 ; 14. e5! 

Amb aquesta jugada les blanques comencen 
a aplicar el seu segon pla, que té per objecte 
organi tzar l'atac al rei estancat al centre. El camí 
més curt és netejar les línies del centre de l'esca
quer, privant el rei contrari de la monolítica 
cobertura de peons. 

14 ... 015 

Després de 14 .. de5 ; 15. Cc5noveudefensa 
contra l'amenaça Td 1. 

15. Tel . d5 

És l'única forma de salvar la posició, evitar l'ober
tura de la línia d. Però les caselles indefenses del 
bàndol negre decideixen el desenllaç del combat. 

16. Ce2. Cg6 ; 17. Cg3. De6; 18. Ag5. Rc8; 
19. Cc5!. Dc8 ; 20. Ch51 

Els cavalls blancs destrossen la posició de les 
negres. La fase culmi nant del pla ofensiu blanc 
és aconseguir avantatge material genuí. 

20 ... Tg8 ; 21 . Cg7 . Tg7 ; 22 . Ca6 . Ta 7 ; 
23. Ae3, Ta6; 24. Oa6. i les neg res van aban
donar ben aviat. 1 - O. 

Un altre exemple. Final de la partIda S. GLI 
GORIC-V. SMISLOV. 

(vegeu diagrama) 

En la situació creada, l'avantatge pnncipal de 
les negres consisteix no tant en el peó de més, ja 
que sols es podrà aprofitar al final, sinó en el 
control de les caselles del centre d4, d5, c5, f4, 
f5. Les blanques tenen, en canvi , avantatge de 
peons al flanc de dama i a la línia d. Quantes par
tides com aquesta han acabat en taules per joc 
imprecís! Però Smislov juga aquests finals molt 

bé. Divideix el seu pla per aconseguir la victòria 
en les següents parts : 

1 a. Canviar immediatament un parell de tor
res per assegurar-se contra l'amenaça d'incur
sió per la línia d. Les negres han de deixar una 
torre per a la possible lluita contra els peons 
blancs del flanc de dama. 

20 ... Td8; 21 . Tdl . Td2; 22. Td2. Rf8; 23. 13. 
Re7 

2a. La segona part del pla està vinculada amb 
l'amenaça de l'aparició del peó passat a la línia h. 
Per impedir-ha, la torre blanca ha d'abandonar la 
línia d i la torre negra ocupar el seu lloc. 

24. R12 . h5; 25. Re3. g5! ; 26. Th2 . Td8 ; 
27 . Thl 

3a. La tercera part del pla preveu l'atac so· 
bre e4. 

2 7 ... g4 : 28. Ig4. Cg4; 29. Re2. C16; 30. 
Re3. Td4 

Ara, quan les peces blanques estan lligades al 
peó e4, entra en acció el rei negre, dirigint·se de 
e7 a g4. 

31 . Tll . Cg4: 32. Re2. R18; 33. Tl3. Rg7 : 
34. Td3. RI6 

Correcció necessària del pla. L'i t inerari del rei 
g7-g6-g5-h4 va ser traçat sota la condició de 
conservar les torres. Les blanques volen trobar 
la salvació en un final de cavalls. Per això, el rei 
negre s'ha de mantenir a prop del centre. 

221 



35. Td4. ed4; 36. Cb5. Re5 !; 37 . Ca7 . Re4 ; 
38. Ce8 . d3 (és clar que no 38 ... e5?? per 
39 . Cd6) ; 39 . Rd2. Rd4; 40. e5 . be5; 41 . Cd6. 
Ce 5. 0 - 1 

Com aprendre a traçar correctament els plans 
del proper combat escaquístic? El millor és ana
litzar els comentaris de grans mestres sobre 

partides jugades. parant atenció a la successIó 
d'accions per aconseguir l'objectiu final. 

Els comentaris a partides Jugades per esca
quistes altament qualificats prestaran un gran 
ajut als afeccionats que desitgin elevar el seu 
nivell de joc. 

SEMIFINALS DEL TORNEIG DE CAN DIDATS 

Arthur Yusupov i Andresi Sokolov es classi fi
quen per a la final del candidat. Aquestes són 
algunes de les seves millors victòries: 

SOKOLOV 
VAGANIAN 8 - 04 

1. e4 . C16; 2 . e5 . Cd5; 3. d4 . d6; 4 . C13. Ce6; 
5 . e4 . Cb6 ; 6 . Ae2 . Ag4 ; 7. ed6. ed6; 8 . d5. 
A13; 9. A13. Ce5; 10. Ae2 . g6; 1 1. Ae 3. Ag7; 
12. Ad4 . O- O; 13. Ce3. Te8; 14. b3. e6; 15. 14 . 
ed5; 16. le5 . de4 ; 17 . O- O. de5; 18. Ab6 , 
Ob6; 19. Rh 1. Tld8; 20. Cd5. Oe5; 21. bc4 . 
b5; 22 . Te l . Ah6; 23 . Ag4. Ac 1; 24 . Ae8 . Ag5 ; 
2 5. 013. T18; 26. Ab7 . bc4; 27. Dg3. 16; 28. h4. 
Ad 2; 29 . T16. Tl6; 30. C16. Rg7 ; 31. Ce4 . Oe3; 
3 2. Oe3. Ae 3. 33. Ad5. e3 ; 34. Ab3 . Ad2 ; 
35. Rg 1. 1 - 0 . 

YU SUPOV 
TIMMAN 0 - 86 

1 . d4. C16; 2 . e4. g6; 3 . Ce3. d5; 4 . ed5. 
Cd5 ; 5 . 04 . Ce3; 6 . be 3. Ag7 ; 7 . Ae4. b6 ; 
8 . 013. O- O; 9 . Ce2 (9. e5. Aa6 '; 10. Ad5 . e6 ; 
11 . Ab3. De8!). Ce6 : 10. h4. Ca5: 1 1 . Ad3. 
e 5 : 1 2 . A.3. Te8 : 1 3. h51 . Od7 1 (guanyar el 
peó de d4 pot ser dolent: 13 ... ed4: 14. ed4 . 
Ad4: 15. hg6. hg6; 16. Td 1!. amb la lorta ame
naça 17. Ab5!. No serviria 16 ... c5 , per 1 7.Cd4. 
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Dd4 (o 17 ... ed4: 18. 014 amb ,dea de 19. Oh6 
amb fon atac); 18 . Rfl ! i el blanc té millor par· 
tida. Si 16 ... 016 pot seguir 17. Cd4 . Od4 ; 
18. Rfl . amb la mateixa idea); 14. Td 1 . Oa4 ; 
1 5. Ae l . e5: 16. d5. Oa2 : 17. Ah6!. Ah8 
(17 ... Ah6 és perillós per al negre : 18. hg6 , Ig6; 
19 . Th6 amenaçant 20. Th7 . Rh7: 21. 017): 
1 8 . Ab5. TdB: 1 9 . Ag5 !. Ob3 (el negre perd 
qualitat de totes formes. Ja que 19 ... f6 ; 20. Af6 . 
T18: 2 1. hg6. AI6 (21 ... T16: 22 . Oh5) : 22. Oh51 
amb lort atac de mat ): 20. hg6. Ig6 : 21 . Th7!. 
Rh7 : 22 . 0f7. Ag7 : 23. A16. Tg8 : 24, Ae B!. 
1 - 0 . 

TIMMAN 
YUSUPOV 

Comentaris de Rochade 

O- 53 

1. d4 . d5: 2. e4 . e6 : 3 . Ce3. C16; 4. C13. Ae7 : 
5. Ag5 . h6 : 6. A16 . A16: 7. Ob3. e6; B. 0 - 0 - 0 . 
de4: 9 . De4 . b5 : 10. Ob3 . a5: 11 . e4 . a4 : 
12. De2. Cd2: 13. d5.ed5: 14. ed5. a3: 15. de6. 
ab2; 16 . Rb1 . le6 : 17. Oe4 . Ae3; 18. OaB. 
O- O: 19. De6. b4: 20 . Ae4 . RhB; 21 . Oe4 . 
De7 : 22. Ca4 . Ce 5; 23. Ad3. Cd3: 24 . Cg6. 
Rg8; 25. Td3. Tl2: 26 . Tl3. T13: 2 7. g13. Od6. 
28. 0 e2 . e5 : 29 . Ca4 . Ae6: 30. Td1, Ad5 : 
31 . 0 a4 . Od8. 32 . Oe6 . Ad4; 33. Td4 . ed4 : 
34. Ob5, Oa8; 35. Rb2. Oa2; 36. Re 1. Da 1: 
37 . Rd 2. De3; 38. Rdl , Ab3 . 0 - 1. 



FINAL SEVILLÀ 

per X. Mateu' 

Era un diumenge qualsevol de 198 2, a Sevilla. El meu cor escaquístic estava posat en el Xec 
Escacs. però m 'era obligat de defensar els colors del Circulo de Labradores. Ens enfrontàvem al Mer
cantil «8» (de ve terans, que es feien di r ells) i, en oferi r-nos -abans començar- uns simpàt ics fulle
tons que ells mateixos editaven, ens varen proposar un curiós repte: ens donaven una posició, una 
setmana com a termini de resolució i un premi (poques mil pessetes). 

Ells conf iaven en la di ficul tat del tema i el creien inèd it. En revisar l'únic manual de finals que tenia 
a mà (unic i gairebé suficient). Prati ca l Chess Endi ngs de'en Keres, hi havia dues maneres d 'acce
di r a la victòria. 

Els sevi llans foren sorpresos, però allà hi vàrem aprendre tots. 

1 . RI6 
El primer objectiu del blanc és portar el rei a 

h6, amb la qual cosa, i amb l'ajut dels escacs, es 
pot treure el monarca negre del racó. 

1 ... Ae4 
La mi llor casella per a l'alfil . Si 1 ... Ad3; 2. Rg5. 

Af1 (al tres jugades no afecten el pla blanc i pas
sen a linies semblants a la variant principal); 
3 . Rg6 (3. h4 es veurà que també guanya). 3 ... 
Ag2 (3 ... R18; 4 . T17; 3 ... Ad3; 4 . Rh6 i no és 
necessar i que el peó avanci) ; 4. Td7 , RfS 
(4 ... Ae4 ; 5 . Rh6 semblant a la variant prinCi
pal); 5. Td8. Re7; 6. Th 8 seguit de Rg7 i el peó 
té via lliure. 

2 . Rg5. Ag2 
O bé Ad3-c2-b 1. no influe ix sobre el pla 

blanc. 

3 . Rg6. Ae4 
Cont ra 3 .. , RfS procedeix una elegant manio

bra en què ta torre ta lla les possib ilitats d 'escac 
de l'allil: 4 . Tl7 . Ag8 (4 ... Ae8; 5. h4 i 6. Ag7 
guanya); 5. Tg7 . Ah8 (5 .. A18; 6. h4 i Af6) ; 
6. Te7. Ad5 ; 7. h4. Ac4 ; 8. Th7 . Ag8; 9. Td7!. 
Ah8; 10. h5. Ab3 ; 1 1. Th7 . Ag8; 12. Tc7!. 
Rh8; 13. h6. Ad5; 14. h7. Ae4 ; 15. Ah6 
guanya. 

4 . Rh6 . A15 ; 5 . h4. Ae4; 6 . T97 . RIS 
Si 6 .. Ah8; 7. Te7 . Ad5 ; S. Te8 +. Ag8 ; 

9. Ag5. Ag7 ; 10. Te7 . Ah8 ; 11. Ag6! . conti
nuant amb la bonica maniobra comentada en la 
nota anterior: 11 ... Ac4 ; 12 . Th7 , AgS; 13. 
Td7!. etc. 

7. Tg5. Rf7 
Evitant momentàniament una de tes amena

ces blanques. Per exemple: 7 ... Ad3(c2); 8. Ah5. 
Ae2 (d 1); 9 . Ag6 . R98 (perquè si no. el blanc 
Juga R16. h5-h6 . Tg7. h7-h8); 10. Td5 (c5) i 
guanya. 

8 . Tg3 ! 
Amenaçant 9 . Rg5, Rg7; 10. Rf4 guanyant 

l'alfil, per la qual cosa ha de fugir de ta seva millor 
casella , que és e4. 

8 ... Ac2 
Si 8 ... Abl ; 9 . Tg7. A18(0 A16 ; 10. T91 . Ad3; 

11. Tdl seguit de Tll o Rh7 guanyant (fàCIl); 
10. Tg5 i et negre no pot evitar 11 . Rh5 , que 
s'ha vist que guanya. Ara surten dues maneres 
d 'imposar-se: 
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a) SOLUCiÓ DE KLlNG : 9 . Tl3. Rg8; 1 O. Te3 ! 
(a) 10 ... Ae4 ; 11. Tg3 . Rf7 ; 12. Rg5 1 

(b) 10 ... Ab1 ; 11. Tg3 . Rf7; 12. Tg7 . Rf8; 
13. Tg5 i 14. Rh5. guanya 

(e) 10 ... Aa4; 11. Te8. Rf7 ; 12. Rh 7. Ab5 
(12 ... Ab3 ; 13. Te 1 i Tf1 ; 12 ... Ad 1; 
13. Te4); 13. Td 8 !. Ae6 (a4 ); 14. Td4 
(d2) guanya. 

b) SOLUCiÓ DE GURETZKY-CORNITZ: 9. Rh5 
(a) La gràcia d'aquesta variant està en el fet 

que després de 9 ... Ad 1; 10. Rg5. Rg7 ; 
11 . Tc3!. l'al fil neg re no pot tornar a 
temps a la diagonal bona: 11 ... Ae2 ; 
12. h5. Ab5(f1 ); 13. h6+. Rh7; 14. Tc7. 
Rh8; 15. h7 i Rh6 guanya. 
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(b) 9 ... Ab l (h7); 10 . Tg5 i Rg4 
(e) 9 ... Ae4; 10 . Rg5! 
(d) 9 ... Aa4; 10. Rg5. Rg7; 11. Tc3! on no 

hi ha defensa contra l'avanç del peó. 
(e) 9 ... R16; 10. Tg5. Ad 1 (10 ... Af5; 1 1. Rh6. 

Ad3; 12. Tg3 . Ae4; 13. Tg4 i Tf4 gua
nya) ; 1 1. Rh6. Rf7 (el blanc amenaçava 
ponar la torre a la columna f: 11 ... Af3; 
12. Tg 1. Ae2; 13. Tg2 i Tf2 ; 1 1 ... Ab3 ; 
1 2. Tg~ . Ac4; 13. Tg4 i Tf4 ); 12. Tg7 , 
Rf6 (12 ... Rf8 ; 13. Rg6 i Rf6 . etc.); 
13. Tg 1. Ae2 ; 14. Tg2 i Tf2 guanyant. 

Xavier Mateu i Palau 
(04.oetubre.' 985) 



APUNTS DE TEORIA 

L'ATAC PANOV (11): variant 5 ... g6 

per Albert Mosella i Marc Ferrer 

1 . • 4 , c6 ; 2 . d4, d5 ; 3 . • d5, cd5; 4 . c4, Cf6; 5 . Cc3) . 
A l'anterior BUTLlETr figura la primera !rnia. 5 ... Cc6, i en aquest número us oferim la se

gona part. 5 .. , 96 , una jugada amb caire de gambit. on se sacrifric8 el peó d5 negre. almenys 
momentàniament. i que du a posicions de joc tens i complicat. De tota manera, el blanc no 
està obligat 8 acceptar aquest sacrifici . i pot optar per l 'avantatge posicional que li ofereixen 
altres Unies. 

B 

5 ... g6 

Bl : 6. AgS .. . 
B2 : 6. cd S .. . 
B3: 6. Db3 .. . 

Bl 

6 . Ag5 ... 

6. Cf3 . Ag7; 7. Ae2. O- O; 8. O-O. Cc6 ; 
9. h3. dec4 ; 10 . Ae4 , b6. Igualtat, Burger
Benko. EUA. 196 9 . 

6 ... Ag7 
7 . Cf3 .. . 

7. Af6 . Af6; 8. Cd5, Ag 7: 9. C13. Ce6: Igual
ta t. 

7 ... C.4 

7 .. O- O: 8 . AI6 (8 . cd5 , Cd5: 9. Db3, Ce3: 
10. bc3, iguaitat). A16: 9 . Cd5 (9 . cd5. e6 1 i les 
negres estan una mica més bé), Ag7 ; 10 . Ce3. 
Da5 : 11 . Dd2. Dd2; 12. Rd2. Td8: 13. Ad3?i 
( 13. Td 1, e5 (13 ... Ad4: 14. Gd 4 . Td4 : 15. Rc3 
amb lleuger avantatge de les blanques]; 14. d5. 
e4 ; lS. Cg5 , 15: 16. Rel i el blanc té lleuger 
avantatge) , Ce6 ! Igualtat. Loutian-Gufeld , URSS 
1981. 

8 . cd5, Cg5 
9 . Cg 5, o- o 

10. Ac4 ... 

10. Dd 2, Cd7: 11. Ae4 . a6 : 12 . a4 , Db6 : 
13. C13, Db4: 14. Ae2, Cb6: 1 5. a5, Cc4: 16. Ae4. 
Dc4 amb lleuger avantage de les negres, Eneud
sen - Karaklajic. Beverwijk 196 7. 

10 ... e5 
11 . Cf3, ed4 
12 . Cd4, Dh4 
13. Cce2, Ag4 
14. Tc l , Cd7 

Les negres tenen compensació pel materia l. 
Bessenay-Maric, França 197 1. 

B2 

6 . cd5 ... 

(vegeu diagrama) 

8 21 : 6 ... Ag 7 
B22 : 6 ... Cd 5 
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B21 

6 ... Ag7 
7 . Ac4 ... 

7. Ab5 ... i ara: 
a) 7 ... Cbd7; 8 . d6 (8. Ag5, O- O; 9. Ad7 , 

Ad7; 10. Cge2, Oa5; 11 . Af6, Af6 amb lleuger 
avantatge de les negres, Gonzalez Mestres· 
Ochoa, Espanya equips 1981), O- O (B ... ed6; 
9 . Oe2 , Rf8 [9 ... Oe7 ; 10. Oe7, Re7; 11. Cf3, és 
avantatjós per les blanques); 10. Cf3, h6 [Ve
limirovic-Gliksman, Iugoslàvia 1968J; 11 . O- O; 
Les blanques estan millor); 9. de 7, De 7; 10. C
ge2 , a6; 11 . Ad3. b5 ; 12. O- O. Ab7; 13. a3. 
TfeS; 14. Ag5. Taules, Minic-Bronstein, Vikovci 
1970. 

b) 7 ... Ad7 ; 8. Ac4 . O-O; 9. Cge2?! (9. Ob3 
és millor). b5 1; 10. Ab5?, Ab5; 11 . Cb5. Od5 
amb avantatge de les negres. Novak-Janata. 
Txecoslovàquia. 1981. 

7 ... O- O 
8. Cge2. Cbd7 
9. Cf4. Cb6 

9 .. Ce8; 10. O- O. Cd6; 11 . Ab3. Cb6; 
12. Ae3 , Ad7 (Padevski-8ilek. Niça 1974) ; 
13. Cd3 ¡ les blanques estan una mica millor. 

10. Ab3. At5 

10 ... Dd6; Il. O-O. Ad7; 12. Tel. a5; 13. a4, 
Trc8; 14. h3. h6; 15. Te5, Cc4 ; 16. Oe2. amb 
avantatge blanc. Tal -Wade. Tallin 1971. 

11 . O- O. CeS 
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11... Od7 ; 12. Tel . a5; 13. a4. Tfd8; 14. h4. 
h5; 15. De2; Les blanques estan més bé, Szabo
Kostro, Luhacovice 1971 . 

12. Tel . Cd6 
13. h3. TeS 
14. Ad2. Cte4 
15. Ce4 . Ce4 

Fins aquí la partida Cejthin-Aitov. URSS 1972. 
Ara 16 Ae3 i les blanques tenen lleuger avan
tatge. 

a) 7. Ab5 ... 
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6 ... Cd5 
7 , Db3 ... 

al ) 7 ... Ad7; 8 . Ob3 (8. Ac4). Cb6; 9. Cf3. 
Ag7. Igualtat. Degenhardt-Delander, RFA 1967. 
a2) 7 ... Cc6; 8. Oa4. Cc3; 9. be3 (9. Ac6. be6; 
10. Oc6'!' Ad7 ; 11 . Oc3. Tc8 amb compensa
ció pel material). Ag7 ; 10. Cf3 (10. Ac6. be6; 
11 . 0c6. Ad7 amb idea de Tc8 i Ac6. i les 
negres tenen compensació pel material). O- O; 
11 . O- O. Ae6; 12. Ac6, be6; 13. Aa3 . Dc7 ; 
14. Tfe 1 i les blanques estan una mica millor, 
Karpov- M iles. Amsterdam 1981 . 

b) 7.Ac4.Cb6; 8. Ab3.Ag7;9.Cf3(9.Cge2. 
O- O; 10.0-0.Af5; II .d5. Ca6; I 2. Ae3.Cc8. 
Igualtat. Bisguier-Larsen, Ciutat de Palma, 1971), 
Cc619 ... O- O; 10. O- O. Ag4 ; 11. d5, amb lleu
ger avantatge blanc); 10. a4 (10. O- O. O- O; 
l1.d5.Ca5; 12. Ag5!. Ag4; 13.h3.Af3; 14. 013, 
Cb3?! 11 4 .. Od7!?); 15. ab3. i les blanques 
estan millor, Nunn-Selrawan, London 1984), 
Cd 4; 11. Cd4 . Od4; 12. Od4 . Ad 4; 13. a5, Cd7; 
14. Cd5. Ae5; 15. O- O. amb compensació pel 
material. CeJtl ln-Vorotnlkov. URSS 1973. 

7 .. . Cb6 

7 ... Cc3 ; 8 . Ac4. e6; 9. bc3, Cc6; 10. Cf3 , 
Ag7 ; 11 . Ae3. Af8; 12. O- O. Aa3; 13. Oa3, 
Oe7; 14. Ocl amb avantatge blanc. Tal-Pohla 
URSS 1972. 

8 . d5 ... 

8. Ab5 . Ad7 (8 ... C8d7; 9. a4. a5; 10. 114 . 
Ag7 ; 11 . h5.0-0; 12. l1g6. l1g6; 13.Cge2 .e5; 
14. Ce4 i les blanques tenen avantatge. Velimi
rovic-Vuklc, IugoslàVia 1970); 9 . Cf3 , Ag7 ; 10. 



Ce 5. o- o; 11 . Cd7. C8d7 ; 12 . Ae3. Cf6 ; 
13. O- O. e6?1 (13 ... Cfd5 ; 14. Cd5. Cd5. Igual
tat); 14. d5 j les blanques estan millor M esing
Atanasov, Varna 1973 . 

8 ... Ag7 
9 ... A.3. O- O 

10 ... Tdl . Ca6 

És interessant 10 ... Ag4 !? 

11 . A.2. Dd6 

11 .. Ad 7?!; 12. Cf3. Te8 ; 13 . Cd4! és avan
tatjós per les blanques. 

12. Cf3 ... 

Fins aquí la partida K. J. Schulz-A. M iles. RDA 
19 8 3. i ara: 12 .. . Ag4 . amb lleuger avan tatge de 
les blanques. 
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6 . Db3. Ag7 

6 ... de4; 7. Ae4. e6 ; 8. d5. ed5; 9. Cd5. Cd5; 
10 . Ad5. De7; 1 1. Ae3 . Ag7 ; 12. Cf3. O- O; 
13. O- O. Ce 6; 14. Tle l . i les blanques tenen 
avantatge. (Boleslavski). 

7 . ed 5. O- O 

831: 8. Af4 .. . 
832: 8 . Cge2 ... 
833: 8. g3 .. . 
834 : 8. Ae2 .. . 
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8 . Af4 ... 

a) 8. Ad 3. Ca6; 9. Cge2. Ce7; 10. Cf4. b6 ; 
11. O- O. Ab7 ; 12. Ae4. Dd6. Igualtat. 

b) 8 . Ae4 . Cbd7; 9. Cge2. Cb6; 10 . O- O. 
Ce4; 11 . De4. b6; 12. Ag5. Ab7 ; 13. Cf4. Dd7 . 
Igualtat. Alekhine-Euwe. Bern a, 1932 . 

e) 8. Cf3. Cbd7 (8 ... b67i; 9. Ae4. a6 ; 10. a4 i 
les blanques estan una mica més bé. Halldor
Lei fur. Reykjavik. 1984); 9 . Ag5 . Cb6; 10. Af6 
(10 . Ae4. Af5 ; 11 . Td 1. Ce4 ; 12. O- O. Ce3 ; 
13. be3 . Te8 amb lleuger avantatge de les ne
gres. Ta l 8ronstein URSS 1961 ). ef6 1. lgualtat. 

d) 8 . Ag5. Da5; 9 . Af6. ef6 ; 10. 0 - 0 - 0 . 
Cd7 ; 11 . Rb l . Cb6; 12. Ad3. Ag4; 13 . Tel . 
Ah6 ; 14. Te2. Tad8 ; 15. h3. Tle8 ; 16. Cge2. 
Ae2 amb igualtat. vasjukov-Bronstein, Kislo
vodsk 1968. 

8 ... Cbd7 

a) 8 ... a5 ; 9 . CI3 (9 . Ae4 1?; 9 . Ab5! ?). a4 ; 
10. Ca4.Cd5; 11.Ad2 (1 1. Ab8.Tb8; 12. Ae4. 
Cf4; 13. O- O. b5 amb lleuger avantatge negre; 
1 1. Ae5. Ce6; 12. Ag7 . Rg7 ; 13. De2 . Da5 ; 
14 . Cc3, AeG amb compensació pel material). 
Ce6; 12. Ae4. Ca5; 13. Aa5. Da5; 14. Ce3.Ce3 
(1 4 ... Cf4; 15. O-O. Dh 5; 16. Ce2 !. i les blan
ques tenen lleuger avantatge); 15. be3 (1 5. Oc3. 
Dc3 ; 16. be3. Ag4. lgualtat). Fins aquí la partida 
M ihalehisin·Sagirov, URSS 1979. Ara : 15 ... 
Ag4; 16. Ae2. Af3; 17. Af3. e51 amb igualtat. 

b) 8 ... e6; 9. d6. Ce8 (9 ... Ch5!; 10. Ae5. 16; 
11. Ag3. Cg3; 12. hg3. Dd6 amb eontrajoc); 
10. Da3! (10. Cb5. Ce6; 11. Cf3. a6; 12. Ce7. 
Cd4 !; 13. Cd4 , Ce7; Les negres estan una mica 
més bé; 10. Cf3. Cd6; 11 . 0 - 0 - 0 . C15; 12. d5 
amb joc complicat). Ce6; 11. Cf3. Cd4; 12. Cd4. 
e5 (12 ... Ad4 !?; 13. 0 - 0 - 0 . e5; 14. Ah6. Cg7 
amb joc complicat); 13. Ag3 . ed 4; 14. Cd5. 
Ae6; 15. Ce7. Rh8; 16. h4 !. Dd 7; 17. h5. g5: 
18. h6 (18. De5. h6; 19. Ab5. Dd8). Af6; 
19 . Ad3. Cd6 (19 ... Td8; 20 . Ae2? Cd6; 
2 1.Ad6 1. Dd6; 22 . Dd3 ); 20 . Ad6. Tle8 ; 
21. De5'. Ae7; 22. Ae7. De 7; 23. Dd4. f6 ; 
24 . O- O! amb lleuger avantatge de les blan
ques. Lptuan-Veingold. URSS 1979. 

9 . Ae2 ... 

9. d6. ed6; 10. Ad6 . Te8. Igualtat. 

9 ." Cb6 
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10. A13 . AlS 
11 . Tdl ... 

1 1. Cge2?!. Ad3 1 seguit de Ac4 és avantatjós 
pel negre. 

11 ... Dd7 
12. h3 ... 

12. Cge2 . Tfd8 : 13. d6 . ed6: 14. O- O. Ag4. 
Igualtat. 

12 .. . hS 
13. Cge2 ... 

13. Ae5 . Tfd8: 14. Af6. Af6: 15. Cge2 . 114 : 
16. O- O. Tac8: 17. Tfe 1. Cc4 . Les blanques 
tenen lleuger avantatge, Gulko-Tukmakov Vil
nus 1978. Interessant és 13. a417. Tfd8; 14. d6 . 

13 ... Tfd8 
14. d6. ed6 
15. O- O ... 

15. d5 ?!. Te8 : 16. 0 - 0.Ag41 : 17. Ag4 . hg4; 
18. hg4 (18. h4. Ch5). Cg4 segui t de Ce5 amb 
lleuger avantatge de les negres. 

15 ... d5 

15 ... Tac8: 16. Tfe 1 (16. Cg3). Te8 : 17. Cg3 . 
Tel ; 18. Te 1. Ad3 ' lgualtat. Dorfam-Tukmakov. 
Vilnus 1 978. 

16. Ag5. Ag4! 
17 . Ag4. hg4 
18. h4!. .. 

18 . hg4? 094 ! amb avantatge de les negres . 

18 ... Te8 
19. C14. Ce4 
20. CldS. CdS 

Fins aquí la part Ida GeorgadzeNaganian , 
URSS 198 3. ara: 21 . Dd5 . Dd5; 22 . Cd5. Cg5; 
23. hgS. Tad8: 24. Cf6 . Af6; 25. gf6; Te2 i les 
negres estan una mica millor. 
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8 . Cge2. Te8 

6 ... Cbd7; 9. Cf4.Cb6. 10. Ae2.Ag4 (10 ... g5!?; 
11. Ch5. Ch5 : 12. Ah5. e6 amb conlraJoc); 
11. Ag4. Cg4: 12. h3. Ch6; 13. g4'. Ad4; 
14. Ch5. Cf5; 15. gfS. gh5 : 16. Ah6; les blan-
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ques tenen lleuger avantatge; Anikaiev Seojev, 
URSS 1979. 

g . g3 ... 

9 . Ag5 (9. Cf4 1?). e6 : 10. de6. Ae6: 11. Db7 . 
Cbd7: 12. 0 - 0 - 0 . Da5 : 13. Db5. Db5; 14. 
Cb5 . Ae2 Igualtat. 

9 ... e6 
10. de6 ... 

a)l O. d6. Dd6: 11 . Ag2 . Cc6; 12. O- O. Cd5 
Igual tat . Cejtlin-6uhman. URSS 1973. 
b) 10. Ag2 . edS; 1 1. Ae3 igualtat. 

10 ... Ae6 
11 . Db7 . Cbd7 
12. Ag2. Tb8 
13. Da6 ... 

a)13. Da7 . Ac4: 14. Af3. Cd5; 15. Cd5 (15. 
Oa4 . C7b6 . i les negres tenen avantatge) . Te2 ; 
16. Ae2 . Ad5 amb avantatge de les negres. 

b) 13. Df3. Ag4 : 14. Df4 (1 4 . Dd3 . Ce5). 
Da5: 15. f3. Cd5: 16. Dd 2. Ce3 : 17. Rf2 . Cc4. 
Les negres estan millor (Boleslawsky). 

13 ... Cb6 
14. b3. CldS 
15. O- O. Cc3 
16. Cc3 . Dd4 

i ara: 
a) 17. Ab2. Dd2 : 18. Tab l . Ac3: 19. Tdc l . 

Ob2 amb lleuger avantatge de les negres. 
b) 17. Af4. Dc3 : 16. Ab8. Tb8: 19. Da7 . 

Ae5; 20. Tac l , Db4 amb igualtat. 
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8 . g3. e6 

a) 8 ... Ca6 : 9. Ag2. Db6 : 10. Db6. ab6 ; 
11 . Cge2. Cb4: 12. O- O. Td8: 13. d6. Td6 
(13 ... ed6; 14. Ag5. Te8: 19'. a3. Cc6; 16. Tfel : 
Ag4 : 17. Af6. Af6: 18.Cd5: les blanques tenel1 
avantatge. Tal·Botvlnnik. URSS 1966); 14. Af4 . 
Td7 ; 15. Tfd1. Cbd5 (15 ... Cfd5: 16. a3 . Cf4 . 
17. C14. Cc2; 18. Tac 1. Cd4: 19. Cld5 i les 
blanques estan més bé); 16. Ae5 amb avan· 
tatgede les blanques. Spassky·Petrosian 1966. 

b)8. .. Cbd7. 9. Ag2. Cb6 (9 ... Ce8'!: 10. Cge2. 
Cd6 ; 11 . Af4 i les blanques estan una rlllca 
millor. Makarooev-Celtl ln. URSS 1974); 10. Cge2. 



AI5 (10 ... a511; 11 . a4 . A15; 12. O- O. Ad3; 13. 
d6. ed6; 14. Ab7 . Tb8; 15. A13 . Te8; 16. Ddl 
amb avantatge, Hubner-Smyslov. Tilburg 1984) i 
ara : bl ) 1 1. O- O. Dd7 (11... Ad3); 12. a4 
(12. Tel . h6; 13. a4. Tad8; 14. d6. Dd6; 15. Cb5. 
Dd7 ; 16. Ca7 . Cbd 5; 17. Cb5. Ae4 !; 18. C14. 
Ag2; 19. Rg2. b6; 20. 013. amb lleuger avan
tatge blanc. Fuchs·Bronstein, Berlin 1968), Ah3 
(12 ... Ad3 ; 13. d6 . ed6; 14. a5. Ac4; 15. Db4 i 
les blanques tenen lleuger avantatge, liberzan
Gurguenidze. URSS 1969); 13. Ah3 . Dh3; 14. 
Cf4 , les blanques estan una mica millor. 

b2)11 . C14. h6 ( 11 ... a5 ; 12. O- O. g5; 
13. Cle2. h6; 14. Te 1. Tc8 (14 ... Ad3 ; 15. a4 ); 
15. h3 amb avantatge blanc. Matanovic-Vukic. 
Iugoslàvia 1967); 12. a4!? (12. O-O. g5; 
13. Cle2. Dd7; 14. 14 (14. a4. Ah3 ambcompli
cacions). 94; 15. a4 amb joc com plicat). Fins 
aquí la partida Suba-Dvoiris. 50chi 1983. ara 
12 ... a5!?; 13. O- O. g5; 14. Cle2. Ad3 amb 
contrajoc; 14 ... Dd6; 15. Cb5. Db4; 16. Db4. 
ab4 ; 17. d6 amb joc complicat. 

9 . de6 ... 

9. Ag 2. Cd5; 10 . Cge2. Cc6 amb igualtat. 
Gipslis-Seleznev. URSS 196 1. 

9 ... Cc6 
10. e17. Rh8 
11 . Cge2 . De7 
12. A e3 . Cg4 
13 . Rd2 ... 

13 . Cd5. Of7 amb avantatge negre. 

13 ... Ae6 
14. d S. AI7 
15. Ah3. Cge5 
16. Tadl . CaS 

Les negres tenen compensació pel material. 
16 ... b5?; 17. Db5 dóna avantatge a les blan
ques, Gheorghiu-Johannessen, La Havana 1 966. 

B34 
8 . Ae2. Cbd7 

(Vegeu diagrama) 

a) 8 ... b6 ; 9. A13. Ab7; 10. Cge2. Dd7 (10 ... 
Ca6; 11 . O- O. Dd7; 12. Ag5. Tld8; 13. Tlel. 
Cd5; 14. Ad5. Ad5; 15. Da3 . les blanques 
estan més bé. Zinn-Brümmer, Alemanya Dem., 
1964); 1 1. A14. Td8 ; 12. Tcl. Ca6; 13. Da3. 
AfS ; 14. b4 amb avantatge de les blanques. 
(Boleslavski). 

b)8 ... Ca6; 9 . AI3 (9. Ag5. Db6; 10. Db6. 
ab6; 11 . a3. Td8; 12. A16. A16 ; 13. Td 1. A15; 
14. Ac4. Tac8; 15. Ab3 . b5 amb compensació 
pel material . Fischer-Janovsky, Netanya 1968). 
Db6; 10. Db6 (10. Dd 1. Td8; 11. Cge2. Cb4. 
Igualtat). ab6; 11 . Cge2 (11 . A14. Cb4; 12. Rd2. 
Cg4; 13.Ae3. e5; 14.de6.Ae6 ; 15. Ab7 . Ta7 ; 
16. A13. Td8; 17. Cge2 amb avantatge blanc. 
Interessant és 12 ... A(5) . Cb4; 12. O- O amb 
avantatge de blanques. 

c)8 ... Ce8 ; 9 . C13 . Cd6 ; 10. A14 . Ag4 ; 
11 . Td 1. A13 ; 12. A13. Cd7; 13. O- O. Cb6; 
14. Tfe1 . i les blanques estan millor. Vasiukov· 
Doda. Belgrad 196 4. 

d)8 ... a6; 9. A13 . Cbd7; 10 . Cge2 . Cb6 ; 
11 . h3 . A15 ; 12. O- O. Ad3 ; 13. d6 . ed6; 
14. Ab7 . Tb8 ; 15. Af3 . d5; 16. A14. Tc8; 
1 7. Tfd 1 amb avantatge de les blanques. 
Ochoa-BeIl6n. Catalunya equips. 1981-82 . 

9 . AI 3 .. . 

9. Ch3 . Cb6; 10. C14. Ag4 (1 O ... a51; 11 . a4. 
Dd6; 12. O- O jJanosevic-Gliksman, Iugoslàvia 
1967). Ag4 i les blanques estan una mica més 
bé); 11. Ag4. Cg 4; 12. h3 . C16 ; 13. O- O. Dd7. 
Igualtat. 

a) 10. Cge2 : 

9 ... Cb6 
10. Ag5 ... 

al ) 10 ... a5?! ; 11. A14. A15 ; 12. Tdl . Tc8; 
13. O- O, Tc4 ; 14. Db5 amb avantatge blanc. 
Pietzsch-Spiridonov, Sofia 1967. 

a2) 10 ... Ag4; 11 . Ag4. Cg 4; 12. a4. C16; 
13. C14 . Dd7 ; 14. a5. Cc8; 15. O- O. Cd6; 
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16. Te l .Cf5( 1 6 ... Tfe8; 17. h3. Tad8; 18. Ta4. 
les blanques tenen lleuger avantatge. Hort
Gipslis Praga 1974; 16 ... Tac81?); 17. Ta4 amb 
avantatge de les blanques, Hort- Hennings, Ale
manya Dem. 19 72. 

a3) 10 ... Af5 : 
a3 1) 1 1. Cf4. g5; 12. Ch5 (12 . Cfe2 . g4 ; 

13. Cg3. Ag6; 14. Ae2 . Cbd5 ; 15. Db7 . Tb8; 
16. Da7. Cb4 amb joc complicat). Ch5; 13. Ah5. 
e6; 14. g4. Ag6; 15. de6. Dd4 i les blanques 
estan una mica millor. 

a32) 1 1. O- O. Ad3; 12. d6. ed6; 13. Ab7. 
Tb8; 14. Af3. Te8; 15. Odl . Aa6; 16. Tel . Tc8; 
17 . C93 amb avantatge de les blanques. Hort
Dolmatov, Amsterdam 1980. 

b) 10. Af4 . Ag4 ; 1 I . Ag4 . Cg4; 12. Cf3 . Cf6; 
13. d6 amb lleuger avantatge de les blanques. 

10 ... Ag4 
a) 10 .. . Af5 ; 1 1. Td 1 ... 
al) 11 ... Od7 ; 12. h3. h5; 13. Cge2. Tad8; 

14. d6. ed6; 15. O- O. d5; 16. Cg3 amb avan
tatge de les blanques (Levenfish). 

a2) 1 1 ... a5; 12 . a4 (12 . Cge2 . a4; 13. Ob5 
amb lleuger avan tatge blanc. Orew-Bron stein, 
Kislowodsk 1968). Tc8; 13. Cge2. Tc4; 14. Oa2 . 
Od7 ; 15. b3. Te7; 16. Af6 . Af6; 17. Od2 . i les 
blanques estan una mica més bé. Zinn-Spiri
donov, Krakov 1964. 

a3) 1 1 ... Ce8; 12. Cge2. Cd6; 13. O- O amb 
lleuger avantatge de les blanques. 

a4 ) 11 ... Oe8 ; 12. h3. Oc4; 13. Oc4. Cc4; 
14. g4. Ad7 (14 ... Ac2; 15. Td21 amb avan
tatge decis iu, Vasi ukov-Gurguenidze, URSS 
1969); 15. Ac l amb lleuger avantatge de les 
blanques. 

b) 10 .. . a5; 11 . Af6. ef6; 12. Cge2 . Af5; 
13. Dd 1 113. Ob5? Cc8; 14. O- O. Cd6; 15. 
Ob3. Ad3 ; 16. Tfd l . Ac4; 17. Oc2. f5 ; 18. Cf4 . 
TeS; 19. Ae2. b5 ¡ les neg res estan una mica 
més bé. Bag irov-Gu rg uenidze. URSS. 1969). 
Cc4; 14. b3 . Cb2; 15. Od 2. Cd3; 16. Rfl . Cb4 ; 
17. a3, Ca6; 18. h3; les blanques estan una 
mica millor. Grabczewski Zaicev, Albània 1970. 

11 . A16. Af3 
12. C13. Af6 

12 .. ef6 ; 13. O- O. Od7; 14. Tfel (14. Tac l 
és avanta tjós per les blanques), Tad8; 15. a4 , 
Cd5; 16. Cd5. Dd5 ; 17. Dd5. Td7 ; 18. Te7 i les 
blanques només tenen lleuger avantatge. 

13. 04. Oe7 
14. O- O. Tfd8 
15. a5 . Oc4 
16. Ta3 

Les blanques estan una mica millor. 

EL GAMBIT COCHRANES DE LA DEFENSA PETROFF 

1. e4 . e5 ; 2 . Cf3. CI6 (!?) 

La idea estratègica d'aquesta obertura consis· 
teix en el contraatac, intentant arribar a posi· 
cions simètriques on sigui difícil al bàndol blanc 
crear temes de combinació. No hi ha punts 
febles en desenvolupament negre, i malgrat el 
desavantatge lleuger d'espai, un bon defensor 
pot sostenir la posició. 

3. Ce4. d6 (!) ; 4 . Cf7 !? 

Interessant i audaç jugada. allunyant·se de 
tota simetria ¡ complicant el joc. Se sacrifica el 
cavall amb intenció de dominar el centre i com
binar sobre la perillosa posició del rei negre. La 
defensa no és gens fàcil i. per tant. és una línia 
interessant per investigar. La majoria de tractats 
no analitzen aquest lliu rament de peça. 
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5. d4! 

Només aquesta jugada d6na bones possibili
tats d'atac. No és aconsellable 5. Ac4 per 5 ... 
dSI; 6 . edS. Ad6; 7. O-O. Tl8 amb joc millor. 

5 ... g6! 

La defensa necessària. A la 2a Copa d'Es
panya per correspondència, Amanio Cruz va 
jugar 5 ... Ae71 ?; la partida continuà 6 . Cc3. T18; 
7. Ac4. Ae6; 8. Ae6. Re6; 9. 013. c6!?; 10. 015. 
Rf7 ; 11 . e5 i es recupera la peça. 

AI Social del C.E. Barcelona. 1982. una par
tida amb J . Bas va continuar amb 5 ... Ae7 1?; 
6. Cc3 . Te8; 7. Ac4. RI8!¿; 8. 013 . Cc6; 9. Ae3. 
CaS; 10 . Ad3, Rg8; 11 . eSI amb lort atac. 
En una partida Segura-Margalef, 1970. es va 
jugar 5 ... Ae7 !?; 6 . Cc3 , Te8; 7. Ac4, dS! ; 
8. CdS , Ae6 ; 9. C16, A16; 10 . Ae6, Te6 ; 11. eS, 
eS; 12. O- O amb bones possibilitats. 

És interessant la partida Segura-Marcoff, 
1968. 1 r Campionat Postal de Catalunya: 5 ... 
DeB!?; 6. Cc3, g6(si 6 ... Ce4 ; 7. Ac4! ); 7. Ac4, 
Ae6; 8. dS, Ad7 ; 9. De2 amb joc incert. 

En cas de 5 ... e6 ; 6 . Cc3. Ae7 (ca l considerar 
6 ... DaS); 7. Ac4 , Ae6(no 7 ... dS; 8. edS, cd S; 
9. CdS . CdS; 10. DhS, g6; 11 . AdS); 8. Ae6, 
Re6 ; 9. 013 . DaS (amb 9 ... TI8 sentra a la par
tida Segura-Cruz); 10. 94 amb pressió de les 
blanques. 

No és suficient 5 ... De7 ; 6. Cc3 i ara no és 
possible 6 ... Ce4 per 7. DhS. També és dolent 
5 ... Ce4 per 6. DhS, Re7 ; 7. De2! amb avan
tatge. 

6. Cc3, Ag7 

La jugada més lògica, A la partida Vitolin,s· 
Kveinis. Jurmala 1981 . es va jugar 6 ... Rg7; 
7. 14, DeB; 8 . eS , deS; 9. deS, Ab4; 10. a3, 
Ac3; 11 . bc3 , Cc6; 12. Ae2 amb millor partida. 
Vitolins guanyà a la jugada 30. 

7. Ac4, Ae6 ; 8 . Ae6, Re6; 9 . 14!, Rf7 ; 
10. e5, Te8 

Bona defensa. superior a 10 ... Ce8; 11 . Df3. 
c6; 12. Ce4, DaS; 13. Ad2, DdSz; 14. 151 amb 
;OC preferible. 

11 . O-O, Cc6 ! 

És necessària ladevol ucióde la peça? L'estudi 
de la posició ratifica aquesta necessitat davant 
de la lorça de la jugada 12. IS! . 

12. d5!. de5 

No és tan bo 12 ... CeS; 13. l eS, TeS; 14. A14 , 
i si 14 ... TIS; 15. g41. 

13. dc6 , Ddl ; 14. Tdl 

Dóna igualtat completa 14. Cd 1. bc6. Vito· 
lins-Anikayev, URSS 1979. 

14 ... beS; 15. l e5 

Amb un final lleugerament superior. Segura· 
Idígoras. 2a. Copa d'Espanya per correspon
dència. La partida no va final itzar per la defunció 
del bon escaquista i company Idígoras. 

T'AGRADARIA SABER QU~ ES PREPARA KASPAROV PER JUGAR CONT RA KARPOV? 
VOLS SER AMIC DE KARPOV O T'AGRADARIA SER-HO DE KASPAROV? 
PER QU~ NO ELS DEMANES ALGUN AUTÒG RAF? 

Escriu-te amb ells . el BUTLLETí coneix les seves adreces: 

ANATOLI KARPOV 
URSS, 12 1 019 Moscou 
Gogolevski bulevar 14. Direcció d'Escacs 

GARRIKASPAROV 
URSS, 370025 Baku 
Carrer Barinov 21 
Comitè de Deport de la URSS d'Azerbaidzhan 
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L'ASSEMBLEA DE CLU BS: UNA PARTIDA PERDUDA PER TOTS 

Semblava que tot estava ben preparat aquesta 
vegada. La convoca tòria s'havia enviat amb la 

suficient antelació . feia un esplèndid i assolellat 
matí de diumenge. les vacances d'estiu no esta· 
ven a prop, ni tan sols no hi havia cap pont que 
impedis una massiva assistència dets clubs a la 
seva cita anual. Innocent de mi. havia preparat 
més de 1 50 exemplars dels estats de comptes 
de la Federació perquè cap assembleista es que· 
dés sense. Allà era jo, a les 9 en punt del matL 
amb quatre bosses gegants, plenes de papers, 
però la crua realitat em va sorprendre una ve
gada més: els pocs assistents que arribaven se 
n'anaven immediatament al bar del costat a fer 
una xerradeta ¡ a prendre un tallat. 

Tot va començar normalment. amb la lectura 
de l'acta de l'assemblea anterior, Els pocs nervis 
que tenia, perquè n'havia perdut el comença
ment, se'm van tranqui l,litzar quan vaig sentir la 
veu del Sr. Talens impugnant alguna cosa, sen
yal inconfusible Que tot anava com sempre, 

El nostre president va fer un discurs com cal. 
ple de felicitacions, amb algun embolic, però 
amb la bondat i la voluntat de fer les coses bé 
Que sempre l'han caracteritzat. 

A partir d 'aquí tot va quedar en un intermina
ble partit de tennis entre els no més de 30 clubs 
assistents ¡ el nostre secretari general , que, amb 
un estil que envejaria el mateix McEnroe, va 
anar tornant totes les pilotes que li arribaven, 
encara que ja anaven massa fl uixes o s'estave
llaven contra la xarxa, 

Després d'arreglar l'estatus sócio-polític del 
nostre país, amb la discussió de temes tan 
importants com el bilingüisme en el BUTLLETí i 
la descentralització, van passar a coses encara 
més serioses, com és ara el pressupost per l'any 
que ve, Malgrat que la major part dels assistents 
no sabien de què anava la cosa, va bastar una 
petita intervenció d 'algú per a convèncer a tot
hom que s'havia de rebutjar el pressupost pre
sentat per la Junta Direct iva, ja que l' I.V,A. no 
just ificava l'augment de 200 ptes. per llicència, 

Tot estava ben preparat. ja ho he dit abans, i 
m 'ho va ratificar el fet que l 'informe presentat 
pels auditors va deixar les coses (( tan clares)) que 
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els assembleistes no van fer cap pregunta sobre 
la seva revisió de documents, 

I allà a les 1 2 del matí, va arribar el més in te
ressant de tot : les propostes de la Junta Direc
tiva ¡ dels clubs, La immensa majoria dels as
sistents no se les havien llegit a casa, i van 
improvisar les seves interpretacions: 

- «És clar, és que si fem partides de 6 hores 
ens haurem d 'aixecar molt d 'hora, .. )) 

- cd els que som de fora arribarem molt tard 
a casa.,,» 

- ( Si acabem a les 3 de la tarda no trobarem 
lloc per dinar .. ,» 

Ningú no va pensar que el primer con trol era a 
la una del mati, hora en què acabarien força 
encontres, i encara que arnbessin a les 3 de la 
tarda, la majoria dels matxs ja s'haurien decidit. 
Però això no ho va d ir ningú, i fins i tot els de 
Girona van amenaçar amb la seva retirada del 
campionat si s'aprovava la proposta. 

Després va venir el tema de si el 10 bis és titu 
lar del 1 r o del 2n equip, que va ser, més o 
menys, com discutir sobre el sexe dels àngels, 
sort que al final tot va quedar ((aclarihl amb 
l'aprovació de la taxativa proposta de la Col
mena, 

Les votacions eren força significatives del 
desconeixement del que allà s'estava enrao
nant : 12 a 7 , 5 a 3 , i. fins i tot. un 4 a 1. que va 
proporcionar al Sr, Talens el paper protagonista 
de la pel ,Hcula, perquè, déu n'hi do, després de 
presentar vots de censura cont ra tothom, va ser 
anomenat únic auditor de comptes i responsa
ble màxim de la confecció del reglament del 
Comitè de Competició de la F.C.d 'E. 

Ja eren 3/ 4 de 4 i la gent va donar per aca
bada ¡cia partida )). Vaig haver de tornar-me'n a 
casa amb les mateixes bosses gegants, quasi 
tan plenes com a l'arribada, però amb l'ànim 
molt més trist. perquè, m 'havia adonat que, a 
diferència d 'una partida d 'escacs, aquell matí no 
havia guanyat ningú , ni tan sols es podien adju
dicar unes taules, Tots havíem perdut. uns quants 
per dolents, i, la immensa majoria, per incom
pareixença, 



CARTES AL DIRECTOR 

Sr. Director: 
Con re lación al escrita inserto en el n,O 43 de este ((butlletí)) y firmada por Anselmo Pérez he de 

puntualizar que, aparte de también estar suscrito al mismo desde los primeres ejemplares apared
dos en los t¡emJXls del Sr. Torquet (q.e.p.d.), me sorprende la forma y la redacción de que se vale 
dicho Sr. Pérez para confeccionar su carta, mas propias de tiempos escamoteadores de todas aque
llas verdades y hechos no afines a unas concepciones basadas en unas tendencias ridícu lamente 
patrioteras que, en su engreimiento, no cejaran en su desprecio a unas minorias étnicas que, desde 
hace siglos, componen una parte del suelo español y han contribuïda, y no poca, en todos los aspec
tos desu prosperidad. España es un país de países ventre loscuales Cataluña es uno de elias y noso
tros. los catalanes. nos enorgullecemos de poseercostumbres.lengua y bandera propias. distintas a 
las del resto del Estada. No puedo opinar si la que representa a España habra de situarse por encima 
de la «senyera)) catalana o viceversa (mal deben iniciarse unas relaciones cuando. de buenas a prime
ras, una parte quiere o pretende al menos adoptar una posición en detrimento de la otra). toda 
estriba en la subjetiva forma de interpretación de cada uno. Pero lo que no es subjetividad.lo que es 
enteramente cierto son los muchos siglos de antigüedad de las cuatro franjas rojas catalanas (signo 
de identidad de un pueblo) con relación a la actual bicolor española, con toda la suma de hechos y 
acontecimientos históricos que dicha antigüedad con lleva y de lo que no puede vanagloriarse. por 
motivos obvios. la bandera de España que. como todas. merece mis respetos en tanta no se trans
forme en un simbolo de la tiranía y el abuso. 

Considero. Sr. Director. que el Sr. Pérez no debería rasgarse las vestiduras si el «butl letÍl) apa
rece redactada totalmente en catalan. maxime cuando se trata de un idioma, en Cataluña. tan oficial 
como el castellano (yo d ida que mas, puesto que se trata de la lengua propia de un país) y así lo 
define una constitución española. es decir: no solamente aprobada en Cataluña. M e diga. Sr. Direc

tor, que en toda caso deberíamos ser nosotros, los suscriptores catalanes del «butlletí)), los que 
deberíamos lamentar la existencia de señores que, como el Sr. Perez. no nos ent iende. maxime las 
faci lidades otorgadas por diversos organismos con referencia a la enseñanza del catalan. El mencio
nada Sr., si verdaderamente tan patriota y español se siente (asi lo deduzco de su escrita) debería 
interesarse, así mismo, por toda aquella que no es castellano y compone. sin embargo, una parte del 
acervo cultural y lingüístico de España. pera en vez de ella prefiere adoptar el cómodo ytrasnochado 
sambenito del «separat ismo)). Y es obvio que toda ser humana ama por naturaleza la tierra que le vio 
nacer y la lengua que aprendiera en el sena de su madre desde la mas tierna ¡nfancia vesta nO'puede 
ser separat ismo. El día imposible en que. en Madrod o Avila . por ejemplo, los ca talanes impongamos 
el catalan en detrimiento del castellano o postergasemos a esta lengua, el Sr. Pérez. con el 100 por 
100 de la razón, podra indignarse y sentirse verdaderamente ofendido y menospreciado. 

Lluís Prados 

ÚLTIMA HORA: 

CAMPIONAT INDIVIDUAL DE CATALUNYA: Joan Manuel Gil, de la U.G.d 'E., nou Cam pió 
de Catalunya. Àngel Martín. sots-campió, i Alfred Ros ich. 3r classificat. Més informació al 
proper número. 

A L PROPER N ÚM ERO: Individual de Catalunya, campionats Juvenil. Infantil i Femení de 
Catalunya. i ... eleccions 87 : se sabrà qui s6n els propers candidats a les eleccions a la 
F.C.d 'E.? Ja es comencen a barrejar noms. Qui són? com són?, què volen? 
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Barcelona Sabadell 
7268799 

Igualada 
8046751 

';' I 

2120295 
Badalona 

3895900 
olivetti M - 24 

128 Kb RAM. 
2 Disquets 320 Kb. 
Pantalla gràfica (640x:400). 
Teclat 102 tec. 
(18 de funció). 
Rellotge-Calendari 
(Permanent). 

128 Kb RAM. 
2 Disquets 320 Kb. 
Pantalla Monocrom. 
Teclat 83 tec. 
(10 de funció) 

J:: 

secoinsa 20/0 

128 Kb RAM. 
2 Disquets I Mb. 
Pantalla Monocrom 
(microprocessador 8088). 
TeclJ.t 99 tec. (12 de funció). 
Multiusuari. 

Àmplia biblioteca de programes propis: 
COMPTABILITAT, FACTURACIÓ, ESTOCS, NÒMINA, GESTIÓ D'EXPEDIENTS, ETC. 
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LOGIC CONTROL· EXCEL'LÈNCIA EN GARANTIA L ______ __ __ ____ _ ______ J 


