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LlV CAMPIONATS rNDlVlDUALS DE CATALUNYA 

GIL, CAMPIÓ. MARTÍ VA DESPERTAR MASSA TARO 

Un any més s'ha f et el campionat individual que apl ega més gent en tot l'Est at espanyol. 
qu asi 800 jugadors. del9 de febrer 8113 d'abri l. i, és clar. en terres cata lanes. El campió de la 
prefe rent especial. Mique l Fe rnàndez-Díaz. ens ha ajudat a fer l'exte ns come ntari de la final 
a bsoluta . Ai d mateix. les t res delegacions e ns han enviat a lgunes dades p e r poder fe r ci nc 
cèntims dels seus campionats respectiu s. que també formen part de l'I ndividual de Cata
lunya. 

LA FINAL 

Un nou campió: el nou campió de Catalunya 
d 'enguany no ho havia estat encara. si més no a 
nivell absolut. ja que guanyà el campionat juve
nil de 1982. Es tracta de Josep Manuel Gil Gon
zàlez. de la Unió Gracienca. jove campió de 
20 anys que, en aquest torneig, sens dubte, va 
ser el millor. 

ELS FAVORITS NO VAN COMPLIR 

A priori , els dos favorits més clars, amb permís 
de l'Alexandre Pablo, n.O 1 del rànking català, 
podrien ser l'Àngel Martín i el VfctorVehL El Víc
tor acabava de fer 8 punts sobre 8 a robert del 
Vulca, i l'Àngel és sempre favorit al Campionat 
de Catalunya. Realment, els entrebancs d 'aquests 
jugadors van ser decissius. Potser va tenir rela
ció amb això el torneig obert de Vic, que es 
jugava dissabte a la tarda, ta qual cosa va fer que 
Martín i Vehf haguessin de jugar divendres, dis
sabte i diumenge, sense comptar el viatge d 'ana
da i tornada a Vic. 

El cert fou també que a la 2a. ronda, Martín, 
que ja havia perdut amb Gros a la 1 a. va trobar
se amb un altre compromís que l'impedia de 
jugar i va arranjar-ho deixant per taules la partida 
amb Clotet. A la 2a. ronda Pablo va perdre 
davant de Collada, Pomés amb Bosque, que 
començava amb molta empenta, encara que 
després es va enfonsar, ¡ l'encara campió, Nòria, 
era derrotat per l'Ubach, mentre que Gil acon
seguia guanyar, després de donar-li moltes vol
tes, un fina l molt igualat davant de qui havia de 
ser la Clrevelació" del torneig : lluís Comas. A la 
4a. ronda s'enfrontaren, és clar. i. sorprenent-

ment, Vehí ja havia perdut des de la mateixa 
obertura (tal com podeu comprovar) . Gil va jugar 
amb molta energia i rematà brillantment el joc. 
Això el deixava sol al davant. 

ROSICH VA TENIR A L'ABAST DE LA SEVA 
MÀ EL CAMPIONAT 

A la següent ronda, Alfred Rosich va perdre la 
primera de les dues grans oportuni tats que va 
tenir de quedar campió (l'altra va ser a la darrera 
ronda): després de més de set hores de joc con
tra Gil. que duia negres en una partida plena d 'al
ternatives, Rosich, sens dubte fatigat. va oferir 
tau les en una posició totalment guanyada. AI 
mateix temps, Vehí. que tractava de recuperar 
posicions, perdia amb Collada, Martín, en canvi, 
assolia l'èxit en guanyar Nòria amb negres i arri
bava als 3 '5. 

En aquesta 6a. ronda, Gil va tenir tanta des
gràcia com sort havia tingut la jornada anterior: 
després de superar clarament M artín i arribar a 
un final molt senzill de guanyar, novament el 
cansament de les moltes hores de joc va dir la 
seva: tot el que des del matí s'havia aconseguit. 
una sola jugada errònia feta quan queia la nit ho 
va espatllar: taules. 

LES RETI RADES 

En aquell moment esclatà ClI'incident» de la 
partida T ravesset-Maroto, partida que el juga
dor del Sitges no vol ia deixar per taules, cosa 
que el va dur a reti rar-se del torneig. Un altre que 
es va reti rar aquesta ronda va ser l'Estremera (se 
n'havia d 'anar a jugar un obert), Ortín també va 
ser eliminat en aquesta ronda , per dues incom-
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pareixences. cosa que va fent darrerament; es 
va retirar quan du ia 1/ 2 de 4 . El Comitè de Com
petició va optar per inhabil itar-lo per l'any que 
ve. Cal evitar això. sobretot a la final. on tots 
volen jugar i sols hi ha 40 places. 

NO ES VA REPETIR LA HISTÒRIA 
DE L'ANY PASSAT 

A la 7a. ronda. Gil malmenà novament les pos
sibilitats de victòria, amb negres, davant Pablo 
Iforen taules). mentre que Rosich guanyava 
Vehí i M art ín feia igual amb Collada. 

A la 8a. ronda, Comas era derrotat pel seu 
entrenador. A. Martín , mentre que Gil superava 
Cuadras en una partida espectacular (la podeu 
veure en aquest BUTLLETí) i Rosich podia amb 
Pablo. Això deixava els joves jugadors de la UGE 
compart int el primer lloc. amb Martín a mig 
punt. A l'última ronda jugaven Rosich-Martín i 
GiI-Nòria. L'any passat Gil hauria pogut ser cam
pió de Catalunya si no hagués perdut amb Nòria. 
duent les blanques, a l'última ronda. Però aquest 
cop la història. paral·lela. acaba diversament : Gil 
i Nòria van fer taules. cosa que va ser suficient 
per al primer. però no sense ensurts, ja que 
Rosich semblava guanyar clarament Martín . 
Aquell dia. a l'UGE. molts apostaven per Rosich . 
però el M.1. es defensà extraordinàriament amb 
sang freda i. en insist ir Rosich a voler guanyar a 
tota costa, la situació es capgirà i fou Martín qui 
vencé. De tota manera. el sistema harkness 
donava inapeHablement el cam pionat a Gil i. 
com s'ha vist. es pot considerar just el resultat. 
Altres jugadors que van fer un campionat força 
bo van ser. Guillem Arias i Gabriel Castellet. 

PREFERENT ESPECIAL 

La preferent especial. molt disputada. ha tin 
gut com a protagonistes Fernàndez-Díaz (Cer
danyola del Vallès) i Herranz (Cornell à). El pri
mer, amb una trajectòria més constant, ha fet 
mig punt més de harkness que el segon, el qual 
va començar molt fort . amb 5 de 5, però després 
va cedir tres taules segu ides. 

Són admirables la força i les ganes de ll uitar 
de jugadors com Rodrfguez (St. Feliu) i Gonell 
(Terrassa). que van fer 7 i 8 tau les respectiva
ment. Ara, això sí, sense perdre'n cap. 
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PREFERENT ORDINARIA 

Benítez (Gavà). amb 2.095. ha marcat el límit 
màxim d'ELO que separa l'ordinària de l'espe
cia l. La preferent ord inària ha estat dominada 
pels jugadors de la Sedeta. que han col·locat 
3 jugadors entre els 6 primers. Casamor (Se
deta) les ha guanyat totes menys la 6a., contra 
Alfonso (Col mena). Moranta (Sedeta). que no es 
va assabentar de quan s'iniciava la 1 a. ronda, va 
començar amb una incompareixença i un zero, 
però, guanyant-ne 5 de seguides es va col·locar 
a final de torneig amb bones perspectives per a 
alguna cosa úti l: sots-campió. Simon (Centelles) 
es va jugar a l'últ ima ronda el primer lloc amb 
Casamor. després d'un fluix inici de torneig i 
d 'una espectacular recuperada. La derrota el va 
deixar en 3r. lloc. 

1 a. CATEGORIA 

A la 1 a. ca tegoria, Fierro (St. Cugat) va forçar 
la màquina guanyant totes les partides menys 
les dues últimes, dues taules que gairebé li 
sobraven per quedar campió. Meneses (Xec) ho 
va fer molt bé i només va quedar a mig punt, 
però a la 3a. ronda va ensopegar. perdent preci
sament amb Fierro. La recuperada final li dona
ria el sots-campionat. Els altres no van fer més 
que el just per pujar: van ser 14 els de 6. 

20. CATEGORIA 

Un sol jugador, Principal (Piera), arriba a la 7a. 
ronda de 6 , amb la tranqui l·li tat d'haver pujat i 
optar a la copa de campió. Les taules a les dues 
darreres rondes seran suficients per quedar 
campió. encara que empatat a punts amb José 
(St. Josep). Un error de la Comissió Esportiva en 
el sorteig va fer-l o jugar a les rondes 6a. i 8a. 
amb el mateix contrari . Tot plegat. 20 nous 
primeres. 

3a, CATEGORIA 

A la penúltima ronda es planten amb 6 de 6 
Fortes (Rubi) i Medina (Vi lafranca). en partida 
decisiva. El jugador del Vallès guanya aquesta 
últ ima partida, amb Garcia (Prat) . també. No va 
cedir ni unes taules, 8 de 8 i campió destacat 
de 3a. 



LLEIDA 

A lleida ho han fet així: una fase prèvia. amb 
dos grups sistema ll iga, on s'han classificat 
Codina, Purgimon, Reves. Montoliu, Gensana i 
Villa. i una fase final entre aquests 6 jugadors . 

Codina va guanyar les cinc partides de la fase 
final. proclamant·se campió de Lleida. amb una 
diferència de dos punts sobre Montoliu: 

JUGADOR CLUB PUNTS 

1 r. Codina (lleida) 5 
2n. Montoliu (Balaguer) 3 
3 r. Gensana (lleida) 2 '5 

41. Purgimon (GEVA) 2'5 

5é. Reves (lleida) 
6é. ViII a (lleida) 

A primera categoria van participar 24 juga
dors. essent Monfa (Mollerusa) campió. 

AI grupde segones i terceres. de 20 jugadors. 
va donar Sanz (La Seu) i Grajera (GEVA) com a 
campions de 2a. i 3a. respectivament . Amb 5 '5 
de 8 es pujava de categoria. 

GIRONA 

A Girona s'han muntat una final sistema lliga 
amb 9 preferents. Pere Navarro (Girona) ha que
dat com a campió invicte de Girona. Aquesta és 
la classificació final : 

JUGADOR CLUB PUNTS 

1 r. Navarro Girona 6 
2n. Cruañas (Dr. Pascual) 5 
3r. Ayllon (Blanes) 4 '5 

41. Ramos (Girona) 4 '5 

5é. Muratet (Banyoles) 4 '5 

6é. Dorca (Olot) 4 '5 

7é. Fluvià (Girona) 3 '5 
8é, Bartrina (Roial) 3 

9é. Alonso (Girona) 112 

TARRAGONA 

Un excel· lent informe ha enviat la delegació 
de Tarragona sobre el seu campionat Individual , 
i del qual podem extreure algunes interessants 

dades. De vegades, els clubs que més participen 
en un campionat no són els més grans o cone· 
guts, i un exemple el tenim a Tarragona: amb 33 
jugadors. el C. E. Alcanar és. amb diferència, el 
que més participació ha tingut, mentre que 
clubs més coneg uts, com el d'HIFRENSA (Hos
pita let de l'Infant). l'ha reduïda només a 6 . 

Carmel Fernàndez ¡peó Vuit) ha estat el nou 
campió de Tarragona, en solitari. 

JUGADOR CLUB PUNTS 

1 r. C. Fernàndez (Peó Vuit) 6 
2n . Fové (Vendrell) 5 '5 

3r. Pellicer (Vendrell) 5 '5 

41. Camps (Tarragona) 5 
5é. Moro (Vila-seca) 5 
6é. Ordobas (HIFRENSA) 4 '5 

7é. M . Descarrega (Reus Dep.) 4 '5 

8é. Rodon (Tarragona) 4 
9 é. Arrechea (Vila-seca) 4 

10é. C. Descarrega (Reus Dep.) 4 
1 1 é. Borrellas (Vendrell) 3 
12é. Miras (Peó Vuit) 3 
13é. Accensi (Peó Vuit) 3 

La participació a les altres categories ha estat 
alta: a la 1 a .. 17 jugadors, amb Todríguez ¡Vila· 
seca) campió, a 2a., 37 jugadors. amb J . E. Ferré 
(Amposta) primer, i a 3a .. 144 jugadors, amb 
Fernàndez (Canonja) com al millor. 

Donada la gran participació. s'ha hagut de fer 
grups a 2a. i 3a. 

SELECCiÓ D E PARTIDES 

VEHI (Terrassa) 
GIL (UGE) 

1. e4 , e5; 2 . Cf3 , Cc6; 3 . Ab5, f5 ; 4 . Cc3 , 
Cd4; 5 . Ac4, Cf6; 6 . Ce5, De7; 7 . Cf7 , d5; 
8. Ca8, dc4 ; 9. O-O, fe4 ; 10. a4, Ag4; 1 1. f3 , 
Af3; 12. ef3, Ah5; 13. Cb5, 0-0-0; 14. Cd4, 
Td4; 15. b3, Dd7 ; 16.bc4, Ac5; 17. Rh l,Dh3; 
18. d3 , Ce4; 19. Af4 , '-0. 

GROS (Congrés) 
PABLO (Xec) 

1. e4, e6; 2 . Cf3, d5; 3 . Cc3, Cf6; 4. e5, Cd7 ; 
5 . d4 , c5; 6 . dc5 , Ac5; 7 . Ad3 , Cc6; 8 . Af4, a6; 
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9. O-O, h6; 10. h4, g5; 11. hg5, hg5; 12. Ag5, 
Dc7; 13. De2, Cd 4; 14. Cd4, Ad4; 15. A14, b5; 
16. Tel ,Ab7; 17. Cd l , 0-0-0; 18. c3,Ab6; 19_ 
a4, Tdg8 ; 20. ab5, ab5; 21 Ce3, Cc5; 22. Ab5. 
De7; 23.13, Dh4 ; 24. g4 

24 ... Tg4 !; 25. Ig4, Dhl, 0-1 . 

GIL (UGE) 
CUAORAS (Vulea ) 

1. e4. e5 ; 2 . C13. e 6; 3. d4. ed4; 4 . Cd4, 
Ce6 ; 5 _Ce3. d6 ; 6_Ae3.CI6; 7 . Ae2,Ae7 ; 8 . 
Dd2 . a6 {fins aquí jo estava jugant convençut 
que l'esquema del blanc era tot una novetat. 
però en aquest moment vaig descobrir que per 
transposició s'havia arribat a la mateixa posició 
de la partida Ramero-De Ultt del Campionat 
Juvenil d'Europa. En aquell cas la partida vacon
tinuar amb 9.0-0 -0-, O-O; 10. f4. Cd4; 11 . Ad4 , 
Cd7; 12.AI3,Cd7; 13. D12, Tb8; 14. Dg3.AI6; 
15. A16, C16; 16. e5, amb avantatge}; 9 . 0-0-0 , 
Oe7 ; 10. 14, Ca5?! (semblava millor 10 ... O-O: 
encara que després de 11 . g4 , Cd4; 12. Ad4, 
e5; 13. Ae3, Ag4; 14. Ag4, Cg4; 15. Cd5, 
Od8; 16. Ab6, Dd7 el blanc te ampla compen
sació); 11 _ g4. Ce4 ; 12. Ae4. Oe4; 13. g5. 
Cd7 (si 13 ... Cg4; 14. Ag 1. e5 (14 ... h6; 1 5. h3, 
hg5; 16. Dg 2, Ch6; 17. Ig5 amb clar avantatge 
blanc); 15. b3!. Db4; 16. Cd5, Dd2 ; 17. Td2, 
Ad8; 18. h3 . ed4; 19. hg4. Ag4; 20. Ad4 
l'avantatge del blanc és clar); 14. The1 , Dc7? 
(això perd la partida. Semblava necessari g6. 
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però després de 15. 15, Ce5; 16. 16. A18; 
1 7. A14. amb idea de Ae5 i CI3 el blanc està cla
rament millor) 

15. CI5!!. e15; 16. Cd5 , Od8; 17. e15, O-O; 
18. Ad4, Te8 (si 18 ... Ce5; 19. 16!. 916; 20. g16, 
A16; 21. C16, D16; 22. le5 amb avantatge deci
siu); 19. Oe3. R18; 20. Ag7 !. Rg7 ; 21 . 16. Rg8 
(21... C16; 22. g16, A16; 23. Dg3, RI8 (23 ... 
Rh8; 24. CI6); 24. Tgl amb avantatge decisiu 
del blanc; 21... Af6; 22. g16, C16; 23. Dg3, RIS; 
24. Dg5!. CdS; 25. Dh6, avantatge decisiu 
blanc}; 22. l e7, Oa5 ; 23. Tg1 , Rh8 ; 24. Od4. 
Rg8 ; 25 . 15. Oa2 (desesperada. Una bonica 
variant seria 25 ... Dc5; 26. C16, C16; 27 . g16, 
Rh8; 28. Dg4. De3; 29. Rb1. Dh6; 30. Dg8); 
26. C16. Rh8 ; 27 . Cd7 . 1 - 0 . 

VEHI (Terrassa) 
ROSICH (UGE) 

J . M . Gil 

1 . d4, C16 ; 2 . c4 . e6 ; 3. Ce3. Ab4; 4 . Cf3 . 
O-O ; 5. Ag5, h6; 6 . Ah4, d5; 7 . e3. Cbd7 ; 8 . 
Oc2, b6 ; 9 . cd5, ed5 ; 10. Tdl (jugada que 
pren mesures contra el pla del negre que és 
jugar 10 ... e5; 11. de5, be5, exemple de peons 
penjants). Ab7 ; 11 . Ad3. Te8; 12. O-O. Ae7 
(per transposició de jugades s'ha arribat a la 
variant Tartakover del Gamit de Dama); 13. 
Ce5?? (mala jugada que perd un peó; el blanc 



havia de jugar 13. AlS. amb bona part ida). CeS! ; 
14. deS. Cg4 (avantatge negre) ; 15. Ag3. Ah4; 
16. e6 (buscant contrajoc). l e6 ; 17 . Oa4. Ag3 ; 
18. Og4. Ae5; 19. Ag6. Te7 ; 20. 14. Ac3; 21 . 
be3. Od6; 22. Ahl . Tf8; 23. e4 . e5 (per impe
dir 24 . e5, amb molta compensació pel peó); 
24. le5. Te5 (no es podia jugar 24 ... DeS per 
25. Ah7 i el blanc guanya qualitat) ; 25. h4. Tfl ; 
26. Tfl . de4 (amb avantatge material); 27 . Tdl . 
Td5; 28. Tll . Td2; 29. Ae4. Ae4 ; 30. Oe4 . 
Od5 (mil lor hagués estat 30 ... Dd3); 31 . Og4 . 
Ta 2?; 32. Te l ?? (es podia haver jugat 32 . Td 1. 
017 ; 33. Td8. Rh7 ; 34. De4. g6; 35 . Te8. gua
nyant; per impedir el negre aquesta variant 
havia de jugar forçosament 32. Td 1, Td2 !, amb 
moltes possibilitats de taules) . on; 33. Tdl , 
Tf2 ; 34. Td4. c5 ; 35. Tdl . Tf4. 0-1 . 

Alfred Rosich 

COMAS (Vic) 
TAAVESSET 11 (St. Andreu ) 

1 . d4. C16; 2 . e4. d6; 3. Ce3 (una altra possi
bilitat és 3. C13. Ag4; 4 . Cc3 . Cc6; 5. e4. eS; 
igualtat). e5! ; 4 . de 5. de 5; 5 . Od8. Ad8; 6 . 
Cf3 ! lel millor. Inferior és 6 . Ag5. per exemple: 
6 ... c6; 7. C13 . Cbd7; 8. 0-0-0. Ac7; 9. e6. Ab4 
on les blanques. com a molt. igualen. ja que no 
val 10. A16? per 10 ... CI6!; 11 . CeS . Ac3; 
12. bc3. Ce4; 13. Cd3. Ae6 amb clar avantatge 
negre). CI6-d7 ! (6 ... Cbd7?; 7. CgS . Re7 (7 ... 
Re8?; 8 . CbS); 8. b3 i el blanc està millor); 7 . g3 
(Averbach , gran coneixedor d'aquest sistema, 
també juga; 7. Ae3. f6 ; 8 . 0-0-0. c6 ; 9 . g4! . 
Ac7; 10. Tgl .Cb6; 11 . b3, Ca6; 12. Rb2. Ae6; 
13. 95 i el blanc està una mica millor). f6 ; 

8 . Ag2. e6; 9 . O-O. Cb6 ; 10. b3. Ae6; 11 . 
Ab2?1 (millor 1. Ae3). Cb8-d7 (igualtat); 12. 
Cd2. Ae7 ; 13. Tacl ?! (13. Tad l ). Td8 ; 14. 
Cde4 . Cc5 ; 15. Ce5. Ac5 ; 16. Ce4. Ae7 ; 17 . 
eS? (deixa la casella «d5)) pel meu cavall i dóna 
joc al meu alfil de quadres blancs. Millor 17. 
Tld 1). Cd5 ; 18. a3 . Td7 ; 19. b4. a6 ; 20. Aa l 
(per intentar la ruptura a b5 mitjançant Tbl i a4. 
únic pla per al blanc, però molt lent). TaS; 21. 
Tfd1 . Rd8 ! (portant el rei al seu flanc on no hi ha 
perill); 22. h3? (comencen els destrets de temps 
del blanc que ja comença a jugà mecànicament). 
Ae8 ; 2 3. Td2. Tad8 ; 24.Tcd l. Ce7 ; 25 . Td7 . 
Td 7; 26 . Tb1 ? (millor canviar torres i aguantar 
un final inferior. Ara el rellotge farà de les se
ves ... ) 

26 ... A15 ; 27. g4 . Ag6; 28. a4. Ce6 !; 29 . b5. 
a b5; 3 0 . ab5 . cb5; 31. Ae3 . C14; 32. AI3? 
Ae4 i el blanc abandonà. el rellotge fou definitiu. 
0 -1 . 

Joaqu im Travesset 
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XXV CAMPIONAT J UVENIL DE CAT ALUNY A, 

Cale lla, del 24 al 3 1 de març 

A FERMÍN GONZÀLEZ LI VAN SOBRAR DUES RONDES 
PER QUEDAR CAMPIÓ 

Ouin és el millor lloc que es pot escollir per fer 
la f inal d 'un cam pionat juvenil de Catalunya? 
Lògicament, Calel la, ¡ per Setmana Santa. És 
dificil imaginar-se que jugadors d'aquestes edats 
vagin a dormir d'hora amb el soroll dels carrers i 
la gran quantitat d'estrangeres donant voltes en 
busca de I\spanish lovers», La conseqüència de 
tot això va ser algunes sorpreses a la c lassifica
ció final. 

CLASSIFICACiÓ FINAL JUVENILS 

JUGADOR CLUB PUNTS 

1 r. F. Gonzàlez Cerd. Mataró 7 
2n. J. M ,- Lerch Gavà 5'5 
3r. J. Segòvia Lleida 5'5 
4t. E. Leeha Terrassa 5'5 
5 é . M . Gómez Carmena 5'5 
6é. Alcolea Cerd. Mat. 5 
7 è. F. Romero St. Andreu 5 

Amb 4 '5 punts : X. Bosque (St. Josep), S. Ló
pez (Reus Deport iu), J . Negre (Congrés). L. Sén
ehez (St. Marti), O. de la Riva (Foment ), Pagés 
(Olot) , F. J. Ramón (Col mena), Nogareda (Olot). 
Amb 4 punts : J. Viñas (Barcelona). R. José (Col
mena), fins a 33 c lassifi cats. 

Fermín Gonzàlez, del Cerdanyola de Mataró, 
va burxar. Es va plantar amb 6 de 6, campió 
dues rondes abans del final, en què va cedi r 
dues taules. No hi va haver cap més al· lic ien t 
que el d 'ocupar els 2n. i 3r. llocs, o sigui. dues 
places addic ionals per anar a Linares. De juga
dors com Viñas i Bosque s'esperava més, però a 
la primer¡t meitat del torneig anaven pel dessota 
de la classificació. La remuntada final els va sal
var del ridícul. 
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10 jugadors representaven les delegacions 
terri torials. Els 3 de Girona van fer un paper 
modest. com els 3 de Tarragona. Josep Segòvia 
va salvar l'honor dels lleidatans, amb l'excel
lent 3a. posició. Els altres 3 de Lleida van quedar 
pel dessota de la classificació. 

J. M . Lerch, que va perdre a la 1 a. ronda, va fer 
una exceHent recuperació, donant la sorpresa 
en quedar 2n. 

Una ullada a la classificació final ens permet 
destacar un fet importan t : els clubs Cerdanyola 
de M ataró i la Colmena han col·locat 4 jugadors 
cadascun en aquesta final del juvenil. Es nota 
que treballen la pedrera. La sala de joc, la fàbrica 
Fèlix Llobet, no era el lloc idoni per jugar: era 
massa gran i freda, i les taules estaven extraordi
nàriament separades. 

El campió de Catalunya Juvenil ens comenta 
dues partides d 'aquesta final : 

La partida que a cont inuació comento pot 
resultar una mica estranya per al jugador 
poc entès en obertures , però és una trn ia 
estudiada per diverses enciClopèdi es i la 
posició resultant és de molt interès. 

F. GONZÀLEZ (Cerdanyola de M at aró) 
SÀN CHEZ (St. M artí) 

, . e4, e6 ; 2 . d4, d5; 3 . e5 (amb aquesta 
jugada s'entra en una de les línies més compli
cades i interessants de la defensa Caro-Kann), 
A15; 4 . h4, h6; 5 . g4 , Ad7 ; 6 . h5,e6; 7 . 14, e5 ; 
8. c3 (malgrat que el blanc només ha mogut 
peons. aquesta posició és perfectament jugable, 
ja que, en compensació, hi ha el tremend-avan
tatge d 'espai al flanc de rei), Db6 ; 9 . C13, Ce6; 
10. RI2! , O-O-O!; 11 . Rg3, RbS (en aquesta 



complexa posició, segons la publicació holan
desa NIC. després de 11. Rg3 hi ha un lleuger 
avantatge blanc per la seva major mobi litat i 
espai en el flanc de rei. A la publicació anglesa 
BCD. després de 1 ... RbB hi ha posició compli 
cada. Jo crec que amb aquestes dues va lora
cions queda clara la posició); 12. Th2 (crec que 
és la millor jugada que hi ha en aquests mo
ments per al blanc; dóna sortida l'alfil a «e3» i 
pot servir en un fu tur per doblar i controlar la 
columna ((c». Altres jugades com, per exemple, 
12. a3 amb idea de canviar a cS i un posterior 
b4 , seria contestada ràpidament amb c4 seguit 
de CaS tancant el seu fl anc de dama i evi tant 
qualsevol atac blanc per aquest costat), Cge7?! 
(amb aquesta jugada el negre permet guanyar 
molts temps en l'atac de les blanques al flanc de 
dama: per tant, crec que ca l considerar- la una 
jugada de dubtós valor); 13. deS. DeS; 14. a4. 
g6? (altre error que permet prendre ràpid avan
tatge al blanc; potser s'havia d'haver jugat 14 ... 
Db6, però aixins i tot seguiria el pla d'atac al 
flanc de dama amb b4-Ca3-Cc2-Ae3 . etc.); 15. 
a5 (amb això s'amenaça b4. Contra Cc8 o Cg8, 
guanyant el cavall de c6. El menys dolent sem
bla aquí a6 , però amb b4 obligaria la dama aanar 
a a 7 ¡ el meu pla continuaria essent Ca3-c2, Ae3 
i la possible ruptura amb b5), Tea?; 16. b4, 
Cb4; 17. Aa3!. DaS; 18. cb4. Ob6; 19. bS. 1 - 0 . 

Fermín Gonzàlez 

Aquesta partida va ser potser la més im
portant que vaig guanyar per aconseguir el 
campionat. encara que totes van ser impor
tants. Però aquesta em va ajudar molt per
què em vaig quedar en solitari al cap de la 
classificació. Crec que amb aquesta gairebé 
ja havia guanyat el torneig. A més a més, el 
meu oponent és un jugador al qual tinc molt 
de respecte. 

F. GONZÀLEZ (Cerdanyola M ataró) 
GÓMEZ (Colmena) 

1. Cf3. Cf6; 2 . c4. g6; 3 . Cc3. Ag7 ; 4 . g3. 
O-O; 5. Ag2.dS; 6 . cdS. CdS; 7. O-O (aquinoes 

podia fer e4 intentant entrar en una defensa 
Grunfeld amb avantatge, ja que amb Cb4 hauria 
d'haver jugat Af l perquè d4 no serviria, ja que 
perdria ràpidament el peó), c5 (bona jugada que 
impedeix el pla e4-d4, etc. La jugada que faig a 
continuació és rúnica amb la qual puc aconse
guir avantatge); a . Db3. Cc3 (crec que aquesta 
jugada és flu ixa, ja que em permet obrir la 
columna de dama i guanyar alguns temps. Amb 
Cb6 s'hauria continuat amb la pressió a d4); 9. 
dc3. Cc6; 10. Ae3. b6?! (jugada dubtosa que 
no permet prendre avantatge. Aquí Db6 tampoc 
servia per Oa3 guanyant peó tanmateix, amb 
OaS es mantindria perfectament la igualtat); 
11 . Tfdl. Oc7 ; 12. Af4!. eS (amb aquesta 
jugada de les negres guanyo un peó amb una 
petita combinació, però Ob7 tampoc era reco
manable per CeS amb clar avantatge de les 
blanques); 

13. Ce5. Ae5 ; 14. Ae5. Oe5 (és evident que 
no servia 14 ... CeS; 15. AaS . Ae6; 16 . AdS i 
guanyo qualitat); 15. Ac6. Ae6; 16. 0.4 (des
prés d'això quedo amb peó de més i avantatge), 
Tab8 ; 17 . Td2. Tfd8 ; 18. Tadl . Td2; 19. Td2. 
Dc7 ; 20. e4! (bona jugada que em permet con
t rolar la casella d5 per cot ·locar l'alfiL Això, com
binat amb un possible e5-e6, ha de ser suficient 
per guanyar la partida). bS?; 21 . Ab5. Aa2?? 
(gravfssim error que permet acabar la partida 
ràpidament , encara que la posició ja era insalva
ble); 22 . Td7!. 1-0 . 
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CAMPIONAT JUVENIL D'ESPANYA, 

Linares. del 2 al 9 de juliol 

SANSEGUNDO VA SER «SANPRIMERO» 

Un cop més la FE DA ha augmentat, mit jan
çant places addicionals, la presència de més 
jugadors al Campionat Juvenil. Dels 40 partici
pants, 6 van ser catalans. D'aquests 6, 4 no hi 
seran l'any que ve, per excés d 'edat. 

Un madri leny, Sansegundo. va trencar la ratxa 
de victòries catalanes en els últims anys, però si 
tenim en compte que els llocs 2n, 3r. i 4t van ser 
catalans, podem dir que el Principat no va fer un 
mal paper. Aquests van ser els primers: 

1 r SANSEGUNDO Madrilenya 6 '5 punts 
2n E. FERNÀNDEZ Catalana 6'5 » 

3r BOSQUE Catalana 6 » 
4t MAGEM Catalana 6 » 

5é REALES Andalusa 5 '5 » 

6è SEGÒVIA Catalana 5'5 » 
7è SEM PERE Valenciana 5 '5 " 
fins a 40 jugadors 

Els altres catalans van ser F. Gonzàlez, Bé. i 
J . M . Lerch, 16è. 
Destaca t'absència de Lluís Comas. que va pre
ferir jugar el Campionat de Cadets d'Espanya. 

ELS CATALANS CONTRA SANSEGUNDO 

Sansegundo es va plantar a la 6a ronda amb 5 
de 5. i havent guanyat Magem i E. Fernàndez. 
Semblava que ho ten ia fàcil. però va perdre 
amb Bosque. 

Un cert ambient estrany va girar al voltant del 
campió: era rúnic jugador que estava amb la 
seva mamà. la qual l'acompanyava a la sala de 
joc. i l'únic que residia fora de l'hotel Victòria, 

A la 7a ronda. Bosque. líder en solitari, fa una 
Caro-Kann con tra M agem, la seva bèst ia negra. i 
perd. Per altra banda , Segòvia es deixa fe r unes 
tau les contra Sansegundo. en posició completa
ment guanyada: 
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Segòvia. amb blanques. juga 1, Tb4???, i con ti
nua 1 ... Tc6! ; 2,96, Tg6L taules. Ara no és difícil 
veu re que amb 1. g61, seguit de Tb4-Tf4-Tf8. 
Sansegundo no hagués quedat campió d 'Es
panya, i més tenint temps de sobres al rellotge. 
però els nervis de vegades te la juguen. 

A l'últ ima ronda tot podia passar. Si Bosque 
guanyava Reales, Quedava campió. ja que tenia 
el millor bucholz, però no va ser així, i Sanse
gundo, de la Federació Madrilenya, va quedar 
nou campió d'Espanya. L'Enric Fernàndez, Que 
també va guanyar, no va superar Sansegundo 
en bucholz, i, amb la mateixa puntuació final, no 
va poder revalidar el titot de l'any passat. 
Alguns jugadors criticaven alguns aspectes or
ganitzatius referents al menjar, No importa Que 
l'hotel Victòria fós sols d 'una estrella, però, sen
yors, on van a parar: com es poden servir les ver
dures en una palangana de rentar roba ! 

BOSQUE (Catalunya) 
SAN SEGUNDO (M adrid) 

l , Cf3, d5 ; 2 , d4, Cf6 ; 3. Af4, AfS (crec que 
seguir simètricament no pot ser el mi llor; e6 és 



la con tinuació més corrent); 4. c4! (posar una 
admiració a aquesta jugada és exagerat, però 
crec que amb això s 'aconsegueix avantatge), 
e6; 5 . Db3. Db6 (una altra possibilitat és Dc8. 
però és més passiu); 6. e5 . Db3; 7 . ab3. Abl ; 
8 . Tbl . Cbd7 ; 9. h3.e6; 10. e3.Ae7 ; 11 . b4. 
O-O? (les anteriors no necessiten cap comentari, 
però aquesta és un g ran error que precipita el 
derrumbament de la posició negra. S'imposava 
sense cap dubte a6). b5 !. Ce8; 13. be6. bc6 ; 
14. Aa6 (el negre ja perd materia l). 16; 15. Ab7 . 
Td8 ; 16. Ae6. Cb8; 17. Aa4. a5 ; 18. Ab5? 
(amb 18. b4 el negre pràcticament tenia d'aban
donar perquè no es pot moure ¡ el peó llC» puja 
sol. Aquesta permet al negre treure una mica les 
peces). Te8 ; 19. O-O. e5 ; 20. Ag3. Cc7 ; 21 . 
Ae2. Cea6 ; 22 . Tal . Ad8; 23. Tlel . e4 (ara si 
es podia menjar el peó lCe», i per tant el negre ha 
hagut de prendre una determinació: o canviar o 
avançar); 24. Cel . Cb4; 25 . Ab5 ! (no permet 
que pugui lligar els cavalls i col-locar-ne un a b4, 
cosa que faria que la posició negra fós bastant 
sòlida). Tl7 (si ara jugués 25 ... Cb8-c6 ; 26. Cc2. 
Cc2 ; 27 . Ac6!! . Cal ; 28. Ad5 . Rh8; 29. Ta l 
amb avantatge decissiu. I si juga 27 ... Tc6; 
28. Tc2 i el final també es guanya amb molta 
l ac ilitat); 26 . Ce2. Ce2 (si 26 ... Cd3; 27 . Tbl . 
Tb7 ; 28. Ad3 . ed3; 29. Ce1.d2; 30. Cd3! . Tb3; 
31 . Ta3 , guanyant, ja que cau un altre peó); 
27 . Tc2 . Tb7 ; 28. Ae2. 15; 29. f3! (jugada amb 
doble sentit : onrir una mica el centre per poder 
entrar amb l'a lfil per g4 i també per portar l'altre 
alfil a (le l », guanyant el peó (la)}), Ag5; 30. 
Ta3 . Tc6 ; 

31 . 14! (guanyant peó). Ad8 ; 32. Ael . g5 !? 
(aquf, amb problemes de temps per a ambdós 
bàndols, el negre intenta un atac desesperat pel 
flanc de rei) ; 33. Aa5. A16; 34. Ig5. Ag5; 35 . 
b4. Tg6 ; 36. b5. Tbg7 ; 37 . All . 14; 38. Ad2 
(en ple llping-pong» no vaig fer la senzilla c6! , 
encara que també està guanyat) , 13; 39 . Ac1 . 
Ad8; 40. Ta8. Ac7 ; 41. b6 (secreta) . 12; 
42. Rhl (a ra ja guanyava qualsevol). 1 - 0 . 

E. FERNÀNDEZ (Cata lunya) 
MAGEM (Catalunya) 

Xavier Bosque 

1. e4. e6 ; 2 . d4. d5 ; 3 . Cc3. Cc6; 4 . C13. 
C16 ; 5 . e5 . Ce4 ; 6. Ce2 (6 . Ad3 . Ab4; 7. Ad2. 
Cd2). 16; 7 . Cg3. 15 (7 ... Ae7 ; 8. Ad3. Cg3; 
9. hg3 Nikolic-Ivanovic. 1986); 8 .e3 (era bó; 
8. Ce4. le4; 9. Cg5 amb idea de Dh5 ). Ae7 ; 
9 . Ad3. O-O; 10. O-O. a5; 11 . a4! . b6 (amb idea 
de Aa6 i Ad3 ); 12. Tel I. Aa6 ; 13. Ae2. Ca7 
(per continuar amb 14 ... c5); 14. Ch5. e5 (si 
14 ... g5; 15. C16. A16; 16. e16. D16; 17. Ce5 
amb idea de Dh5, amb avantatge); 15. C14. 
Ac8 1 (si 15 ... Dd7 ; 16. h4 amb avantatge); 
16. de5 1. be5 ; 17. e4 ! (una jugada molt lorta. 
Si es continua 1 7 ... d4, ve 18. Te4. fe4; 19. Ae4, 
Tb8; 20. Dd3 amb clar avantatge blanc; en cas 
de 17 ... de4 ; 18. De2 . g5 ; 19. Dc4! . g14; 
20. Te4 L fe4; 2. De4 amb amenaces simultà
nies a h7 i a8). g5; 18. Cd5 !1. ed5 ; 19. cd5 
(dos peons passats són molt forts; s'amenaça 
d6. amb idea de Dd5). Te8 ; 20. d6. Ab7 (si 
20 ... A18; 21 . Ae4 . le4 ; 22. Cg5 amb clar avan
tatge blanc. o també 21. Te41. le4; 22 . Dd5. 
Ae6; 23. De4. Dd7; 24. Cg5 amb avantatge 
decisiu); 21 . de7. Ddl ; 22 . Tdl . Te7 ; 23. 
Ab3. RI8 (única); 24. Cg5. Te5; 25. A14. 1-0 
(samenaça 26. Ce6 í 27 . Ce7. 

E_ FERNÀNDEZ 
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CAMPIONAT INFANTIL DE CATALUNYA: 

Quan les coses es fan malamen! 

... Si , quan les coses es fan malament passa el 
que va passar a Cambri ls. Era el dia 24 de març, 
començava la Setmana Santa i una colla de 
nanos començava a disfrutar del merescut pre
mi a la seva classificac ió per a la final de Cata
lunya. Eren les 12 del migdia i faltava un jugador 
del Vulca: Roche. No se sap si per acord o per 
què, un jugador local cobreix la baixa d'aquell. 

ELS PATROCINADORS ESCOMBREN CAP 
A CASA 

A més del representant del club organitzador, 
cada delegació només podia inscriure dos juga
dors. Així ho van fer Girona i Lleida. No podem 
dir igual de Tarragona. 

Això són petits problemes, coses que sempre 
han passat i sempre passaran. 

A les altres delegacions es va fer, com és nor
mal, la comprovació habitual a les fases prèvies 
sobre la data de naixement. Lògicament cal 
veure que tots siguin infantils. A Tarragona 3 
dels 4 inscrits passen de l'edat. 
En aquest moment, el reconegut àrbitre nacio
nal Fernàndez Tatai es nega a acceptar els juga
dors que ultrapassen l'edat. Per altra banda, el 
Sr. patrocinador (més val no posar noms) ame
naça de retirar el seu ajut econòmic en cas que 
no juguin. 

Després de les converses telefòniques entre 
Delegació i Comissió Esportiva s'acorda que 
poden jugar, però sense opció a res. La qüestió 
és que 3 jugadors de Tarragona, 3 infantils, no 
han pogut anar a la final perquè altres 3 juga
dors no infanti ls els han pres la plaça. Això és el 
que passa quan les coses no es fan bé. Els juga
dors sempre els toca pagar, i quan són infanti ls 
no protesten tant. I això és el 3r any consecutiu 
que passa en aquesta delegació. 
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MARC NARCISO (FOMENT) CAMPiÓ 

Sense gaire incidents més va començar el 
campionat (el fet que s'anunciés, ja d'entrada. 
que els horaris de joc variarien en el decurs del 
torneig és poca cosa. comparat amb el que hem 
dit abans). 

En tot moment el Marc Narciso va anar pel 
davant de la classificació, destacant-se com a 
solitari des de la 4a. ronda (tot plegat n'hi van 
haver 6). Aquests van ser els primers classifi
cats: 

CLASSIFICACiÓ FINAL INFANTILS 

CampiÓ : M. NARCISO (Foment) amb 
5 punts 

2n : BAAON (Catalònia) amb 
4 '5 punts, H, 16 

3r : MOAENO (Jake) amb 
4 '5 punts, H, 15 

4t : MONTEADE (Col mena) amb 
4 punts, H, 15 '5 

5é : GI L (Aeus) amb 
4 punts, H, 13 '5 

6é : OMS (Lleida) amb 
4 punts, H. 1 3 

Amb 3'5 punts : J. DE LA RIVA (Foment), 
DOMINGUEZ (A. Navas), 
FAUCTUOSO (Colmena) , 
MAATINEZ (St. Adrià) 

Fins a 24 classificat s. 



E TREVISTA AMB ÓSCAR DE LA RIVA, CAMPiÓ D'ESPANYA 
DE CADETS 

l'actual campió d 'Espanya de Cadets, que serà el nostre representant a l'Argentina. al 
campionat del món (si les negociacions prosperen. també hi anirà Llurs Comas). ens ha con
cedit una entrevista. en exclusiva. És un xicot senzill, una mica tfmit. i una de les fermes pro
meses dels escacs al nostre pafs. Aquestes s6n les seves paraules. 

-Óscar De la Riva, 14 anys, barceloní. qué 
estudies ara? 

- Ara començaré 1 r de BUP. 
-Tens nòvia? surts els caps de setmana o 

estud ies escacs? 
- No. no tinc nòvia. De vegades surto amb 

els amics. 
-Fem una ullada al teu palmarès: 
1 r a l'Obert oe la UGA oe 3a. cat., al 83, 

campió del social del Foment. al 84, campió de 
l'Infantil de Catalunya. al 85 . campió de l'indivi
dual de Catalunya de 2a. cat., al 85 , campió 
escolar de Barcelona. cat. infantils, al 86, i. ara, 
campió d'Espanya de Cadets. 

Qui t 'ha ensenyat a jugar? 
- Bé, em va començar a ensenyar el meu 

avi. però. com és natural. jo només sabia 
moure les peces, i després va continuar el 
Foment. 

- Hi ha algun jugador que admiris, en es-
pecial? 

- De tot el món? 
-Sl. 
- Abans Karpov, ara m 'agrada més Kas-

parov. 
-Com t'entrenes? 
- Mirant partides. analitzant variants, es-

tratègia i tàctica, mirant conceptes i una 
mica de finals. Quan tinc classes entreno 
2 hores. i. a vacancas, si tinc temps, 4 hores. 
Més que res em miro les enciclopèdies. Vaig 
sovint al club. 

-Quin estil , Kasparov o Karpov? 
- Kasparov. 
-Amb què t'agrada més sortir? 
- Amb peó de rei . 

NO SAP RES DELS SEUS CONTRINCANTS 
Al CAMPIONAT DEL MÓN 

- El 4 o'octubre, a Afos Gallegos (Argentina) 

acaba el campionat del món de Cadets. Qui 
guanyarà? 

- Doncs no sé. No sé ni qui juga ni res. Bé, 
els únics que sé que juguen són el campió 
mundial infantil de l'any passat.llia Gurevic. 
mestre FIDE d'EE.UU. i en Lluís Comas. 

-No et pots preparar res contra ningú? 
-Com que tinc les partides de l'any pas-

sat, si algú passa de l'edat i entra a Cadets. 
si . però això no vol dir que no hagin canviat 
d'obertura en un any. 

- Ten's algun preparador? 
- Ara, últimament. venia J. M. Gil a aju-

dar-me. Serà el meu acompanyant a Rios 
Gallegos. però abans no. 

-T'agrada que Lluís Comas vagi amb tu a 
l'Argentina? 

-Sí. és clar. És un fort contrincant, i, a 
part d'això. no he jugat mai amb ell . AI cam
pionat d'Espanya de Cadets el trobava com 
al més fort, però. en perdre a la 1 a. ronda ja 
no em va tocar. 

-Què li va passar a la 1 a. ronda? 
- Jugava amb un de Madrid. un 2a .• que 

no és que fós cap meravella de jugador. 
L'únic. que es va ficar en un joc tàctic, i. ales
hores. el de Madrid li va lliurar una peça i el 
Lluís va pensar uns 40 minuts. es va apurar 
de temps. se le va menjar i li va fer mat en 4 . 
però de tota forma quedava igualment in
ferior. 

A lLUrS COMAS li HAN FACILITAT MOLT 
lES COSES 

-Quin tipus d'ajuda creus que necessitaries? 
-Invitacions a torneigs i sobretot classes 

amb un M . I. 
-Et sents discriminat en aquest aspecte res· 

pecte Llu fs Comas? 
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Sí. bé, en Comas li han fet les coses molt 
fàcils en guanyar el Campionat Mundial In
fantil . Li van donar beques, un instructor 
com l'Angel Martín, mentre que de mi no 
s'han preocupat. 

LA F.E.D.A . NOTÉ DINERS PER ALS NANOS 

- Ten's alguna critica a fer a la Federació 
Catalana o a l'Espanyola? 

- Potser la F,E.D.A. s'hauria de dedicar 
més als nanos. Cada cop que algú va a algun 
campionat mundial d 'infantils o de cadets 
sempre hi ha el problema dels diners. 

-Com t'ajuda el Foment? 
- No és que m 'ajudin gaire. De fet. tenia 

un professor, e l M artí Ferrer, qu e va ser el 
que em va acompanyar al Mundial Infantil 
de l'any passat. però, a la fase prèvia de l'In
fantil de Catalunya el vaig guanyar, i. llavors, 
ja no em va a tornar a donar c lasses, 

- Per això, per què el vas guanyar? 
- M ' imagino que seri a per això. 

EL FOMENT. UNA PEDRERA 
DE JOVES VALORS 

-El Foment té promeses com el teu germà, el 
M arc Narcisa, el Martí Ferrer, què tal et dus amb 
ells? jugueu o hi ha rivalitat? 

- Juguem. Amb el Marc Narcisa jugo molt, 
Amb el meu germà també. Ara, amb el Ferrer 
no, ja no jugo. 

-Te'ns ofertes d'altres clubs? 
-Sí, ara el Barcelona em va proposar ju-

gar de 10 a l'equip A. Ho vaig explicar al 
Foment i em va donar les mateixes ofertes. 

-Econòmiques? 
- No, més aviat d 'un instructor. 
-Què has jugat recentment? 
- A l'Obert de València va ig tenir mala 

sort . Jugavem amb un control de 2 h per 40 
jugades, i amb aquest control sempre m 'apu
ro de temps. 

- T'apures sovint de temps? 
- No, només amb aquest co ntrol. A Bada-

lona em va anar millor. 
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-Vols dir alguna cosa més? 
- El que he dit abans, que es preocupin 

més dels nanos, que ens ajudin més, tant els 
clubs com les federacions. 

Aquesta és la pet ició d'una de les promeses 
dels nostres escacs. Són jugadors que no volen 
saber res de polít ica dels escacs, de les guerres, 
de vegades a nivell personal, entre Consells 
Escolars, Federacions i altres búnkers adminis
tratius, però que, com sempre, són les peces i 
els peons que, al fi nal. els toca pagar tot. Ells 
només volen jugar. 

Però el De la Riva també ens ha dut una par
t ida comentada d'aquest Campionat de Cadets. 

DE LA RIVA (Catalunya) 
I. TERAN (Andalusia) 

1 . C13. d5; 2 . g3. e5 ; 3 . Ag2. Ce6 ; 4 . 0·0. 
e5 ; 5. d3. CI6 ; 6 . Cbd2. Ae7 ; 7 . e4. d4 (una 
altra possibi litat és 7 ... O-O amb posició igua
lada); 8 . Ce4 . De7 ; 9 . a4 . Ae6 ; 10. Ch4. Cd7 
(dubtosa. Semblava millor 10 ... g6. encara que 
després de 11 . f4.Cd7; 12. Ce5. Cde5; 13. fe5. 
Ce5 (12 ... Ah4; 13. gh4. Ce5; 14. Ag5 amb 
avantatge blanc); 13. Cf3. 0·0·0; 14. Af4. Ad6; 
15. Ce5. Ae5; 16. a5 amb idea de Dd2. b4. o b4 
directa, amb iniciat iva); 11 . ef5 l, Af5 (era una 
mica millor 11 ... Af8 ); 12 . e15. Cb6 ; 13. Cb6. 
ab6; 14. 14. 0·0·0 (14 ... 0·0 és pràcticament 
un suicidi, ja que es pot jugar Og4 o Dh5 amb 
molt atac) ; 15. Ac6 (interessant, ja que treu 
l'única peça que defensa el dèbil enroc llarg), 
be6; 16. feS. De5 ; 17. A14. Dd5; 18. a4 . Rb7 
(s i 18 ... b5; 19. a6 . Ad6; 20. Del . b4; 2 1. c4 
amb molt d 'a tac) ; 19. ab6. Ta8 (si 19 ... Rb6' ; 
20 . Del! amb avantatge decisiu); 20. Ta7 !, 
Ta7 ; 21 . ba7 . Ta8 (si 21... Ra7 ; 27. Del!. Ad8; 
23. Dal. Rb7; 24. Da4 guanyant); 22. Ab8. 
Ad6; 23 . Tel . Ab8; 24. ab8 = D. Rb8 (s i 24 ... 
Tb8; 25. Dal . Dd6; 26. Da4 1 amb idea de Talo 
Db8); 25 . 094. g6 ; 26. 014. Rc8 ; 27 . Te8. 
Rb7 ; 28. Te7 . Ra6; 29. De7 . Dd8 ; 30. Db7 . 
Ra5; 31 . Tel . 1 - 0 . 

O. De la Riva 



POLÈMICA EN ELS JOCS ESCOLARS PER EQUIPS 

Cal fer esment que hem refereixo al Torneig 
per equips organitzat pel Consell de l'Esport 
Escolarde Barcelona (C.E.E.B.) el generde 1 9B6. 
Primerament es fa una reunió de delegats a la 
seva seu per assabentar-nos que s'encetaria el 
dia 17 de gener al Centre Cívic d'Hostafrancs; 
també es fa esment que només hi ha inscrit un 
equip juvenil i sense donar-hi importància es diu 
que perquè puguin jugar ho de fer junt amb els 
cadets; ningú no hi va veure en aquell moment 
cap inconvenient. El dia 16 se'ns va trucar per 
avisar precipitadament que s'havia ajornat el 
torneig (tots els jugadors estaven ja convocats). 
Motiu? Sembla que no es va preveure la capaci
tat del local ; es va ajornar pel proper divendres 
dia 24 de gener en el que denominen ((Teatre 
Metropolità», i que senzi llament és una andana 
del metro municipal (Rda, Sl. Antoni-Villaroel) 
que no està en ús; quan s'ha deixat aquest local 
per fer teatre, s'ha t ingut la preocupació de tapar 
la fossa de les vies i les quatre boques del túnel 
per evitar corrents d 'aire i accidents, però ara hi 
van nois de vuit a quinze anys i això no fa falta , 
Durant el desenvolupament d 'aquest torneig hi 
ha hagut nombroses goteres i han hagut de ser 
retirades força taules, ja que els bassals eren 
abundants. 

COM S'HA JUGAT 

La 1 a, rda hi ha bastant de garbuix, però 
acceptem-ho per problemes d'adaptació; tot
hom es queixa de la humitat i dels corrents 
d 'ai re; a la 2a, ronda comencen els problemes, ja 
que en la categoria cadet el fet de jugar-hi un 
equip juvenil i de fer-ho pel sistema lliga pot 
influ ir en els resultats que assoleixi l'equip juve
nil per la classificació dels cadets, Ara es pro
dueix l'escàndol, perquè en el moment que 
l'àrbitre oficial dóna l'ordre de començar, es 
reclama de la seva presència pel delegat de 

per J oan Pi i Bruguera 

l'equip cadet que ha de jugar contra l'equip juve
nil i és fabulós: en lloc d 'atendre la reclamació es 
desentén i no en vol saber res, el delegat insis
teix i, més fantàstic encara, el Sr. que a si mateix 
es declara ((Director del torneig» dóna l'ordre 
que es jugui, i a l'aldarull que es produeix l'àrbi
tre abans esmentat intenta fer aclariments, cosa 
que li prohibeix el (( Director del torneig}), fent-lo 
allunyar del lloc. Es produeix.en escàndols per 
part de tots els delegats afectats i no, aixf com 
per part de tots els jugadors afectats, Es diu una 
vegada més que el resultat no és just, ja que pot 
fer variar la class ificac ió tant dels equips com 
dels individuals, no s'aconsegueix cap solució ni 
aclariment per part dels ((organitzadors)}; per fi , 
entre delegats afectats i no, es troba una sol ució: 
que tots els equ ips cadets perdin en jugar amb 
l'equip juveni l per poder mantenir el resultat real 
dels cadets. L'esmentat equip cadet que està 
jugant es deixa guanyar. però meravellós I, en 
l'acta, 0-3 a favor del juvenil, perquè va faltar un 
jugador d 'aquest equip i el cadet es va ret irar 
abans de començar; es destrueix aquesta acta i 
es falsifica per una altra amb el resultat de 1-3 
sig nada només pel delegat del juvenil i l'esmen
tat Director del torneig. És incre'lble! 

El pacte en aquell moment és verbal, però 
posteriorment es convoca una reunió de dele
gats a nivell particular i és signada aquesta solu
ció per alg uns delegats i tramesa aquesta co
manda al Consell d 'Esport Escolarde Barcelona; 
el si lenci és permanent i no es dóna cap so
lució. 

LA FALTA DE PARAULA ES FA PRESENT 

AI mig del torne ig ja tenim un delegat que ver
balment al principi hi esta d 'acord (és membre 
del comitè d 'escacs), però es retracta i no com
pleix l'acord; seguidament els dos equips que 
estaven en condic ions d'assolir el t riomf (havien 
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signat l'acord abans esmentat) s'enfronten en
tre ells en els taulers de joc i guanya el que a la 
2a. ronda va deixar-se guanyar segons l'acord 
establert; en la darrera ronda ha de ser I"equip 
que ha perdut en aquest enfrontament qui ha de 
jugar contra l'esmentat equip juveni l, però en el 
desenvolupament de l'irregular torneig se sem
bra la confusió i coacció sobre alguns jugadors 
afectats. proposant- los la possibilitat de jugar en 
algun lloc d'Europa; es fa esment particular 
d'Alemanya, o bé anar a Sud-amèrica: qui ha de 
decidir els jugadors que hi aniran sembla que és 
el HDirector del torneig)) i ((suscept iblemenhl se 
l'ha de tenir con tent. 

l 'AMENAÇA I LA COACCiÓ 
ES FAN PRESENTS 

En la darrera ronda, quan es veia que les inten
cions després de moltes discussions entre els 
mateixos jugadors de l'equip cadet es decanta
ven a perdre, més inadmissible!. se'ls amenaça i 
coacciona que pel seu nivell de joc han de guan
yar o bé seran desqualificats del torneig (els 
jugadors ¡ el seu delegat ho contesten sense fer 
cap reClamació); d'aquesta manera, que consi
dero antiesport iva, assoleixen el 1 r, lloc de la 
classificació, gaudint del trofeu d'equip, que no 
els corresponia, i dels quatre individuals, que no 
els havien guanyat tots. Així actua el ((Director 
del torneig)), el Sr. Josep Lluís Ferràndiz, que té 
al seu càrrec la direcció del comitè d'escacs en el 
C.E,E,B.; cal fer constar que tant ell com els 

membres del comitè han estat designats a dit, 
sense pendre-hi part l'opinió dels col·legis. És 
exemplar la forma de deixar els jugadors jugar 
lliurement i lloable el foment de l'esport, 

RESULTAT FINAL 

Assolir el 1 r. lloc d'aquest irregular torneig 
implicava poder desplaçar-se per jugar la fase 
autonòmica (Campionat de Catalunya), però al 
darrer moment se suspèn aquest enfrontament 
entre les províncies catalanes i es decideix for
mar una selecció per jugar el Campionat d'Es
panya a Madrid; l'esmentat equip es forma 
entre jugadors de Lleida, Girona, Tarragona i dos 
de Barcelona, dels quals un no havia participat 
en el torneig per equips: la discriminació és 
evident!!! 

ÉS UNA lLASTI MA 

Això és a grans trets una de les moltes irregu
laritats a què ens té acostumats el C. E,E,B" però 
també la F,C.d 'E. té la culpa, ja que en aquest tor
neig es feia esment de la col-laboraci6 d'aquesta 
entitat. el departament escolar o, en darrer ter
me, el Comitè de Competic ió, Perquè un esport, 
independentment de la categoria, l'edat i el sexe 
dels participants, s'enceta i s'acaba amb una 
encaixada. Aixequem tots un crit perquè sem
pre sigui així i no passin aquests fets llasti
mosos. 

PARTICIPE EN LOS CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA DE AJEDREZ POSTAL 

I nscripciones permanentes 
en todas las categorías 

Solicite informac ión a la 

VOCALlA POSTA L DE LA FEDA 

CI. Santa Eul al ia, 28 
Santa Coloma de Gramanet (Barce lona) 
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XLHI CAMPIONAT FEMENÍ DE CATALUNYA 

Mònica Vilar, de 15 anys, campiona, per Adria n Navarro 

La jugadora de l'Olot Mònica Vilar va guanyar que, encara que va quedar imbatuda, no es va 
aquesta 43 edició del nostre Campionat Feme- poder posar a l'altura de la Vilar. 
nr. amb una gran superioritat respecte a les La jove edat de les dues primeres fa presagiar 
seves eminents segu idores. Sols va cedi r dues un futur amb esperança en els escacs femenins 
taules a les dues últimes rondes. gairebé quan el catalans. 
torneig estava pràcticament decidit. Segona va L'organització va córrer a càrrec de la Secció 
ser la jugadora de la Calmena, Beatriz Alanso. d'Escacs La Carmena. dispensant en tot mo-

ment una gran atenció a totes les jugadores. 

CLASSIFICACiÓ FINAL 

JUGADORA CLUB 

1. Vi lar, Mónica Olot o 

2. ALFONSO. Beatriz La Colmena 'h 
3. DESCARREGA. Celia Reus Deport. o 

4. SAL TO. Araceli Reus Deport. 'h 
5. ROVI RA, Montserrat Valls O 
6. SOGU ERO, Carolina La Col mena O 
7. APARICIO. Maite Vulca O 
B. INGLADA. Eva Seat O 

ELS VISITANTS DEL CIRCUIT 

per Joan Miquel Ollé (Mertorell) 

Un dels aHicients més interessants que dóna 
el Ci rcuit Català d 'Escacs és l'oportunitat de 
poder jugar contra jugadors estrangers. És ben 
coneguda la nombrosa assistència que han dis· 
pensat a totes les edicions del Circuit, represen· 
tant totes les latituds, altures, costums i races. 

Per això crec que es mereixen un petit reco· 
neixement de gratitut i homenatge per cooperar 
en l'èxit del Circuit i fer· lo Internac ional. 

Escriure de tots aquells que han passat pel 
Circuit seria gairebé impossible, ja que han estat 
molts. Però en representació, m 'agradaria es· 
criure d 'un, sinó dels més punters, si un dels 
més cavalle rs, humils i agradables que han pas
sat pel Circuit 85' - j esperem que també ho 
hagi fet aquest any- o Va néixer a Puerto Rico fa 

2 3 4 5 6 7 8 PUNTS 

'h 'h 6 
o 'h 'h 'h 5 

'h o 'h 'h 4 1/2 

'h 'h o 'h 'h 'h 4 

'h 'h 'h O 1 3 1/2 

O O 'h 1 o 'h O 2 

O O 'h O 'h o 'h 
O O O O 'h o 

65 anys i defensa la senyera d 'Estats Units. ~s 
José Higuera, i. com a presentació, una creació 
seva que ja ha estat publicada : 

MATEU (Xec) 
HIGUERA (EE .UU) 
Obert de Berga. 1985 

1. e4. eS ; 2. Cf3. e6 ; 3. d4. ed4; 4. Cd4. Cf6; 
5. Ce3 .d6; 6 . Ae2.Ae7 ; 7. 0·0. a6; 8. a4. De7; 
9. f4 . b6; 10. Af3 . Ab7; 11 . Oe2. 0·0; 12. Ae3, 
Td8; 13. Tadl . Cd7; 14. Ae1. CeS; lS. b4, 
Cb3; 16. ab3. oe3; 17. Td3. oe7 ; 18. Ad2. 
Tae8; 19. g4. dS; 20. eS. Ce4; 21. Ag2. aS; 22. 
bS, Cd2; 23. Dd2. AeS; 24. Td 1. Ad4; 2S. Td4. 
De2; 26. Td3. Te7; 27 . oe3. Tde8; 28. Obó. 
Ob2; 29. DaS. Te2; 30. Tl d2. hS; 31 . ghS. 
Td2; 32. Td2. Del ; 33 . Rf2. DeS; 34. Rfl , oe3; 
3S. Te2 . Of4; 36. Rgl . Tel ; 37. Tel , Te2; 
38. Tf l . Tg2; 39. Rg 2. d4; 40. Rg 1. DgS; 
41. Oe3. mat. 
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TORNEIGS OBERTS A CATALUNYA 

Cada cop s6n més. neixen com bolets, i Ja és 
difícil trobar dates per fer-ne de nous. Per a la 
temporada vinent ja n'hi ha programats quasi 
una trentena. 

Farem un breu esment dels que s'han Jugat a 
finals de temporada. 

OBERT D'ANDORRA: L' ESCAPADA 

L'Obert d 'Andor ra és un torneig internacional, 

com ho poden ser el de l'Hospitalet de l'I nfant. el 
de Badalona. Calella. etc. Aquests oberts. a dife
rència dels altres, tals com el de Barcelona. el 
Vulca, etc., es caracteritzen perquè hi poden 
participar jugadors que no tenen llicència amb la 
F.C.d ' E. S6n torneigs més espectaculars. i es 

caracteritzen també perquè es juguen a ronda 
diària. Això afavoreix la participació dels anome
nats (c buitres)), jugadors d 'alt nivell, general
ment t itulats, preocupats pels aspectes lucra
tius de l'obert . 

1 O M .L, un G.M. i 3 M .F., junt amb partici
pants de 14 nacions diferents, han donat color a 
la 4a. edició d 'aquest obert internacional, que 
s'ha jugat del 17 al 26 de juny. Ochoa (Cata
lunya), Pliester (Holanda) i Tempone (Argen
t ina) han ocupat els tres primers Ilocs,.respecti
va ment. Decebuts el primer cap de sèrie, el para

guaià Franco, el G.M. Sahovic (Iugoslàvia) i l'es
panyol Mario Gómez, aquest últim amb 5 ' 5 de 

9 , sols. 

OBERT DE CASTELLDEFELS: 
SE L'ENDÚ UN JUGADOR DEL NINOT 

Un desconegut aquí a Catalunya, fins ara, fi t 
xat pel Ninot, Raul Omar Gonzalez. Sudamérica i 
mestre FIDE , ha quedat campió en sol itari de 
l'obert de Castelldefels, seguit a mig punt per 
Magem, Joan lluís Fernàndez i Picañol. 
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OBERT DE L'OLIVETTI : 
UN OBERT SENSE JUGADORS 
DE PRIMERA FILA 

Potser pets premis, potser perque es va jugar 
a la tarda, potser per altres raons, l'obert de l'Oli

veni no és un torneig que atragui molt de (( bu i
tre». Per donar una idea del nIvell, el cap de sèrie 

n.O 1 era un jugador d 'ELO 2.145. Va quedar 
campió un quasi desconegut. Sànchez, de la 
Li ra, amb 7 de 8 i amb un pu nt d 'avan tatge 

sobre Figueroba, del Londres. 45 jugadors van 
acabar et torneig. 

I OBERT DE TARRAGONA 

p er Anton i Adserias 

La Delegació T erri10rial de la FederacIó Cata

lana d 'Escacs de Tarragona ha organitzat aquest 
any ta 1 a. edició de r obert de Tarragona, del 26 
d 'abril al 14 de juny. 

En aquest obert hi podien participar totes les 
categories, aixf com jugadors de totes les nacio
nalitats. Es jugava els dissabtes a la tarda, i, en 

cas de 3a. sess ió, és jugava a fin ish el diu
menge. 

Es va jugar en di ferents llocs, que es van indi
car abans de t'inici: 1 a. ronda a l'Hospitalet de 
I" lnfant, 2a. a Cambri ls, 3a. a La Canonja, 4a. a 
J esús (Tortosa), 5a. a Reus, 6a. La Canonja, 7a. 
a Cambrils i 8a. a l'Hospi talet de l'Infant. 

El torneig es va dividir en dos grups: l'A, for
mat per mestres, preferent s, i primeres, i et B, 
per 2es. i 3es. 

La participació va ser nombrosa. Ni la mateixa 
delegació comptava que hi hagués tanta inscrip
ció: 103 jugadors. 35 entre preferents i prime
res, i, 67 de 2es., i 3es. 

Hi havia premis per als dos grups: 



Grup A: 50.000 per al 1 r .. 30.000. per al 2n .. 
etc .. fins al 1 Sé. 

Grup B: 6.000 per al 1 r .. 4.500 per al 2n .• 
etc., fins al 10è. 

La Caixa de la Província de Tarragona patroci
nava les copes per als primers. 

L'Enric Munné, de l'Hospitalet de l'Infant, i el 
J . M.a Manf. del Tarragona, van ser responsa
bles de la direcció ¡ l'arbitratge de l'oben, res
pectivament, i cal fel icitar-los per la seva tasca. 

La classificació final va donar Jové (Vendrell) 
com a campió, empatat a punts amb Comas 
(Tarragona). 

Els participants van quedar molt entusias
mats i van demanar que l'any vinent es tornés 
a fer. 

OBERT DEL CLUB CATALUNYA 

per M . Fernàndez-Ofaz 

La passada primavera, al conegut club del 
carrer Robrenyo. se celebrà per primer cop el 
seu torneig obert, que fou arbitrat per Jaume 
Bosch ¡ l'autor d'aquestes línies. Cal dir que el 
torneig. possible per la col ·laboració de tots els 
socis, és deutor especialment de l'entusiasme 
del seu director, aquest home que és en Josep 
M. Pascual, ànima del club i de les seves múlti
ples competicions socials que, com el mateix 
torneig, segueix amb minuciosa paciència, te
nint cura de tots els detalls. La completa infor
mació que rebien els jugadors sobre les seves 
possibilitats d 'ascens de categoria no és d 'es
tranyar. Ell mateix fou un dels principals benefi
ciaris en aconseguir l'ascens a preferent. 

AI grup principal. en partien Rosich i Estrella 
com a favorits, van ser Gual i Ferron els qui esti
gueren a dalt tot el temps, però Carles Ferron, 
que s'havia col·locat davant en guanyar Rosich i 
Martlnez i fer taules amb Gual. no va poder pas
sarde taules davant Vall a la penúltima ronda i. a 
l'última, en una emocionant partida que us mos
trem a continuació, va perdre amb Estrella. Gual. 
en canvi, no fallà en cap moment, guanyant el 
torneig amb just¡cia. 
El campió de 1 a. fou el jugador del Cardedeu 
Pérez; Prats, del Molins de Rei, va ser el campió 
del grup de segones i terceres. 

FERRON (Jake) 
ESTRELLA (Barcelona) 

1. e4. eS; 2. e3. d6; 3. d4. Cf6; 4. f3 . ed4; 5. 
ed4. g6; 6. Ce3. Ag7 ; 7. Ae3. O-O; 8. Dd2. a6; 
9 . 0-0-0. bS; 10. Rbl . Ce6; 11 . g4. CaS; 12. 
Tel . Tb8; 13. h4. hS ; 14. AgS. b4; 15. Cdl . 
hg4; 16. Af6. ef6; 17. hS, Te8; 18. hg6. fg6 ; 
19. Ad3 . dS ; 20. Oh2 . Ae6; 21. Dh7 . Rf8; 
22. Dg6. de4; 23. Ae4. Ce4; 24. Th7. Te7 ; 
25. d5. Tc8 ; 26. Tc4. Tc4 ; 27 . Ce3 . Ad5; 
28. Ad3. Tce7 ; 29. Ce2. Te2; 30. Re2. b3; 
31. ab3. De7 ; 32. Ae4. Ae4; 33. bc4. Dc4; 
34. Rd2. Dd4; 35. Dd3 . Db2; 36. Rdl. Dal ; 
37 . Rd2 . Oel ; 38. Re2. Tc7 ; 39. Rb3. Tb7 ; 
40. Re2. Dbl ; 41 . Rd2. Tb2. 0-' . 

IX OBERT DE GIRONA 

AI 25 d 'abril es va jugar l'última ronda de la 
IX edició d 'aquest obert, ja arrelat a les terres de 
Girona, amb la part icipació de 84 jugadors de 
les 4 categories. 

J. M . Bassart (Gixolenc) va quedar campió 
absolut, empatat amb Navarro (Girona),jugador, 
aquest últim, que ha arrodonit una exceHent 
temporada, en quedar, a més a més, campió de 
l'individual de Girona. 

El grup de segones i terceres l'ha guanyat 
Pericot. en solitari. 

I TORNEIG DE ST. ADRIA 
DOMINI DELS JUGADORS DE LA U.G.d·E. 

per Adrian Navarro 

Per primer cop a la seva història, el club St. 
Adrià organitzava un torneig d 'aquesta classe, i 
van complir en gran mesura la seva comesa 
organitzativa. 

A la categoria preferent no hi va haver sorpre
ses que fessin variar els pronòstics, ja que els 
grans favori ts van ocupar les primeres places. 
Els jugadors de la U.G.d 'E. , Romero i Gual van 
obtenir el primer i segon lloc. essent els únics 
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jugadors imbatuts al torneig, però en cap mo· 
ment ho van tenir fàcil. A mig punt de diferència 
van quedar Miralles i Rosich. 

A la resta de categories cal destacar la lluita 
que van real itzar alguns jugadors per trencar la 
monotonia d 'aquest t ipus de competició, en la 
major part dels participants busquen l'anhelat 
ascens de categoria, Van ser campions José (St. 
Josep) a 1 a. categoria, Gonzàlez (Amistat) a 2a. i 
Simon (Ninot) a 3a. 

A cont inuació us oferim una partida d 'atac del 
cam pió contra el Mestre FIDE guanyador de 
Castelldefels: 

R. OMAR GONZALEZ (Ninot) 
ROMERO (U .G.d·E.) 

1. d4 . Cf6 ; 2. e4. g6; 3. Ce3 . Ag7 ; 4 . e4. d6; 
5. Cf3. O-O; 6. Ae2 . Cbd7; 7. O-O. e5 ; 8. Ae3. 
h6 ; 9. de 5. de5; 10. Ce l . Ch7 ; 11 . Ce2 . Cg5 ; 
12. Od 2. e6; 13. h4. Ce6 ; 14. g3 . Rh7 ; 15. 
Od6. f5 ; 16. h5. Tf6; 17. hg6. Rh8; 18. Od 1. 
f4 ; 19. Ae1. Tg6; 20. Ah5. Tg5; 2 1 . Ce 1. Cd4; 
22. Cf3 . Th5; 23. Cd4. Cf6; 24. Cf3. Oe8; 
25. Ch2 . Oe6; 26. Of3 . Oh3 ; 27. 0g2. Og2 ; 
28. Rg2 . Ah3 ; 29. Rg l . Af8; 30. Te l . Ae5; 
3 1. Ca4. fg3; 32. Ce5, gh2; 33. Rh2 , Tg8, 0-' , 

TORNEIG JAUM E DE MONTSÓ: 

TRIOMF SORPRENENT DE BERNALDO 
EN UN TORNEIG R~CORD 

Després de 6 anys de no jugar·lo, s'ha renuat 
aquest any el torneig Jaume de Montsó a les 
Illes, torneig que sempre havia organitzat Pablo 
Maura, conegut jugador balear. 

El problema de dates que en un principi va 
pat ir, es va solventar fent·lo coincidir amb el 
Campionat de Mallorca : els dos torneigs englo· 
bats en un. al que el Govern Balear, el patrocina
dor, va fer anomenar Torneig Illes Balears. 

Com a local de joc es va habilitar el Centre 
Nacional de Formació Profesional Francesc de 
Borja Moll , a Palma, 

UNA INSCRIPCiÓ R~CORD 

Premsa, radio i 'TV van respondre, emetent 
entrevist es, propaganda. resul tats. etc, 

Els premis estaven dotats de quantitats que 
mai no s 'havien vist a Mallorca (llevat dels tor
neigs internacionals Cala d 'Or i Can Picafert) : 
, 25,000 ptes més una pila de llibres. 

Tot plegat va fer que la inscripció superés les 
previsions: quasi 250 inscrits, Hi eren incloses 
totes les categories, Les 10 rondes potser es 
van quedar una mica curtes (per a una inscripció 
semblant, l'Obert Internacional de Badalona d 'en
guany ha hagut d 'augmentar a 1 1 el nombre 
de rondes) , 
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ELS MILLORS 

El campió no és de les Illes, casualment. Es 
tracta d 'un jugador que ocasionalment estava 
treballant a M allorca. com a professor: J , A. Ber· 
naldo, d'Àvi i fitxat pel C, E, Felanitx, que va tenir 
un exceHent final de torneig, quedant 1 r. en 
solitari, En 2n. lloc. ex-aequos, van quedar: 
T. Serra, J , M , Riera, A. Pont. A. Romera (no és el 
M. I. de la UGA), P. Pons, J. Plana s i J, C. Mas. 

L'ARBITRE : MANCA D'EXPERIÈNCIA 
O DE GANES DE TREBALLAR? 

A Pere Suau, l'àrbitre principal. un àrbit re amb 
certa exper iència, se li va fer gran el torneig, 
Dues repeticions d 'emparellaments. els sor
teigs fets publics els divendres o dissabtes, qua
dres de classificació que quasi mai no estaven al 
dia. en són una prova. 

Tot plegat va originar mol tes crftiques cap a 
ell. De tota forma. aqu l a Catalunya tots sabem 
que àrbitres que reben la quali ficació de ((nacio· 
nais» tampoc estan exents d 'errors, errors que 
en molts casos no en són responsables, Potser 
Pere Suau mereixia una critica més «sua Un a la 
revista ((Papers d 'Escacs)), on surt ample infor· 
mació del torneig . 

Tret de «(Papers d 'Escacs)) 



JI TORNEIG INTERNACIONAL TANCAT 
«VILA DE GRÀCIA» 

Tempone guanya pels pèls Magem, Norma de M. l. 

En el decurs de la Setmana Santa es va jugar la 11 edició del torneig «Vila de Gràcia», orga
nitzat per la Unió Gracienca d 'Escacs , 

Després d'un magnífic torneig, Jordi M agem va sacrificar la possibilitat de quedar cam
pió, a canvi d'unes ràpides t aules que li asseguraven la norma de M . I. És clar, Tampona tenia 
la canya llesta i , amb mig punt m enys que M agem. es va aprofitar de la s ituació. i, en una 
llarga pa rtida va gu a nya r Pa blo i e mpatar amb Mage m . Pablo t a mbé s e jugava la norma. La 
m fn im a dife rènc ia de san nen, 0 ,25 punts. va decidir . 

QUADRE DE CLASSIFICACIO 

JUGADOR Tn. FEDERAC iÓ ELO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTS SON. BERGER 

1. Tempone MI Argentina 2385 '/2'12 1/2 112 1 ' 12 '12 6 25 
2 . Magem Catalunya 2380 '12 O ' 12 1 I '/2 '/2 6 24.75 
3 . Bofill Catalunya 2200 '12 1 O O 1 '12 O 5 22 
4. Pablo MF Cat<.tlunya 2375 O O O 1 1/2 '/2 1 5 19 
5. Fernandes MI Portuguesa 2400 1/2 1/2 1 O O '12 O 4 1/2 19 
6. De la Villa Catalunya 2395 '12 O 1 O O 1/2 1/2 4 '/2 17.75 
7. Gil Catalunya 2280 O O O O 1 'l' 4 '/2 16.25 
8. Campos MI Xi lena 2405 '/2 '/2 1/2 1/2 ' /2 1/2 O O 4 1 9.50 
9. Gonzalez Argentina 2350 1/2 1/2 

10. Baltran Catalunya 2365 O O 

Gi l (U.G.E) 
TE MPON E (Ce nte nes ) 

1. d4. C16; 2. Ag5. d6; 3. A16. e16; 4 . e3. g6 ; 
5. e4 . Ag7 ; 6 . Ce3. O-O; 7. g3. Ad7; 8 . Ag2. 
De8; 9. Db3. Ce6; 10 . Cd5 . Te8; 1 1. Ce2. Ag4; 
12. 13 . Ad7 ; 13. O-O. Ce7 ; 14. Dd3. e6; 15. Cd
e3. Ah3; 16. C14. Ag 2; 17. Cg2 . Dd7 ; 18. b4 . 
15; 19. Ta·b l . a6; 20. Ca4. De7; 21. e5. Cd5 ; 
22. Rh 1. Ta-d8; 23 . a3 . h5; 24. Cb2. de5; 25. 
be5. Ce3 ; 26. Ce3. Ad4; 27. Ce-e4 . Ae5; 
28. De2. h4 ; 2 9 . Cd3. Ad4; 30. Rg2 . b5; 
31. Ce-b2. e5 : 32. Tb-e l . e4 ; 33. C14. Aa3 ; 
34. Cb·d3. Dd6; 35 . Cb4. A14 ; 36. g14. Tel ; 
37 . Tel. a5; 38 . Ca2. 014 ; 39. De3 . Dd2+ ; 
40. Rh3 . Da2; 41 . 016. Dd2 ; 4 2. Te7. 0· 1 . 

. MAG EN (Catalònia) 
BELTRAN (U.G.E.) 

1. e4 . e5; 2. C13. d6; 3. d4 . C16; 4 . Ce3 . Cb· 
d7 ; 5. Ae4 . Ae7 ; 6. 0·0. 0 ·0 ; 7. De2. e6; 

1 
O 

'12 1 O O O '12 4 18.75 

O O O O 1 '12 . 1 1/2 

8. Td1. De7; 9. a4 . a5; 10. h3 . ed4 ; 1 1. Cd4. 
Te8; 12.Aa2.AI8; 13. DI3 .Ce5 ; 14 . Dg3.Cg6; 
15.013. Ce5; 16. De2 . b6; 17. Ag5. Aa6; 
18. De3 . CI-d7; 19 . C15. Ce5; 20. Dg3 . Ae8; 
2 1. Ch6+. Rh8; 22. 14 . Ce6; 23. Ae6. Te6; 24 . 
le5. gh6; 25. Af6. T16; 26. e16. Ae6; 27. Td2. 
Te8; 28. Ta·dl. Da7 ; 29. Td6. 1·0. 

DE LA Vll LA . BOFill 

1. e4. e5; 2. Ce3. e6; 3. Cf3. d6; 4. d4 . ed4 ; 
5. Cd4. C16; 6 . 14. a6; 7. Ad3. Cb·d7; 8. 0·0. 
b5 ; 9 . Rh l . b4; 10. Cd5. ed5; 11 . ed5 . Ce5; 
12. Tel+. Rd7; 13.AI5+. Re7 ; 14. Ce6. A15; 
15. Cd8. Rd8; 16. Ae3 . Cf·d7; 17. a3. b3; 
18. De2 . Ae4 ; 19 . eb3. 15 ; 20. b4. Cb3; 21. Ta· 
dl. a5; 22 . De4. a4; 23. De6. Te8; 24 . Da4. 
Ae2; 25. Ab6+ . 1 - 0 . 
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CAMPIONAT INDIVIDUAL DE CATALUNYA 
PER A GENT GRAN 

per Ànge l Ribera 

Del 10 al 17 de juny s'ha fet als salons de 
l'Hotel Sol imar de Calella de la Costa el Campio

nat Individual de Gent Gran, que ha aplegat 
representants de totes les delegacions. 

Podríem distingir aquest torneig, entre altres 

aspectes, per la nombrosa quantitat d 'entitats 
coHaboradores. entitats que no deixen de costat 
la gent gran: 
- Direcció General de l'Esport de la Generalitat 
- Diputació de Barcelona 
- Governació 
- Capità General de la IV Regió Militar 
- Delegació de Turisme 

- Caixa de Catalunya 
- Caixa de Barcelona 
- C. E. Cale lla 
- Hotel Solimar 

Cadascuna ha aportat el seu gra de sorra i no 
mereix menys que ser anomenada. 

La classificació final és aquesta: 

1 r . V. G. Montpart 3·5 punts 
2n. R. Giménez 3"5 » 
3r. F. Ros 3·5 " 4t. s. Borràs 3·5 " 5 é. J. M . Colomer 3 " 6é . F. Perera 3 » 
7è. G. Su red a 2·5 " 
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Bè. LI. Fons 2·5 » 
9è. F. Albert 2 » 

1 Oè . J. 8 ardera 2 " 11 è . C. Gi l 2 " 
12è. A. Taboas 2 " 
13è. R. Gomis 1 » 
14è. LI. Llavoré " 

La class ificació per equips donà com a campió 

el Tarragona: 1 r. Tarragona, 2n . Grup Gaudí. 3r. 
Sl. Gervasi, 4t. Lleida, 5 è. Terrassa, 6 è. Mataró, 
7 è. Girona. 

AI final. el típic dinar de germanor, amb la pre

sència de personalitats com l'Àngel Ribera (de
legat per a Gent Gran de la F.C.d·E.), els delegats 
de Girona, Tarragona i Lleida, senyors N. Viñas, 
A. Adserias i R. Lega, respectivament, que van 

rebre les medalles al mèrit esportiu, medalles 
que també van ser per als senyors M arigó (pre
sident honorari de la Gent Gran), el Sr. Borolera 

(soci protector de la Gent Gran), el Sr. Cochece
rons ¡igualment, soci protector i director de la 
final) . en J. Valls (president del Calella) i Joan 
Segura (president de la F.C.d'E). A més a més, 
cal destacar la presència i els parlaments del 
Regidor d 'Esport s de l'Ajuntament de Calella, 
Sr. Martí, ¡ de t'alcalde de la vi la, Sr. 8a96. que va 
tancar l'acte. 

ESCACS 
A 

SUDÀFRICA 

ROCHADE 85 



EL SÍM BOL DE LA NOSTRA UNITAT 

El proppassat dia 1 3 de juliol es va celebrar 
per novè any consecutiu la nostra FESTA CATA· 
LANA. Enguany el club organitzador va ser tot 
un veterà en aquests assumptes. el Club d 'Es
cacs Martorell. amb el qual aquesta Federació 
ha tingut el plaer de compartir l'organització. 

Per motius econòmics, i també a causa de la 
manca d'inscripcions dels últims anys, es va 
decidir reduir el nombre de taulers a 50. 

La Festa, com el seu nom indica, no és un dia 
de competició. sinó més aviat un dia d 'alegria i 
de reconeixement dels mèrits de tots aquells 
que han estat premiats durant la temporada. 

Encara que el dia estava núvol en un principi. 
els aUf presents van saber enlluernar tant la sala 
de joc com el magníf ic sal6 on vam dinar. fins i 
tot en un moment en què se'n va anar la llum, 

L'encontre entre Barcelona ciutat i la RESTA 
DE CATALUNYA (per culpa d 'un error va sorti r 
al canell anunciador: «Barcelona ciutat contra 
Barcelona província)); per la qual cosa aprofito 
per demanar disculpes a les Delegacions) va 
acabar d 'una forma emocionantfsima amb un 
25·24 en el marcador, quan només quedava la 
partida VillAR (FOM ENT)· ARGilES (PIERA). i 

per Antoni López 

com que els jugadors del Piera són dels més 
resistent que hi poden haver, la partida no va 
acabar fins a l'últim moment, deixant per fi un 
26·24 a favor de Barcelona ciutat. 

La partida més maca va correspondre al juga· 
dor Valera. del C,E, Sant Cugat. que portava mol
tes temporades sense jugar i sembla que ha 
tornat enguany amb més força que mai. 

Cal elogiar el magnífic escenari en què es va 
celebrar el dinar de germanor. amb un bon ser
vei , aire condicionat i un menjar força saborós. 

El lliurament dels premis només va ésser des
lluït per tots aquells que havent obtingut premis 
durant la temporada no es van dignar a passar a 
recoll ir-lo, ni tan sols a enviar-hi un represen
tant. En aquest sent it, em va agradar el clima 
produït pels assistents, acoliint amb grans aplau
diments a TOTS ¡ cadascun dels clubs que van 
rebre els seus guardons de la temporada. Amb 
això s'estaven fent realitat les belles paraules 
que va pronunciar el nostre President després 
del d inar: .. lA FESTA CATALANA DELS ES· 
CACS ÉS El SíMBOL DE lA NOSTRE UNITAT, 
tant de bo que així ho sigui per sempre, 

ESCACS I FOTOGRAFIA 

Sóm a la sala de joc. El silenci és quasi total. Es 
pot sentir el tic-tac dels nombrosos rellotges, es 
pot palpar el nerviosisme d 'alguns jugadors, 
Uns s'hi juguen molt, d 'altres res. De cop i volta, 
el Pep, un fotògraf inexpert, salta d 'entre el 
públic, amb el seu flash I la seva macarrònica 
càmera, s'acosta a dos jugadors i dispara. Tot
hom se gira, els jugadors se'l miren inquisit iva
ment i l'àrbitre el fa fora del local. Més tard 
s'adonarà que la foto li ha sorti t borrosa i gens 
original. En Pep no s'ha llegit els consells d'un 
expert com Josep Manuel Torres. 

per José Manuel Torres 

LA SENSIBILITAT DE LA PEl·LfCULA 

Els llampecs de flash molesten a tots els juga
dors, en una mesura més o menys gran. Algu
nes normatives prohibeixen o restringeixen el 
seu ús en torneigs importants. És a dir, que si 
volem fer bones fotografies d 'escacs hem d 'obli
dar l'existència del flash i aprendre a treballar 
amb la llum disponible. 

Els millors resultats s'aconsegueixen treba
llant amb pel'lícules d 'alta sensibilitat. La Kodak 
Recording és la més sensible de totes, podent-
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se ex pesar entre 1.000 i 1 2.800 ASA. Les pel 
lítules de 400 ASA donen bons resultats en 
circu mstàncies menys adverses dïl'lumina
ció. Però si el fotòmetre indica subexposició 
podem utilitzar la tècnica del forçat, que consis
teix a augmentar l'índex d:exposici6 de la nostra 
pel' líeu la i a l'hora de revelar augmentar el temps 
de revelat de forma proporcional a l'augment de 
la sensibilitat de la pel·líeula (aproximadament 
un 50 % per cada diafragma de subexposició). 
En cas que enviem a revelar la nostra pel-líeula a 
un laboratori comercial hem d'indicar l'augment 
de sensibilitat que hem realitzat. 

COLOR 

Treballar amb color amb llum d 'ambient és 
molt més complicat que en blanc i negre. Els 
materials en color es comporten malament en 
circumstàncies de poca llum, tenen menys tole
rància als errors d'exposició i produeixen unes 
dominants difícils de corregir. Igual que en 
blanc i negre. cal partir de materials d'alta senSI
bilitat (400. 1.000 o 1.600 ASA). Aquestes 
pel·Hcules són bastant tolerants amb les domI
nants de color. Però. si treballem amb llums de 
tungstè. hau rem d 'utilitzar un filtre corrector 
blau 80 A o 80 B que eliminarà la dominant 
groga que produeix aquest tipus díl·lumina
ció. En cas que treballem amb fluorescents o 
llums de vapor de mercuri ens haurem d'enfron
tar amb dominants verdoses, difícils d 'eliminar, 
però no impossible. 

La tècnica del forçat és perfectament possible 
amb el color, però és poc recomanable. ja que 
produeix pèrdua de qualitat. augment del con
trast i aberracions cromàtiques impossibles de 
corregir. 

OBJECTIUS 

Per fer retrats als Jugadors és necessari utilit
zar un petit teleobjectiu entre 80 i 135 mm. Per 
fer una panoràmica general de la sala de joc és 
imprescindible la utilització d 'un objectiu gran 
angular entre 24 ¡ 35 mm. La utilització d'un 
objectiu de foca l variable «zoom)) que vagi de 
lleuger gran angular a teleobject iu mitjà és tam
bé possible, però convé recordar que els objec-
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tius normals són els que donen una major qua
litat d'imatge, els més lluminosos, lleugers i 
econòmics. 

CONSELLS GENERALS 

És necessari enfocar curosament en fotogra
fiar en condicions baixes de llum. La profunditat 
de camp (zona nítida) és molt petita, 

Cal mesurar bé la llum, Cal no deixar-se enga
nyar per l'impacte d 'alguna font de llum aliena al 
nostre model. cal medir la que reflecteix o inCI
deix sobre el nostre centre d'interès. Per a te
mes molt contrastats cal prendre una lectura 
mitjana. 

Compte amb les fotos mogudes. No dispareu 
a menys de 1/ 60, o millor encara 1/ 125. 

Molesteu el menys possible els jugadors. 
No utilitzeu el motor: fa massa soroll. 
Evi teu fotos anodines. 
Delimiteu el centre d'interès. 
Bu squeu primers plans i intenteu captar l'ex

pressió del jugador quan pensa. 
Reflectiu l'ambient de la sala. 



I CAMPIONAT DE CATALUNYA 
D'EQUIPS DE RÀPIDES 

Per primer cop a Catalunya s'ha fet un cam
pionat de partides ràpides per equips, organitzat 
per la Comissió Esportiva de la Federació Cata
lana d'Escacs. 

LA NOVATADA 

Encara que els premis no han estat excessiva
ment alts. les cent mil i escaig s'haurien pogut 
incrementar si s'hagués fet una part icipació 
massiva. Potser per ser el primer any molts 
equips ni se n'han assabentat. És fàcil preveure 
que la propera edició serà molt més nombrosa. 
Aquest any només s'ha arribat a la quarentena 
d'equips. dels quals 3/ 4 parts s'han class if icat 
per a la fase final. 

Incomprensiblement. no s'ha apuntat cap 
equip de les delegacions de Girona. Lle ida o 
Tarragona. Aquest cop no valia l'excusa que 
s'havien de desplaçar per venir a Barcelona, 
donat que, almenys a les fases prèvies, estava 
previst fer almenys un grup en cadascun d'aquells 
territoris. 

Als loca ls del Catalunya, Jake, Terrassa i UGE 
s'han jugat les prèvies. La final absoluta s' ha fet 
a Terrassa, la de 1 a. categoria al Catalunya i les 
de 2a. i 3a. al Vulca. 

LA FORÇA DEL VALLÈS 

AI grup de la final absoluta, jugada a Terrassa, 
es pot destacar un fet: la meitat dels equips eren 
del Vallès, i clubs com Terrassa i Xec van plantar 
dos dels seus equips. respectivament, a la final . 
La sorpresa, fou la UGE. que amb un equip for
mat per 2 M.I., el Campió d 'Espanya i un altre 
especialista en ràpides, només va quedar 4 t. El 
Xec, campió, va fer patent, junt amb el Terrassa 

de l' I al 8 de juny 

13r.), la força de Terrassa en aquesta modalitat 
de partides a 5 minuts. El Vulca ha tornat a repe
tir 2n.: ja hi va quedar en el Campionat d 'Equips 
Absolut. 

Però el club que més cal destacar en aquesta 
1 a, edició del campionat de ràpides és el Cer
danyola de Mataró: campió de 1 a. cat. , amb una 
diferència abismal amb el 2n., el Congrés tt8», i 
també campió de 3a. És un c lub format per juga
dors molt joves, d 'entre els quals destaca el 
Campió Juvenil de Catalunya, Fermí Gonzàlez. 

La Colmena tiC»). campió de 2a., ha burxat: 1 2 
punts d 'avantatge sobre el 2n. classificat. 
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BALL DE FITXATGES SOTA EL SOL D'ESTIU 

Quan arriba l'estiu i el panorama dels clubs és 

diferent al de l'any passpt. quan jugadors de 

diferents colors. països ¡ clubs envaeixen els 

locals de joc dels torneigs oberts del Circuit 

Cata là, uns éssers anomenats ((caçadors 11 des' 

pleguen les seves grans orelles. pendents del 
més mínim rumor: van a la caça de jugadors. Cal 

enfortir l'equip que ha pujat. a costa dels clubs 
que han baixat. 

Però no sempre és així. També compten les 
simpaties ¡ antipaties, els amics i els enemics 
que s'han anat fent en el decurs de la tempo

rada. 

.. TANT ELO TENS, TANT COBRES .. 

Promeses econòmiques, de fe ina. invitacions 

a torneigs. s6n un bon aHicient per als jugadors 

de nom. i també per als que no tenen tant de 

nom. Aquí és on més es fa valer l'ELO. ((Tant 
ELO tens. tant cobres)). 

Cada cop més. els clubs ofereixen aquests 
aH cients. fins i tot clubs modestos. que no pre
tenen pujar, sinó sols mantenir-se. 

Quan s'acabarà el mecenas, s'acabarà també 
l'eufòria i el club es vindrà a baix, però no im
pona: s'han aconseguit unes fites , i quedarà tot 
guardat en la memòria del club: «Vam arribar a 
1 a.». ((ens vam mantenir un any a 2a.)) ... 

COMAS J A ÉS PROFESSIONAL 

Un cas ben típic és el Centelles, que aquest 
any es presenta més reforçat que mai, malgrat el 
trasvassament de Tempone, guanyador del Cir
cuit, a la U.G.d'E. Jugadors com Comas, Gil 
Reguera ¡ Magem vestiran els colors de l'equip 
de Centelles. 

Es veia venir, però ni el mateix president, 
Sr. Segura, s'ho acabava de creu re : Comas al 
Centelles, ¡ ara que el nostre president. que tant 
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de supon ha donat a la jove promesa, acabava de 
fitxar pel Vic, per reforçar i intentar-lo pujar ala. 

Ara, els de Vic, ja no ho tenen tan clar. 
Gil Reguera es un jugador que des de fa 

temps estava perseguit pel Centelles. No van 
parar fins a aconseguir- lo. El Jordi Magem és la 
conseqüència típica d'un equip que baixa a 2a. 
divisió. Fa un parell d 'anys ja va passar igual amb 

la Lira: van baixar i se'ls va anar el millor jugador, 
i. ara, s'ha anat Magem del Catalònia. 

ES COMENCEN A PAGAR QUANTITATS 
PEL TRASpAs DE FIGURES? 

Altre dels fitxatges més espectaculars és el de 
Tempone: la U.G.d'E. ha presentat un equip 
digne de renovar el títol de campions de Cata
lunya. L'uruguaià Daniel Ribera i l'argentí Mar
celo Tempone ocuparan les dues places d'es

trangers a l'equip de Gràcia, Si s'han pagat 
quantitats pel traspàs de jugadors, és secret de 
sumari. Acabarem com al futbol o el bàsquet? El 
temps ho dirà, però està clar que anem per 

aquest camí. 
I si Gi l Reguera marxa del Barcelona al Cente

lles, i Tempone marxa del Centelles a la U.G.d 'E., 
el Gual ho compensa i va de la U.G.d'E. al Barce
lona, Així tot queda equilibrat. 

Altra equip que s'ha reforçat és el Cerdanyola 
del Vallès, nou a la. Li han tret , al Barcinona, la 
seva ((estrella)). Segons opinió d'alguns dels 
seus jugadors, el Barcinona té un futur gens 
clar. El M iralles, Que es tava a punt de tornar al 
seu club de sempre, el St. Andreu, ha estat ten
tat pels ((quanos)) , fitxant com a 1 r, escaquer de 
l'equip vallesà. 

Altre de les sorpreses l'ha donada en Xavier 
Mateu, nou n.o 1 del Sitges. Desconeixem les 
raons per què ha deixat el Xec, després de tant 
de temps, i just ara, en aquest moment Que tan 
necesari era a l'equip. El Xec ho patirà, aquest 
any que s'estrena ala. divisió. 



ADÉU AMIC!! JOAQU1M BESCOS MAMBRONA 
22-4 -1931 1 2-4-1 986 

Per a mi resulta molt trist escriure aquestes 
quatre ratll es, ja que fan memòria a un amic que 
ja no és amb nosaltres. 

Una vegada ja hovaig dir, que tothom passa la 
seva vida desitjan t de fer el millor. tenir un 
moment per fer allò que més li agrada. I senzi· 
llament això és el que feia en JOAQUIM BES
COS. 

Als onze anys va aprendre de jugar els escacs. 
El «( professon> fou el seu germà Pepe i, com sol 
passar. al cap de l'any ja el vencia. El 5 de març 
del 1950. quan encara no havia fet els 19 anys, 
va guanyar, en un torneig d'Hivern al Tívoli , a 
Antoni Medina, aleshores Campió d 'Espanya. 

En la seva trajectòria escaquista va jugar en 
diversos clubs. començant en l'Associació de la 
Concepció i, després de passar per la Creu Roja, 
Ruí López Tívoli. Sants, i Seat. va acabar en el 
C. C. St. Andreu. Aquests canvis de club eren 
més aviat la prova que mai no ten ia en no, i gai
rebé sempre es deixava convèncer pels seus 
amics. 

Era un cas molt estrany i anecdòtic dintre la 
gran família escaquista, ja que sense posseir un 
gran coneixement de les obertures, el seu joc es 
basava en la intuició, la seva arme preferida en 
les partides de combinació. És per això que va 
donar i també va rebre grans pallisses, com a 
conseqüència del seu despreci per les jugades 
de «llibre)), que procurava refusar en la primera 
ocasió. Sempre recordaré que, un dia, i degut a 
la meva afecció als finals li vaig dir: «¿Cómo es, 
Bescós, que nunca te veo analizando ningún 
final?)) i em va contestar: «¿Por qué quieres que 
me distraiga con finales si yo nunca llego a 
ellos?)) Amb això queda tot dit. 

Feia uns deu anys que ja venia patint dels ro
nyons i, des de fe ia aproximadament uns tres 
s'havia de fer diàlisi. amb la qual cosa la seva 
const itució física anava minvant, encara que el 
seu gran amor pels escacs el feia ésser present 
en totes les competicions que podia. Com a con
seqüència va morir d'una embòlia el 2 d'abril 
d'enguany. Però estem segurs que mai no mo
rirà el seu esperit optimiste, la seva gran com
panyia i la seva innata predisposició amigable 
envers tots els escaquistes ¡ amics. 

A I llarg de la seva Vida escaquista guanyà més 
d'una trentena de trofeus així com tres premis 
de bellesa, essent finalista en molts d'altres. 

Adéu amic, descansa en pau . 

Joaquim Travessat i Barba 

P.D. La següent partida contra Medina és la que 
es comentava en un paràgraf d'aquest modest 
recordatori . 

1 . P4R. P4R ; 2. C3AD. C3AR; 3 . P4AR. 
P4D; 4 . Px PR. CxP; 5. C3AR. A2R; 6.P4D. 
O-O; 7 . A3D. P4AR; 8 . PxPap. AxP; 9. O- O. 
C3A; 10. CxC. PxC; 11 . AxP. CxP; 12.C5C. 
Aa4A; 13. P3A. AxA; 14. CxA. C3R ; 15. CxAt. 
TxC; 16. DxDt. TxD; 17 . Txt. PxT ; 18. A3R. 
P3C; 19. T1 R. R2A; 20. T2R. T8Dt; 21 . R2A. 
T4D; 22. T2D. TxT; 23. AxT. C4A; 24. R2R. 
P4C; 25. P3CD. P3TD; 26. R3R. R3R ; 27. 
R4D. C2D; 28. A4A. P4At; 29. R4R. C3C; 
30. P4CR. P5A; 31 . R4D. PxP; 32. PxP. C2D; 
33. P3T. P4TD; 34. P4A. P5T; 35. PxPC. P6T; 
36 . R3A. C3C; 37 . AlA. C4Dt; 38 . R2A. P3T; 
39. A2C. C6Rt; 40. R3D. C8D; 41 . R2A. 
C6R+; 42 . Rl A. C4D ; 43. A4D. P4A; 44. 
PxP+, abandona. 
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24 LLIÇONS, PER GARRI KASPAROV 

Aquest cop. el Campió del món ens ¡ntro· 
dueix en el tema de la combinació, en el qual 
se ' l pot considerar un dels millors experts 
actualment (amb permís de Mijail Tal. és 
clar) . Les dues lliçons ens parlen de les co n
dicions prèvies al sacrifici o la combinació . ¡, 
mitjançant uns pocs exemples. Garri ens fa 
veure que la bellesa i la fantasia en els es
cacs s6n una cosa que no té límit. 

LLiÇÓ 13. : QU~ PRECEDEIX 
AL SACRIFICI DE LA DAMA? 

Per a la majoria d'afeccionats, els escacs són 
abans que res un joc que es distingeix per atacs 
vertiginosos i combinacions sense fi. A tots els 
agrada atacar, fer maques combinacions, però 
no tots veuen la bellesa au tèntica de subtils 
maniobres de peces i plans estratègics pro
funds. L'art del joc posicional. com a regla, no és 
molt apreciat per gran part dels estimadors dels 
escacs. Mentres tant, l'atac combinatori eficaç 
sorgeix sovint. no per pura casualitat. sinó que 
és preparat en el joc posicional. basat en les lleis 
de l'estratègia. Per això, qui vol obtenir èxit en 
els escacs no ha de menysprear l'estudi d·aques
tes lleis. El JOC combinatori i posicional no s·han 
d·oposar, sinó complementar. M'agrada molt . 
atacar i sacrificar. Però estic fermament conven
çut que el joc posicional és la base dels escacs. 
Precisament ell és qui reflecteix la lògica interna 
de la lluita dels escacs, obliga a combatre en 
rigurosa correspondència amb les possibilitats 
dels bàndols, tenint amb compte les caracterís
t iques de les situacions que es donen a l'esca
quer. 

La base del joc posicional és el pla, al qual ens 
referíem detalladament a la lliçó anterior, Fer un 
pla profund i correcte requereix de vegades no 
menys fantasia i habilitat que calcular una difíci l 
combinació, Si es té la idea de la combinació, 
calcular les jugades de què es tà composta és 
qüestió de tècnica i temps, Els fets, en aquest 
cas, tenen un caràcter més forçat , són reals, 
concrets, mentre que en fe r el pla de joc un s'ha 
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de recolzar en la pOSiCIO que pot sorgir després 
d 'algunes jugades. El càlcul concret de variants 
és segui t sovint de raonaments semiabstractes, 
suposicions i previsions de posic ions finals del 
pla elaborat. L'habilitat de jugar posicional ment 
té molta importància en situacions complicades 
que no es poden sotmetre al càlcul concret. 
quan l'objectiu de l'atac no és clar, quan cal 
maniobrar per reforçar la posició de les peces i 
trobar el punt dèbi l de l'adversari. 

Molts afeccionats, referint-se al genial juga
dor nord-americà del segle XIX, Paul Morphy, es 
recorden sols de les seves brillants combina
cions ofensives, Però pocs saben que la base 
d'aquelles eren principis est ratègics profunds, 
tals com la màxima centrali tzació de les pròpies 
peces, superioritat en el desenvolupament, ober
tura de verticals al centre, etc, Morphy va com
prendre intuïtivament les lleis de t'estratègia 
dels escacs i per això va obtenir moltes victòries 
notables, 

Wilhelm Steinitz, gran pensador escaquístic 
de finals del segle XIX ¡ primer campió mundial 
oficial, va formular per primer cop les lleis fona
mentals del joc posicional. Va demostrar per pri
mer cop que el pla no pot néixer de la fantasia 
del jugador, s'ha de recolzar en alguna cosa, en 
la posició que hi ha a l'escaquer. Va demostrar 
que cada posició de l'escaquer es caracteritza 
per una sèrie de detalls les utilitats i debilitats de 
les quals per als dos bàndols s'han de valorar 
a't1ladament i després sumar-se, a fj de com-



prendre la situació creada. I sots llavors fer el pla 
tenint en compte les possibilitats reals dels bàn
dols. L'apreciació co rrecta de la situació en qual
sevol moment predetermina en gran part la 
força d'un jugador. 
Faré esment d'un simple exemple de com valo
rar la posició. 

ZÚRIC, 1953 
I, BOLESLAVSKI - A. KOTOV 

A primer cop d'ull, les possibilitats dels dos 
bàndols no és pas clara. Les blanques tenen un 
peó de més, però els peons del seu flanc de 
dama són dèbils, mentre que els dos alfi ls de les , 
negres en posició oberta ofereixen un joc potser 
suficient per igualar. 

20 . AI4!, A13 ; 21 . Td6, Td6 ; 22 . Dd6 , Dd6; 
2 3. Ad6, TeS; 24. TeS, CeS; 25 . AeS!, Ae6 ; 
26. b4!, h5 ; 27 . 13 . 

Si les negres poguessin canviar cavalls, fins i 
tot deixant passar el rei blanc al centre i donar el 
peó a6, l'empat seria evident. Però això és irreal. 
No costa gaire convèncer's que l'alfil blanc 
està llest per capturar el cavall negre en el 
moment en què aquest es mogui. El rei blanc 
penetra en el flanc de dama pel camí més curt, i 
després cauen ets peons negres d'allà. Aquest 
simple exemple ens fa comprendre que les blan
ques van plasmar amb fac ilitat el seu avantatge, 
perquè entre nombroses posicions possibles 
del mig joc van veure la millor, que sorgeix des
prés de 25. Ae5 i 26 . b4, després de la qual 
cosa el càlcul de variants resulta fàcil. 

Per apreciar correctament la posició cal apren-

dre a sospesar la importància de la situació de 
les peces pròpies i contràries, la seva centralit
zació, la qualitat de l'estructura de peons. la seva 
mobilitat, l'existència de línies obertes, la corre
lació material de les peces. etc. La profunditat ¡ 
subtilesa d'apreciació general de la posició es 
basa en les valoracions particulars de cadascun 
dels factors anomenats en una posició donada. 
Per exemple, tots sabem que la torre és més 
forta que el cavall, però si el cavall està situat al 
centre de l'escaquer i en una posició ben refor
çada. i és allà on es lluita, mentre que la torre es 
troba a l'extrem de l'escaquer i no pot participar 
en la Huita, el cavall és ara, evidentment. més 
important i fort que la torre. En un final. l'exis
tència de peons passats i la centralització del rei 
predeterminen sovint l'apreciació de la posició. 
En un mig joc. el rei , al contrari , ha d'estar prote
git, més lluny del centre. El jugador expert res
pecta l'an de joc posicional. ja que comprèn el 
profit d'acumular sistemàticament petits avan
tatges posicionals que donen, a la fi , un gran 
avantatge posicional. Qui té aquesta superioritat 
se sent dominador de la situació. De cop i volta 
descobreix abundants possibilitats per a les 
seves peces, bona elecció de continuacions de 
la lluita, tant combinatòria com tranquil·la. Si 
prens una desena de maques combinacions 
ofensives de qualssevol dels grans mestres i 
procures valorar les posicions en què van co
mençar. veuràs que aquestes combinacions es 
van basar, sense cap dubte, en l'avantatge posi
cional. per exemple en el millor desenvolupa
ment o major mobilitat de les peces. La teoria 
del joc posicional. en cent anys d'existència. va 
revelar molts dels seus secrets i continua re
levant-Ios als investigadors profunds. Els princi
pis bàsics de l'estratègia. formulats per Steinitz, 
van quedar immutables, però es dedica més 
atenció a factors com la dinàmica de la posició, o 
la compensació de cens defectes de la posició 
amb certs avantages. Avui dia, es concedeix 
més importància a la coordi nació de les accions 
de les peces, ja que amb accions subordinades a 
un mateix objectiu, dues o tres peces poden 
vèncer un exèrcit enemic numèricament supe
rior però poc mòbil. 

El sacrifici ~(posicional)J de material ha passat a 
ser un dels mètodes més eficaços de lluita quan. 
per aconseguir signi ficatius avantatges posicio-
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nais (però no decisius) se sacrif iquen peons i 
fins i tot peces. 

Per acabar vull aconsellar als afeccionats que 
estudil"n amb major perseverància l'art del joc 
posicional. Us asseguro que no ho lamentareu! 

LLiÇÓ 14.: 
QUAN NO HI HA ELECCiÓ DE JUGADES 

Mentre la partida d 'escacs es desenvolupa 
tranquil 'lament obeint les lleis de l'estratègia a 
l'escaquer, es manté la valoració jeràrquica tra~ 
dicional de les peces. És clar, es pot discut ir què 
és més fort . la torre o l'alfil i la parella de peons. 
segons la posiciÓ que ocupin. Però de vegades 
passa que les peces d'un bàndol agafen de cop i 
volta una força sobrenatu ral i comencen a fer 
miracles. Llavors cauen, de manera catastròfica, 
les nocions habituals. Per exemple el peó es fa 
més fort que la torre i fins i tot que la dama. Així 
succeeix de vegades quan s'aplica una combi· 
nació planejada. 

Sabem que el joc combinatori atrau sobretot 
els jugadors d·escacs. Per què? Abans que res, 
per la seva bellesa. sorpresivitat i imfal·libilitat. Ja 
que els rivals, en el decurs de la tempesta com· 
binatòria . amb major freqüència fan jugades 
obligades. Aquesta és una de les paradoxes més 
aterradores dels escacs. Quan sobre l'escaquer 
s'aguanta una lluita estratègica, cada bàndol té 
variants de continuació de la partida. Però si, de 
cop i volta. sorgeixen complicacions combinatò' 
ries que alteren la correlació material acostu· 
mada, el curs de la partida. el desenvolupament 
dels esdeveniments posteriors. com a reg la. 
immediatament es limita a un camí estret i únic. 
L'adversari no té elecció de jugades. 

Vegem, per exemple, la partida entre E. Las' 
ker i G. Thomas. 1911. 

AI principi el desenvolupament és tranqui l: 
1. d4. 15; 2 . C13 . 06 ; 3. Cc3. C16 ; 4 . AgS. Ae7 ; 
5 . A16. A16; 6 . e4 . 104 : 7 . Ce4 . b6; 8 . Ad3. 
Ab7 ; 9 . CeS. 0·0 . Sembla que aquí va ser quan 
va sonar el senyat d 'atac: 

10. DhS!. De7 

Les negres no volen canviar 10 ... Ae5 , esti· 
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mant que si 1 1. Cf6, amb 1 1 ... gf6 se salven del 
mat a h 7. Si sabien el que els espera! 

11 . Dh7 !! 

Sacrif ici impressionant. Les blanques donen 
la dama a canvi sols d 'un peó i obliguen el rei 
negre a escapar a l'extrem oposat de I·escaquer. 
on l'espera un deshonrós fi. 

11... Rh7 ; 12. C16. Rh6; 13. Cog4. RgS ; 
14. h4. R14 ; 15. g3. R13; 16. A02. Rg2 ; 
17. Th2. Rg1 ; 18. Rd2 . mat. 

Maco? Sí! Sobtat? Si! Forçat? Sí! Però, per què 
així de sobte? Com preveure ¡ trobar la solució 
combinatÒria? El jugador expert sap que la com· 
binació no neix de res. Perquè neixi calen deter· 
minats avantatges posicionals d 'un dels bàn' 
dols, que sorgeixen paulatinament. Jugada rera 
jugada. El procés de la seva acumulació, és clar, 
el poden accelerar bastant els errors de rad· 
versari. 

Per què va ser poSSible la combinació amb 
sacrifici de dama a la partida que acabem de 
veure? Les blanques no tenien superioritat en et 
desenvolupament. però les seves quatre peces 
menors apuntaven a la posició del rei negre. on 
el punt h 7 estava particularment mal defensat. 
L'absència del peó negre a la casella f7 creava 
premisses de posiCiÓ de mat : els cavalls blancs 
ocupaven ets quadres f6 I g6; el rei enemic, la 
casella ha. i, el peó, 97 . 

Analitzem el final de la partida G. ROTLEVI . 
A. RUBINSTEIN. 1908 



22 ... Te3 !; 23. gh4 

No es pot 23. Ae3 perquè 23 .. Ae4 ; 24. De4, 
Dh 2, mat. 

23 .. . Td2 ! 

La dama està plena de preocupacions: de
fensa del pu nt h2, vi talment imponant, j de l'alfil 
de e4 . L'última jugada negra fa la seva tasca 
irrealitzable. 

24. Dd2 , Ae4 ; 25 . Dg2 , Th3 ! 

Brillan t ! La dama lligada no pot protegir de 
cap manera el rei del mat a h2. Després de 26. 
De4 ve mat: 26 ... Th2. Combinacions subtils 
com aquesta es recorden tota la vida. 

Com sorgeixen? Quina és la seva essència? 
Per contestar-ho hi consagrarem diverses Ui
çons. Ara sols especificarem quines condicions 
es requereixen per fer les combinacions. 

Entre les peculiaritats de la posició que poden 
suggerir el motiu o tema d'una combinació, es 
troba, per exemple, la debil itat a la pr imera f ila, 
que ofereix a les peces contràries la possibilitat 
de penetrar a la zona d'abric del rei. Si passa 
ai)(ò, per regla, el bàndol que es defensa sofrei)( 
pèrdues materials per evitar el mat, després de 
la qual cosa la llu ita perd tot el sentit. 

Un e)(emple clàssic de tal combinació és el 
fragment de la partida E. ADAMS - C. TORRE, 
1920. 

¡vegeu diagrama) 

1 , Dg4 !1 , Db5 ; 2 . De4 !. Dd7 ; 3. De7 !!, Db5 

Aquest fantàstic autosacrifici de la dama és 

maco, però aparentment inútil. Què han aconse· 
guit les blanques? Si continuem en el mateix pla 
4 . Db7 , De2; 5. Te2, Tel ; 6. Ce l , Te l ; 7. Tel , 
Te l i les blanques reben mat per debi litat de la 
primera horitzontal. Per això cal jugar més astu· 
ta ment. Això és el joc combinatori. 

4 . ó4!. Oa4 : 5 . Te4 !! 

Brillant cop destruct iu! Les negres no tenen 
temps d 'obrir la finestreta 5 ... h6; 6. OcS, TeS; 
7. Te4 guanya torre. Tampoc es pot 5 ... Oe4 , 
perquè 6. Te4 després de la qual cosa la dama 
blanca és immune. 

5 ... Db5 ; 6 . Db7 ! 

Aquest sacrificI resol el desenllanç de la lluita. 
La dama negra no té cap possibilitat de roman
dre a la diagonal a4-e8. Les negres estan obliga· 
des a reconèixer la seva derrota. 

A la propera lliçó cont inuarem estudiant les 
condicions d 'aparició de combinacions ofensi 
ves durant la part ida. 
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MATX D'ENTRENAMENT DE GARRI KASPAROV 

A la ciutat de Basilea (Suïssa) Kasparov es va 
enfrontar al jugador anglès Miles (2.61 O) en un 
matx a 6 partides. poc abans de defensar el seu 
títol de campió del món vers Kasparov. 

Aquí veureu 3 partides. La primera es va jugar 
sota els efectes del rellotge, i Mites no va estar 
gaire encertat. 

A la 5a. , amb una senzilla jugada, 18. Tel va 
desmentar tota la preparació que Miles havia fet 
en els seus estudis. 

A la 6a. Kasparov dóna la sorpresa amb 1 5 ... 
Rf6! ?, una jugada inesperada i poc coneguda. 

Garri va apalliçar M iles: 5 '5 a 1/ 2. 

, a. Partida 
KASPAROV 
MILES 
Benoni-India Antiga 

1. d4. Cf6; 2. e4. e5 ; 3. d5. 05; 4. Ce3 . d6; 
5. 04. A07 ; 6. Cf3. O-O; 7. h3 . Cbd7; 8. g4. 
C08; 9. Ad3. a6 ; 10. a4, Tb8; 11 . Tgl. Ce7 ; 
12. b3 . T08 ; 13. h4. b5; 14. g5. Cf8 ; 15. h5. 
Ad7; 16. Ch2 . bc4; 17. Ae4. f5 ; 18. of5. Af5 ; 
19. Cfl . Dd7; 20. C03. 04 ; 21 . Ab2. Ad8; 22 . 
C02. Df7; 23. Cf4. Ae8; 24. Tg4. D07 ; 25. Tg3. 
Df7; 26. Cfg2 . Ca8 

27. a5. Ce7; 28. Ch4. Cb5 ; 29. g6 . hg6; 30. 
Cg6. Af6; 31. Ab5. Tb5; 32. De2. Ab2; 33 . 
Db2 . Cg6; 34 . Tg6 . T05; 35. o-a-o. Th 5; 
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36. Tdg l . Th 7; 37 . Ce4 . Df4 ; 38. Abl . Tb7 ; 
39. Cd6. Af5; 40. Tf6. Dh2 ; 41 . Tg3. Dh 1; 
42 . Aa2 . 1 - 0 . 

5- Partida 
KASPAAOV 
MILES 
Gàmbit de Dama Eslava 

1. d4. d5 ; 2. Cf3. Cf6; 3. e4 . e6 ; 4 . Ce3, 06; 
5. Ag5. de4; 6 . 04. b5; 7. 05. h6 ; 8 . Ah4. g5 ; 
9. Cg5. hg5 ; 10. Ag5 . Cbd7 ; 11 . of6. Da5; 
12. g3. b4 ; 13. C04. Aa6; 14. Df3. o-a-o; 
15. b3 . eb3 ; 16. Aa6 +. Da6 ; 17. Db3. Db5 ; 
18. Tel . Cb6; 19. A03. a5; 20. De2. Ab7 ; 
2 1. D02 . Dd5 ; 22. f3 . Cd7; 23. O-O. Ah6; 
24 . Tf2 . Ab6 ; 25 . a3 . Tb8 ; 26 . ab4 . ab4 ; 
27 . Ah6. Th6; 28. Dd2 . 1 - 0 . 

6a. Partida 
MILES 
KASPAROV 
Gàmbit de Dama Es lava 

1. d4. d5; 2. e4 . e6; 3. Ce3 . Cf6 ; 4 . 03 . 06; 
5. Cf3. Cbd7 ; 6 . Ad3 . de4 ; 7. Ac4 . b5; 8. Ad3. 
a6; 9. 04. e5; 10. 05. ed4; 11 . Cb5. Cg4; 
12. Da4 (a la 4 8 part ida Miles va jugar 1 2. cbd4, 
i va aconseguir l'únic mig punt del Match); 12." 
Cg05 ; 13. C05. C05 ; 14. Cd6 +. Re7 ; 15. Ce8 +. 



15 ... R16; 16. Ae4, Te8; 17. h4, h6; 18. O-O, 
Te4; 19. OeJ1 , d3; 20. Tel. Tel ; 21. Tel , d2; 

22. Tll , Od4; 23. Te2, Oe4; 24. Td2, Ae5; 25. 
Tel , Oh4; 26 . Oe2 , Ab4; 27 . Te5,Ad2; 28. g3, 
Dd4; 29. Te4, Dd5 ; 0 - 1. 

SUPER TORNEIG DE BUGOJNO - IUGOSLÀVIA 

Ha tingut lloc a Bugojno el torneig més impor

tant del any amb una categoria de 1 6. Elo. Ens 
tindrfem que remontar al torneig de AVRO 1938 
per trobar una nòmina de part icipans tan alta. 
Un pro mig ela de 2.628. El torneig es va dispu
tar a doble volta. 

KARPOV, UN CANYA 

Molt segur. esperant. sensa precipitarse. Kar
pov ha guanyat un dels molts torneigs als quals 
participa. El seu joc no es gens vistós, pero fa 
valdre aquell comentari de Tigran Petrosian un 
dels pocs jugadors dels qui es deia que podria 
fer taules per encarrec, Petrossian va dir: Diuen 
que les mevas partidas podrian ser mes «intere
sants». Jo podria ser més cdn teresant)) ... pero 

també perdre. En aquest torneig Karpov no va 
estar gens interesant malgrat un parell de victo· 
ries, però un jove anomenat Sokolov li va inflingi 
una dura derrota, Karpov quan va esser intere
sant no li van deixar. 

SOKOLOV UNA REALITAT 

Andrei Sokolov un dels finalistes dels candidats 
va demostrar que el seu joc també es dels que 
no seran interesants. Va fer tot taules , quedan 
imbatut i va guanyé\ a Karpov una exceHent par
tida Ljubojevic va esser l'animador i amb una 
mica més de son hauria quedat millor. Ponisch 
dintre la seva regularitat, Yussupov el contrin
cant de Sokolov per la final del candidats va 

estar discret. Spasski va cumplir, M iles es va 
defensar com va puguer i Timman al darrer, bas
tant flu ix, es clar que en un torneig d'aquesta 
mena costa mol destacarse i la quantitat de tau
les que es van produïr demostra que ningú vol 
arriscar-se massa. 39 taules de 59 partides. 

CLASSIFICACiÓ FINAL 

JUGADOR 

1 . Karpov 
2. Sokolov 
3. Ljubojevie 
4 . Ponisch 

5 . Yussupov 
6. Spasski 
7 . M iles 
8 . Timman 

KARPOV 
SPASSKY 
Espanyola 

PAlS 

URSS 
URSS 
IUG 
HUN 
URSS 
FRA 
ANG 
HOL 

ELO PUNTS 

2.700 8,5 
2.595 7,5 
2.605 7,5 
2.610 7 
2.645 7 
2.610 7 
2.6 10 6 
2.645 5,5 

1. e4, e5; 2. C13 , Ce6; 3. Ab5, g6; 4. e3, a6; 
5. Aa4, d6; 6. d4, Ad7 ; 7. O-O, Ag7 ; 8. Tel , 
Cge7 ; 9. Ae3, O-O; 10. Cbd2, Oe8; 11 . Ab3, 
b6; 12. de5, de5; 13. Ce4, Rh8; 14. Dcl , Ag4; 
15. Cg5, h6; 16. h3, Ad7 ; 17. C13, Rh7; 18.04, 
15; 19. e15, g15; 20. Cle5, Ce5; 2 1. Ce5, Ae5; 
22. Ah6, Ad6; 23. Og5, Dg6 
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24 . Te7+. Ae7; 2 5. De7 +. Rh6 ; 2 6. Dd7. f4 ; 
27. De7. Tae8; 28. Td l . Tf6; 29. Rh2. a5; 
30. Td4. Tef8; 3 1. Td7 . Te6; 32. De 5. Df6 ; 33. 
Dd5. Te5; 3 4. De4. 1 - 0 . 

SOKOLOV 
KARPOV 
Espanyola 

1.e4. e5 ; Cf3. Ce6; 3.Ab5. a6; 4. Aa4. Cf6; 
5. O-O. Ae7 ; 6 . Te l . b5; 7. Ab3. d6 ; 8. e3 . O-O; 
9. h3. Ab7 ; 10. d4. Te8; 11. Cg5. Tf8; 12. Cf3. 
Te8 ; 13. Cbd2 . AfS; 14. Ae2. CbS; 15. a4. e5; 
16. d5. Cbd7 ; 17. b4. e4; 18. Cfl . Ch5; 
19 . C3h2 . g6; 20. Ae3. Ae 7; 21. Dd2. Tf8; 
22. Ah6 . Cg7 ; 23 . Cg3. Rh8; 24. Cg4. Cf6; 
25. Cf6. Af6; 26. Tf l . Dd7 ; 27 . f4 . a5; 

28 . f5 . 
ab4 ; 29. eb4. ba4; 30. Tf3. Rg8; 31 . Df2 . Ah4; 
32. Ag7. Ag3; 33. Tg3. Rg7 ; 34. f6 . Rh8 ; 
35. Tga3 . Db5; 36. De3 . Tg8; 37 . h4. g5; 
38. hg5. Tg6 ; 39. Rf2 . h6; 40. Th 1. Rh 7; 
41. Adl . Tag8; 42. Dh3. Th8 ; 43. Ah5. 1 - 0 . 

YUSSUPOV 
WUBOYEVIC 
India de Dama 

1. d4. Cf6; 2. e4. e6; 3. Cf3. b6; 4 . a3. d5 ; 
5. ed5. ed5; 6. Ce3 . Ab7 ; 7. g3 . Ae7 ; 8. Da4 +. 
e6; 9. Ah3. O-O; 10. O-O. e5; 11 '. Tdl . Ce6 ; 
12. Ag5. Te8; 13. de5 . be5; 14. Af6. Af6; 
15. Cd5. Te2 ; 16. Cf4 . 
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16 ... Cd4; 17. Cd4 . ed4; 18. Ce2. Dd5; 19. Rfl . 
g5 ; 20. Tac 1. 

20 ... g4; 21. Ag4 . Dhl +; 22 . Cgl . Dg 2+; 
23 . Re2. De4 +; 24. Rfl . Dg2 +; 25. Re 1. Dgl ; 
26. Re2. d3 +; 27 . Rd3 . Df2; 28. Te7. Db2 ; 
29 . Td2. Db6; 30. Tb7 . Db7 ; 31. Db4 . De6 ; 
32. Re2 . Ae3; 0 - 1 . 

WUBOYEVI C 
TIMMAN 
Sicil iana 

1. e4 . e5; 2. Cf3. e6; 3. d4. ed4; 4 . Cd4 . Cf6 ; 
5. Ce3. d6; 6. g4. h6; 7. h4. Ae7 ; 8. Df3. h5 ; 
9. gh5. Ce6; 10. Ab5. Ad7 ; 1 1. Ae6 . be6 ; 



12. e5. Cd5; 13. ed6. Ad6 ; 14. Ag5. Ob6; 15. 
Q-Q-Q.Ae5; 16.Cd5.cd5; 17. c3. Tb8; 18. Td2 . 
Dc7; 19. Tel . f6 ; 

¡vegeu diagrama) 

20. Te5 . fe5 ; 21 . h6 . Ae8; 22. hg7 . Tg8; 

23. Cc6. Tb6; 24. Ah6. Of7 ; 25. Of7+. Rf7; 
26. Ce5 +. Rf6; 27 . f4 . Tb7 ; 28. Tg2 . Rf5 ; 
29. h5. a5; 30. Rc2. Re4; 31 . Te2+ . Rf5; 
32. Rd3 . Tbg7 ; 33. Ag7 . Tg7; 34. Rd4. Th7 ; 
35. Cc6 . Rf6; 36. Te5 . a4; 37 . Tg5. Tb7; 
38. Ce5. Tb2; 39. h6 . Td2+ ; 40. Re3. Th2 ; 
41 . Cg4. 1-0. 

ROCHADE 85 
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EL GÀMBIT KASPAROV 

Aquesta és la història d 'una novetat explosiva 
a la defensa siciliana. d 'un periòd ic de Belgrad i 
d 'un pet it MI anomenat ~asha. 

A la 12a. partida del 2n matx Karpov-Kas
parCII, Garri va sorprendre l'Anatoli i tot el món 
del escacs amb un sacrifici de peó. 8 ... d5 a una 
de les linies principals de la siciliana. 

Després de la part ida 12a .. els jugadors d 'alt 
nivell d'arreu del món el van anomenar Gamit 
Kasparov. Des d 'aquesta novetat, el sistema del 
blanc en aquella línia es va sentir amenaçat. 

SASHA SUPERA ELS 2 GRANS MESTRES 

Un dels millors analistes que treballa amb les 
encic lopèdies és el MI Alexander (Sasha) Velic
kovic. L'endemà d 'aquesta partida va considerar 
8 ... d5. al diari de Belgrad, com a un moviment 
de gran valor. 

Les noticies d 'aquest article aviat van arribar a 
l'equip de Karpov, i el dia següent, al diari Ex
press. es deia (c. • .I"editor de la nostra columna 
d' escacs ahir va estar trucat de Moscou i va pre
guntar que com van obtenir aquelles anàlisis». 
L'editor va dir que les principals línies. per telè
fon . Una còpia de l'article va ser enviada a Karpov. 

Com que Karpov indubtablement també co
neixia l'article, els i ugoslaus van esperar fins a la 
partida 18 (Karpov jugava amb blanques). Es 
recolzaria Karpov en els treballs de Velickovic o 
hi hauria defectes? 

Una possible resposta la va donar Kasparov 
ajornant la partida. Aparentment Garri es prenia 
amb molta seriositat les anàlisis de 8elgrad, i 
quan es va jugar la 1 8a. partida. va contestar 2 
d6. evitant el tema. 

LES ANALlSIS DE BELGRAD 

La posició clau s'assoleix després de 1. e4. 
eS; 2 . C13. e6 ; 3. d4. ed4: 4 . Cd4. Cc6: 5 . 
CbS. d6; 6 . e4 . CI6: 7 . C1 e3 . a6 ; 8 . Ca3. dSI?; 
9 . edS . edS; 10. edS. Cb4. 

A la partida 16, que us oferim. comenatada 
per Taimanov, el campió va revelar la millora de 
l'equip: , 1. Ae2. Kasparov va establir. de se-

266 

guida, una posiciÓ dominant. Les anàlisis de 
Belgrad. principalment el treball de Sasha. es 
produïen amb 11 . Ae4. Ag4; 12. Od41. El que 
segueix és la clau de les anàlisis. Segons Sasha. 
el millor per al blanc és: 

12 ... bS ; 13.CebS !. abS ; 14. AbS. Ad7 ; 
15. d6 

Aquest moviment és la clau de la idea de 
Vel ickovic. Ara el negre està obligat a seguir una 
Unia est reta. 

15 ... Ce2 ; 16. Ce2. DaS; 17. Ad2. ObS; 
18. 0-0-0! 

El negre ara té unes quantes possibilitats. 
però moltes perden: per exemple 18 ... Ta4; 
19. The1 . Ae6; 20. Ab4. Rd7; 21 . Re5 . Cd5; 
22 . 14. Ad6; 23. Te6!. La millor línia. segons 
Velickovic, és: 

18 ... OdS ; 19. The1 . Ae6 ; 20. Oe3. Od6 ; 
21 . 14!. CdS 

O bé 21... 0-0-0; 22. Aa5. Cd5; 23 . 013 
22. 013. Ae7 ; 23. 15. O-O; 24. Ab4 
En aquesta posició. el GM Milan Matulovic va 

contestar amb una pila de refutacions. una de 
les quals era 24 ... Ag5; 25. Rb1 . Ce3; 26. be3. 
Oa6 ; 27 . a3 . Ae4. però ara el blanc podia con
testar amb 28. Og4 !!. seguit de 29. h4. Ara bé. 
el que més recomenava M atulovic era : 

24 ... Oc7 ; 25 . Ae7. Tle8 
Això es va publ icar com a refutació. Però. 

quan l'editor de l'Express va telefonar a Velicko
vic per parlar d 'aquest moviment, Sasha va con
testar immediatament «Digues al nostre GM 
que després de 26. Rd2 ja pot abandonar». 

26. Rd2 
El punt principal és que després de 26 ... Ta2 ; 

27 . Rb1 . Tb8; 28. Ra2 !1. Ce3 ; 29. Ra1 . Oc4. 
el blanc s'endú el punt sencer amb 30. Cb4! 1.1 
si el negre intentés 27 .. . DbS. el blanc podria 
respondre amb la forta 28 . Cb4!!. guanyant 
amb liniescom 28 ... Cb4; 29. le6. le6; 30. Ted 1. 
obé 28 ... Ce7 ; 29.Ca2.o bé 28 ... Tb2; 29. Tb2. 
Cc3; 30. Rel! . i també en 28 ... AlS; 29. Ra2. 
Cb4 ; 30. Ab4. Ob4 ; 31 . Ted1. 

Qui sap si l'anàlisi Belgrad serà l'última pa
raula en aquesta variant? Potser Kasparov o 
algun dels seus seguidors té encara alguna altra 
bomba per fer esclatar. 



Partida 16a. 

KARPOV 
KASPAROV 

1. e4. e5 ; 2 . C13. e6 ; 3 . d4. ed4; 4 . Cd4. 
Ce6; 5 . Cb5. d6; 6 . e4 . CI6 ; 7 . Cl e3.a6; 8 . 
Ca3 (Kasparov contesta sense dubtar), d5: 
9. ed5 . ed5 ; 10. ed5. Cb4 ; 11 . Ae2 (l 'últ ima 
jugada va ser feta quasi automàticament i va sig· 
n¡ficar una nova tesi en la disputa creadora entre 
els dos notables jugadors. A la 1 2a. partida, Kar· 
pov va jugar 11 . Ac4 i l'atac 11 .. . Ag4 va fer tor· 
nar l'al fil a e2 . Aquest cop, el campió aspirava a 
més que a igualar. El sentit de la maniobra con
sistia en el següent: amenaçant traslladar l'alfil a 
f3 , obliga que l'adversari torni el peó. llavors les 
blanques obtenen superioritat en desenvolupa
ment i poden dictar el curs dels esdeveniments) , 
Ac5 (la resposta de Kasparov demostra que 
valora més la iniciativa que el peó. Sota aquesta 
característica. l'obertura pren un caràcter ro· 
màntic de gambit. D'ara en endavant. aquesta 
variant s'anomenarà «gambit KasparOV>I); 12. 0-0. 
O-O; 13. A13. A15; 14. Ag5 (ja és impossible 
posar en joc el cavall ). Te8 ; 15. Od2. b5; 16. 
Tad1 . Cd3; 11. Cab ' (travessant tot l'escaquer 
per l'itinerari g1 . f3 . d4. b5. a3. el cavall ocupa 
una modesta posició. Qué hi farem!); 11. h6 ; 
18. Ah4. b4; 19. Ca4. Ad6 ; 20. Ag3. Re8 (n'hi 
ha prou amb donar una ullada al tauler per com
prendre que les blanques han quedat inferiors a 
l'obertura. El seu peó de més no juga. de mo
ment. un paper important. Però la qüestió no es 
queda només en el peó. La dama. les dues torres 
i els dos cavalls no tenen una casella accessi
blel) ; 21 . b3. g5! ; 22. Ad6. Od6 ; 23 . g3. Cd7 

(forta i important maniobra. El seu objectiu fona· 
mental és evident: el cavall ha de substituir el 
seu col·lega en el lloc d'avantguarda si hi ha 
canvi després de 24. Cb2. Però la 2a. raó del 
tras llat és més profunda i oculta. S'aclara més 
tard) ; 24. a3 . a5 ; 26. ab4. ab4; 27 . Oa2. Ag6 ; 
28. d6 (ara ja no interessa el peó excedent. M és 
necessari és el camp per a les peces. No servia 
28. Cd2 per 28. Te2. Karpov proposa el cavall 
de Troia . En cas de 28 ... Od6 ja no es pot 
29. Cd2. Te2 ; 30. Ce4. No ajudava la seductora 
28. Ah3 per 28 ... C7e5; 29 . Ae8. Cf3; 30. Rh 1. 
Ae4 amb atac decisiu de les negres). 941; 
29. Dd2 . Rg7 ; 30. 13 (no es pot suportar més. 
Però ara s'obren els accesos al re i blanc). Od6; 
31 . 9f4. Od4; 32. Rh 1. Cf6 (les amenaces 33 ... 
Cg4 i 33 ... Cc4 són irresistibles. Continua un 
enèrgic i impressionant final); 33. Tf4, Ce4; 
34. Od3. C12 ; 35. Tf2. Ad3 ; 36. Tfd2 . Oe3 1; 
37 . Td3 . Tel !; 38. Cb2. 012 ; 39. Cd2 (els 
cavalls finalment entren en joc. però massa 
iard ). Tdl ; 40. Cdl. Tel . 0-1. 

M ark Taimanov 

Dos amics es troben i un li diu a l'altre: 
-La meva dona se'n va de casa si no deixo 

els escacs. 
-Això és terrible. 
-Sí. hauré de viure tot sol. 
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APUNTS DE TEORIA 

L'ATAC PANOV (III): variant S ... c6 

per Albert Mos.lla i Marc Ferrer 

(1 . e4. e6 ; 2 . d4. d5 ; 3. ed5. ed5 ; 4 . e4 . C16; 5 . Ce3 ). 
Als números 43 i 44 hem analitzat dues línies m és aviat adequades per jugadors combi

nat ius: 5 ... Cc6 i 5 ... 96 . respect ivam ent. La línia 5 ... e6 . que veiem aqu í. és més de joc posi 
cional, m és tranq ui l·la. AI proper número veu rem l'ú ltima part d 'aquest exhausti u estudi : 
l'a tac Gunderam . 1 . • 4 . e6 ; 2 . d4 . d5; 3 . ed5. ed5 ; 4 . e4 . C16; 5 . e5. 

C 

5 ..... e6 

6. C13 .... 

6 . AgS . Ce6 ; 7. eS (7 . cdS . ed5; 8. Af6 
[8. AbS . Ae7 ; 9. Cge2. 0·0; 10. 0·0. Igua ltat. 
POdevsky· Filip. Harraehov. 1966) . 016; 9. CdS. 
Od8 amb igualtat). Ae7; 8 . Ab5. 0·0; 9. Ae6 
(9. CI3. Ce4; 10. Ae7 . 0e7[ 10 .... Ce7 ; 11. Te1 . 
b6; 12. Ce4. de4; 13. CeS. beS; 14. TeS. 15 
amb lleuger avantatge de les negres1. 11 . Oc2 . 
CgS; 12. CgS. DgS; 13. Ae6. be6; 14. O-O. eS. 
Igual tat. Keres-Alekhine. Holanda. 1938). be6; 
10 .CI3.Ce4 110 ... Aa6; 1 1.CeS. Oe7 ; 12 . 0 a4 ; 
les blanques estan millor); 11. Ae7. De7; 
12. O-O. Ce3. Igualtat. 

2 68 

7 ... Ce4: 

Cl : 6 ... Ce6 
C2 : 6 ... Ae7 
C3 : 6 ... Ab4 

Cl 

6 ... Ce6 
7 . e5. Ae 7 

a) 8. AbS. Ad7 18.. DaS; 9 . Ad2. Ce3 ; 
10. Ae6. be6; 11. Ae3. Oa6 ; 12. CeS. Ae7 ; 13. 
Cd3 amb lleuger avantatge. Vasiukov-Pflegor. 
Bucarest . 1967); 9 . O-O. Ae7 : 10. Tel . Ce3 
110 ... 15; 11 . Ae6. Ae6 (Bitman-Goloviev URSS. 
1969); 12. Ce5 amb avantatge blanc); 1 1. be3. 
O-O; 12. A14. b6; 13. eb6. ab6; 14 . Ad3 . Ta3; 
1 5. Od2. Oa8; 16. h4. DaS (16 ... g6 1?; 1 7. hS. 
Oa5; 18. Tec ' . Ta8 i les negres estan una mica 
més bé); 17 . Tec 1. TaS. Les negres tenen lleu
ger avantatge. 

b) 8 . Oe2 . 15 (8 ... Ce3 ; 9 . Dc3 és avantatjós 
pel blanc); 9 . AbS. Ad7 ; 10. O-O. Ae7; 1 1. Ae6 . 
be6; 12 . A14. O-O; 13. b4. amb lleuger avan
tatge del blanc Vasiukov-Padevski , Varna, 197 1. 

8 . Ab5 . o-o 
9 . O-O. Ad7 

10. Te l ... 

Bolaslavski recomana 10. a3, amb lleuger 
avantatge bla ne 

10 ... b6 

a) 10 ... Te8; 11 . A14 . b6; 12. Aa6. beS ; 
13. Ae8. Ae8; 14 . Te 1 amb avantatge de les 
blanques, Gheorghiu-Van Greet, Wijk aan Zee 
1968. 



b) 10 ... a6; 11 . Ad3 (1 1. Ac6 i les blanques 
tenen lleuger avantatge). b6; 12. cb6, Db6; 
13. Ce5, Tfc8; 14. Cd5, ed5; 15. Cc6, Tc6; 
16. Te7 , Ae6 ; 17. Dae4, Rh8; amb joc compli
cat. Shamkovic·Hort , Leningrad. 1967. 

11 . Ae6 ... 

11 , Da4 , De8. Igualtat . 

11 , .. Ae6 
12, b4, Ce4 
13 . Ce4 , de4 
14. Ce5, Ad5 

La posició està igualada. 

7 . e5 .. . 

C2 

6 , .. Ae7 

C2 1:7.e5 ... 
C22 : 7. Ag5 .. . 
C23: 7. cd 5 .. . 

C2 1 

a) 7. a3, O-O; 8. e5 (8. Ag5, Ce4; 9. Ae7, Ce3; 
10 . be3 , De7 ; 11 . De2, e5; 12. cd5, ed4; 
13. Ae2 , dc3; 14. O-O, Ag4; 15. Cd4, Ae2 ; 
16. Ce2. TeS amb avantatge negre, Hort-Schmidt. 
Portz, 1982; 8 . A14 , Ce6; 9 . Te l , Ce4 !; 
10. Ad3 , Ce3; 11 . Te3, de4; 12. Te4( 12. Ae4, 
Af6) . Da5. Les negres estan una mica més bé. 

Keres-Tal. URSS 1957), Ce4 ; 9 . De2, 15; 10. 
Ae2 , Cc6 ; 11. Ab5, A16; 12. Ae6, be6; 13. O-O, 
95 . amb lleuger avantatge negre Keres-Kons
tantinopolski , URSS 1948. 

b) 7. Ad3 , de4; 8. Ae4, O-O; 9. O-O, Ce6(9 ... 
Cbd7 ; 10. De2, Cb6; 11. Ab3 , Cbd5; 12. Tel , 
b6 ; 13. Ce5 , Ab7 . Igualtat, list-Kotov, Angla
terra-URSS, 1946 ); 10. Ab3 , a6; 11. Tel , Ca5; 
12. Ac2 , b5 amb lleuger avantatge de les ne
gres. Korchnoi-Savon, Moscou 1971 . 

c)7. A14, Ce6 (7 ... dc4; 8. Ae4, O-O; 9. O-O, 
Cc6 ; 10. Te l , a6 amb igualtat. Ljubojevic
Smyslov, Petropol is 1973); 8. a3, O-O; 9 . Tel , 
Ce4; 10. Ad3,Cc3; 1 1.Te3,de4; 12.Tc4, Da5; 
13. Ad2, Dd5. Igual tat. Kares-Tal , URSS 1957. 

7 ... O-O 

7 ... b6; 8. b4, a5; 9. Ca4, Cld7 ; 10. Ab5, O-O; 
11 . Af4!. i les blanques tenen avantatge, Euwe
Kramer, 1941 ; 11 . a3 , ab4; 12. ab4, e5 , amb 
joc complicat. 

8 . b4!. .. 

8. Ad3 , b6 ; 9. b4, a5(9 ... be5; 10. be5 , Ce6; 
11. O-O, Ad7; 12. h3, Ce8; 13. A14 , A16; 14. 
Ab5, Ce7(Fischer'l vkov, 8u enos Aires 1960); 
15, Ac6, Ae6; 16. Dd3 amb lleuger avantatge 
de les blanques; 9 ... Ad 7; 1 O. Ae3, Cg4 (10 ... 
a5; 11 . b5); 11 . O-O, a5; 12. Ca4 amb avan
tatge de les blanques. Botvinnik-Golombek, Mos· 
cou 1956.) 10. Ca4, .. i ara: 
a) l O ... Cbd7 

al ) ll . a3, ab4; 12. ab4, be5; 13. be5 , e5; 
14. de5(14. Ce5 , Ae5; 15. O-O, Ce5; 16. de5, 
Ce4; Igualtat), Ce 5; 15. e16 , Cd3; 16. Dd3, A16; 
17. Cd 4, De8; 18. Ae3 , Ta4 amb avantatge 
negre a2); 11 . A14, Ch5(11 ... ab4; 12. e6 , Ce5 ; 
13. de5, be5; 14. O-O, Da5; 15. Cb2, Aa6 amb 
compl icacions); 12. Ad2(12. Ag3, 15; 13. Ce5, 
Cg3; 14. Ce6, De8; 15. Ce7, De7 ; 16. hg3, 
ab4; 17. e6 , C16; 18. Cb6, Ta3 i les negres 
estan una mica millor). ab4; 13. e6 amb com
pensació pel material . Simagin-ZaievCorr. 1966. 

b) 10 ... Cld7 
bl)ll . a3, ab4; 12. ab4, be5; 13. be5, e5; 
14. Ce5( 14. de5, Cc5!; 15. e16, Cd3; 16. Dd3 , 
Al6; 17. Ta2, Ta4; 18. Ta4 , De8, amb avantatge 
de les negres; 14. e6 , e4; 15. ed7 , Ad7 . Boles
lavski), Ae5; 15. O-O, Ce5 ; 16. de5, Ce4; Igual
tat. (Boleslavski .) 
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b2) I 1. b5. be 5; 12. de 5. e5 l ' 2 ... Ce 5; 
13. Ce5. Ae5; 14. Ah7 . Rh8 1'4 ... Rh7?; 15. 
Cg5. amb avantatge deeisiul; 1 5. Cg5. g6; 
16. 013. Rg7 l' 6 ... e5; 1 7. Og3 . 0 16 ; 18. O-O. 
seguit de 19 . Dh4 amb avantatge de les blan
quesl ; 17. Oh3 . Ob6; 18. O-O. e5 ; 19. Ce6'. 
le6; 20. Oh6. R17; 2 1. Ag6 . Re7 ; 22. Og7 . 1-0 
Vito linsk- Urtan . URSS 1969; 12 ... Ae5'; 
13. Ah7 . Rh7; 14. Cg5. Rg8; 15. Ce5 . Ce5?; 
16. Dh5 amb avantatge decisiu); 13 . e6, e4; 
14 . ed7. Cd7; 15. O-O. e13; 16. 013. Ce5; 
17. Og3 . Cd3; 18. Od3 . d4. Igualtat. Sokolski
Simagin . Corro 1966. 

b3) I , . Oe2 . De7" II , ... Ce6; 12. b5. Cb4 ; 
13. Ah7 . Rh8; 14 . 0bl .be5; 15.de5amb eom
plicacions, Neudstadt-Chernissev. URSS 1959; 
I 1...Ca6; 12.Ah7 . Rh8; 13.b5.Cb4 ; 14 . 0bl . 
be 5; 15. a3. e4 ?; 16. ab4. ab4; 17. Ae2. b3; 
18. Ab3 . ab3; 19 . Ob3 amb avantatge blanc. 
Liberzon-üpoeensky. Leipzig 1965); 12. a3. 
ab5; 13. ab5. e5; 14 . e6. Ab4; 15. Rll . Aa6; 
16. Aa6 . Ta6 ; 17 . Tbl . b5! amb ll euger avan
tatge del blanc Golikov-Tichomirov, Corro 1968. 

b4) I 1. h4 ... 
b4 1) I , ... ab4 ; 12. Cb6. Cb6; 13. Ah7 amb 

avantatge de les blanques. 
b42) I , ... h6; 12. Th3 I 12. Ah6. gh6; 13. 

Dd2. Rg7 ; 14. Th3. Th8; 15. 014 amb joc com
plicat). e5 (12 ... ab4; 13. Ah6. Te8; 14. Tg3. 
A16 ; 15. Cg5 . gh6; 16. Ch7. amb avantatge 
blanc); 13. Ah6. AI6 (13 ... e4 1?); 14. Ae3 (14. 
Tg3 , e4; 15. C95, ed3! i el neg re està millor), e4 
114 ... ed4; 15. Ah7 . Rh8 ; 16. Cg5 . g6; 17. 
Ag6 . Ig6; 18. h5 amb atac blane); 15. Cg5 . g6; 
1 6. Ab5 amb lleuger avantatge blanc. 

b43 ) I , ... 15 ; 12. Cg5. Oe8; 13. Rll . ab4 ; 
14. Ce6. Ce5; 15. Cae5. be5; 16. C18. e4 ; 
17.Ch7 . ed3; 18. Cg5. Aa6; 19. Rgl . Ce6 ; 
20. Df3 amb joc complicat, Karl son-Mahlin, corro 
1970. 

8 ... b6 

Si 8 ... Ce4 ve 9. Oe2 
a) 9 ... 15; 10. Ad3. A16; I 1. Tbl . g5; 12. Ce2 

(12. O-O. g4 ; 13. Ce5. Ae5; 14. de5. Ce6 ; 
15. f3 amb lleuger avantatge blanc, Estrin-lIi
vieki. URSS. 1964 ) amb idea de O-O. Ce5 i 13 i el 
blanc està millor (Yim). 
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b) 9 ... Ce6; 10. b5 1'0. a3. e5! avantatge 
negre). Cd 4; I 1. Cd4. Ae5; 12. Ce4 . Ad4 ; 
13. Ce3 amb avantatge de les blanques IYim ). 

e) 9 ... A16; 10 . Ce4 . de4; I , . Oe4. Ce6 ; 
12. Ad3. g6; 13. Ah6. Te8 ; 14. Ab5 . el blanc 
està millor, Vim-M ilintin . corro 1983. 

9 . AI4 ... 

9 . Tbl . a5 (9 ... Ce4 !?): 10. a3. ab4; I 1. ab4. 
be5; 12. be5. Ce6 ; 13. Ab5.Ad7 ; 14 . O-O. Ce4; 
15. De2 . Cg 5; 16. Ag5. Ag5; 17. Ae6. Ae6; 
18. Tb6 amb avantatge de les blanques, Estrin
Seheehtman. 1960. 

9 ... be5 

9 ... a5; 10 . Ca4 . Cld7; I 1. Ab5 

10. be5 . Ce4 
I 1 . Te l . g5 

I I .. Oa5; 12. Ad2 és millor. 

12. Ae 3. 15 
1 3. g4 !. 14 
14. Ad2 . A. 6? 

14 .. . Ce6 

15. Aa6. Ce3 
16. Ae3 . Ca6 
17. Oe 2 . Oe8 
18. h4! ... 

Amb avantatge de les blanques. Yim-Anton. 
corro 1983. 

C22 

7 . Ag5 .. . 

C22 1: 7 ... Ce6 
C222: 7 ... O-O 

C221 
7 ... Ce6 
8 . Te l ... 

a) B. Ad3. de4 (B ... O-O; 9. O-O. h6; 10. Ah4. 
Cb4; 11. Abl . de4; 12. Ce5 . Cd7 ; 13. Ae7. 
Oe7; 14. Ce4 . C16; 15. 013. TdB; 16. Tdl . Ce6 ; 
17. Ae4 . Cd4 amb lleuger avantatge de les 
negres, Ferran·Armengol, Manresa, 198 0 ); 
9. Ae4. O-O; 10. O-O. a6 igualtat. 

b) B. e5. Ce4 "; 9. Ae7. Oe7 ; la. Tel amb 
lleuger avantatge de les blanques. 



B .. . O-O 
9 ... e5. b6 

9 ... Ce4; l O. Ae7 . De7 ; I I . Ae2 . Ce3 (11... 
TdB; 12. 0e2 .Ce3; 13. 0e3. e5; 14 . Ce5.Ce5; 
15. de5 . d4; 16. Og3 . Af5; 17. O-O. d3 amb 
compensació pel material); 12. T e3. eS; 1 3. CeS. 
CeS; 14 . Te3 amb lleuger avantatge blanc. 

10. Ab5. Ad7 
11 . Ae6 . Ae6 
12. b4. be5 
13. Ce5! 

13. be5. Cd7' igualtat. 

13 ... TeB 
14. be5 .. . 

Amb lleuger avantatge de les blanques, Hort· 
Mestel. London. 19S2. 

C222 

7 ... O-O 
8 . e5 .. . 

B. Ad3 (B. Te l . Ce4 igualtat) . de4 ; 9. Ae4. b6 
(9 ... Ce61? o 9 ... a6 donen igualtat); 10. O-O. 
Aa6; 11 . Aa6 . Ca6 ; 12. Ce5. Cb4 (12 ... TeB; 
13. Oa4 amb avantatge blanc); 13. a3. Cbd5; 
14. Ce6. Dd7; 15. Ce7 . Oe7 ; 16. Cd5. edS; 
17. Tel . Od6; IB. Al6. Of6; 19. Te5 amb lleu
ger avantatge de les blanques. Unzincker-Po
mar. Leysi n, 1967. 

8 .. . b6 
9 . b4. a5 

9 ... Ce4! (Kasparian); 10. Ae7. Oe7; I 1. Ce4. 
de4; 12. Ce5. TdB. 

10. a3 . Ce4 
11 . Ae7. De7 
12. Ce4 ... 

12. Ca4? ab4 ; 13. ab4. be5; 14. be S. Oa7 ; 
15. Ad3 . Oa5; 16. Cd2. Ad7; 17. Ae2. AbS amb 
avantatge de les negres. Kian-Makagonov. URSS. 
1939. 

12 ... de4 
13. Ce 5. Cd7 

Igualtat. Si 13 ... TdB; 14. Ab5 . ab4 ; 15. ab4. 
Tal ; 16. Dal . be 5; 17. de5 amb avantatge de 

les blanques, Hort-Ciric, Amsterdam, 1970. 

C23 

7 . ed5 . ed5 

70. 0 Cd 5 dóna lleuger avantatge al blanc. se
gons Kasparov. 

B. Ab5 .. . 

B. Ad3 (S. CeS!?). Ce6 ; 9 . h3. O-O; 10. O-O. 
Ae6 i ara: 

a) 1 1. Ae3. TeS; 12. Oe2l1 (12. Tel). Cb4; 
13. Abl . Ce4! ; 14. Te l (14. Ce4 . de4 ; 15. 
Ae4? Ac4 amb avantatge de les negres, Cc3 ; 
15. Te3. Te3; 16. be 3. Ce6; 17. Ad3. DcS! amb 
lleuger avantatge de les negres. Balashov-l ar
sen, Buenos Aires, 1 980. 

b) I 1. Tel . DeS (1 1 ... TeS; 12. Af4. Ad6; 
13. Ae5.ChS; 14. Dd2 amb lleuger avantatge 
de les blanques); 12. Ag5. h6 (12 ... Af5 ?; 
13. Al6 amb avantatge blanc); 13. Ah4. Ch5; 
14. Ae7. Ce7 ; 15. Tel . OdB; 16. Od2 . TeS; 
17. TeS. amb lleuger avantatge de le~ blanques, 

Dolmatov-Shbamkovich. Amsterdam. 1.79. 

B ... Ce6 

B .. . Ad7; 9 . Ad7 (9. Ob3!? avantatge lleuger 
per a les blanques; 9: Oa4 . O-O; 10. Ce5. Ae6; 
I 1. O-O. Ce4 ; 12. Tel . Cd6?; 13. Ad3. Ob6; 
1 4. De2 amb avantatge de les blanques, Fusch
Golz. 1963). Cbd7 ; 10. O-O (10. Af4 amb lleu
ger avantatge de les blanques). O-O; I 1. Ob3 . 
Cb6; 12. AgS (12. Te l . Te7; 13. Af4. Ch5! 
igualtat. Ivkov·Pomar). TeS; 13. Tfel amb lleu· 
ger avantatge de les blanques. 

9. Ce5 . Ad7 
10. O-O. O-O 
11 . Te l . Ab4 !? 

11... TeB; 12. Ag5 (12 . Af4 amb avantatge de 
les blanques). Ae6 (12 ... a6! ? Paehman) ; 
13. Ae6. 14. Ca4. h6 (14 ... e5; 15. deS. Ae5; 
16. CeS. TeS; 17. Od4 amb avantatge de les 
blanques. Paehman-Szabo. Leipzig. 1960); 
15. Af6. Af6; 16. CeS. amb avan tatge de les 
blanques. Velimirovic·Benko. Vrniacha Bania. 
1973. 

12. Ae6 

2 7 1 



Amb lleuger avantatge de les blanques, Tal
Meduna. Levov. 1981 . Si 12. Ag5 . Ce5; 13. 
de5. Ae3 ; 14. be3. Ab5; 15. ef6. Te8 1• iguallat. 

C3 

6 ... Ab4 

7. ed 5 ... 

7. Db3 Ce6; 8. Ad3 (8. a3? Ae3; 9. De3. Ce4; 
10 . De2! ? Da5 ; 11 . Ad2. Cd2; 12. Dd2 . Dd2 ; 
13. Rd2 . Ca5! amb avantatge de les negres. 
Velikov-Groszpeler. Plovdiv. 1982). O-O; 9. O-O. 
de4; 10. De4 . Ae7 ; 11 . a3. Ca5; 12. Da2. b6; 
13. b4. Ce6; 14. Tdl . Ab7 ; 15. Ae4. De7; 
16. d5. Ce5; 17. Ce5. De5 ; 18. de6. Cg4; 
19.ef7 . Rh8; 20. Ad5. Dh2; 2 1. Rfl . Tf7 ; 
22 . Ab7 . Dhl; 23. Re2 . Tf2; 24. Rd3 . Td8; 
25 . Ad5. Ta2 ; 26. Th 1. Tal . 0-1 . Ambareum
jan-Kasparov. URSS. 

7 ... Cd5 

7 ... ed5 i ara: 
a) 8. Ab5. Ad7 ; 9. De2. Ce4 1; 10. O-O. Ae3; 

11. be3. O-O; 12. Ad3 (12. Ad7. Cd7; 13. e4. 
Te8 ; 14. Db2. de4; 15. Db7 . Cb6; 16 . Aa3. 
Dd5 amb lleuger avantatge de les negres, Tatai
Larsen. Las Palmas. 1977). Af5; 13. Ae4. Ae4; 
14. Ce5. f6 ; 15. Cg4. Ce6; 16. Ce3. Da5. el 
negre està millor, Sveshnikov-Tal. URSS, 1977. 

b)8. Da4. Ce6; 9. Ab5. O-O; 10. O-O. Da5 ; 
11 . Ad2. Oa5; 12. Aa4, Af5 igualtat. Peresivkin
Ba9irov. URSS. 1977. 
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e) B. Ae2 . O-O; 9 . O-O. Ae3 ; 10. be3 . Ce4; 
11. Ab2 (1 1. Db3l'). Ag4; 12. e4. Ce6; 13. Te l . 
Tc8. igualtat. Oolmatov-Haritonov, URSS, 1978. 

8. De2 ... 

Altres possibilitats: 
a) 8. Db3 . O-O; 9. Ad3 . Ce6; 10 . O-O. Ae 7 

(10 ... Ce3; 11. Be3. Ae7 ; 12. Tel . b6? (millor 
12 ... 96); 13. Db5! amb clar avanlalge blanc. 
M inie-Spiridonov. Opalija. 1984); 11 . a3 (11. 
Td1? Ca5; 12. Da4. Ad7; 13. Ab5.Ab5; 14. Db5. 
a6. seguit de Te8 amb avantatge negre; 1 1. 
Ae4 1?). Af6 ; 12. Td 1. Db6; 13. De2 . g6; 14. 
Ae4. Ce3; 15. be3. Ad7 ; 16. Af4. Da6; 17. a4. 
Tac8; 18. Ce5! (Beljavski-U. Andersson . Mos
cou. 1982); 21. Ad3. Da5; 22. Ce3 amb avan
tatge de les blanques. 

b)8. Ad2 ... i ara: 
bl)8 ... Ce6; 9. Ad3. Cf6; 10. a3 (10. O-O. 

Ae7 ; 11.De2 . 0-0; 12.Tad1.Cb4 ; 13. Ab1.b6 
igualtat. Suba-Petrosian, Las Palmas. 1982), 
Ae7 : 11 . Ag5 . O-O; 12. Ae2. Db6 ?! (12 ... b6; 
12 ... Cd5); 13. O-O. Td8; 14. De2. h6 (14 ... 
Cd4; 15. Cd4. Dd4 ; 16. Tadl . Db6; 17. Td8! 
(17.Ce4. Tdl! ; 18. Td1. Db2 ' amb complica
eions). Dd8; 18. Td 1. Df8; 19. Dd3! amb idea 
de Dd2. Ah6. Aa4); 15. Ae3 . Cg4; 16. Tad l . 
Ce2; 17. fe3 amb avantatge de les blanques. 
Cristiansen-Hulak, Surakota-Oempasar, 1982. 

b2)8 ... O-O; 9. Ad3 ... i ara: 
b21) 9 ... b6; 10. Cd5. Ad2 ; 11 . Cd2 . ed5; 

12. O-O. Aa6; 13. Cf3 (13. Aa6. Ca6; 14. Da4. 
Ce7; 15. Cf3. Te8; 16. Tfel . Te4; iguallal . 
Jansa-Spiridonov. Atenas. 1969). Ad3 ; 14. Dd3. 
Cc6; 15. Tae 1 amb lleuger avantatge de les 
blanques. 

b22) 9 ... Ce6 ; 10. O-O. Cf6; 1 1. Ag5. Ae7; 
12. Tel . b6 (12 ... Ad7 ; 13. Tel i el blanc eslà 
millor); 13. Af6. Af6; 14. Ce4. Ab7 ; 15. Cf6. 
Df6; 16. Ae4. Tae8; 17. Te3. Tfd8; 18. Dbl 
amb lleuger avantatge blanc. Ouric-Tarian. Vrsac. 
1983). 

b23)9 ... Cf6; 10.a3. Ae7; 11 . Ag5 . Ad7 ; 12. 
Ae2 (12 . O-O!'. Ae6). Ae6; 13. O-O. Cbd7; 
14. Dd3. Te8; 15. Tfe 1 igualtal. Beljavsky
Andersson. Tilburg , 1981 . 

b24) 9 ... Ae7; 10. Cd5. Dd5 ; 11 . De2 amb 
lleuger avantatge de les blanques Ivkov-G. Gar
cía. Las Palmas, 1979. 



B ... Cc6 

8. O-O; 9. Ad3, h6; 10. O-O, Ae 7; 11. Oe2 
(1 1. a3), Cd7?! (11... Cb6 igualtat); 12. Cd5L 
ed5; 13. Ce5 amb lleuger avantatge blanc. Sves
nikov-Dolmatov. Erevan, 1982. 

9. Ad3, Aa5!? 

a) 9 ... Ae7 ; 10.a3,Af6; 11.0-0, h6; 12.Td1. 
O-O igualtat, Velimirovic-G. Garcia, Rio de Ja
neiro, 1979. 

b) 9 ... Cc3; 10. bc3 , Cd4?!; 11 . Cd4, Dd4; 
12. Ab5 (12. O-O, Dc3; 13. Ab5, Re7 (13 ... 
Adn 14. Ad7, Rd7 ; 15. Da4, Re7 ; 16. Ag5, 
RfS amb avantatge decisiu); 14. Da4 amb avan
tatgede les blanques), Re 7; 13. O-O, Dc5! (13 ... 
Dc3?; 14. Da4 amb avantatge de les blanques, 
Nunn-Lobron, Biel. 1982); 14. Tb1' amb joc 
complicat; si 14. Oa4 ¿!. a6 , i si 14. Ae3?! . Dc7! 
amb lleuger avantatge de les negres. 

lO, O-O ... 

10. a3 , Cc3; 11. bc3 , Cd 4 ; 12. Cd4, Dd4; 
13.Ab5 (13. O-O?, De5!; 14 . Ae3 (14. Ab2), 
Ab6' ; 15. Tfel? (15. Ad4), Dc7; 16. Tabl , 
Ad7; 17. Tb4, Ae3 (17 ... Ae6; 18. Af4); 18. Te3, 
Ae6 amb avantatge de les negres, Kindermann
Speelman, Plovdiv, 1983) i ara: 

a) 13 ... Ad7; 14. O-O, DdS (14 ... Te8; 15. 
Td 1. Dd 1; 16. Dd 1. AbS; 17. DhS , a6; 18. 
Ab2!) ; 15. e4, Te8; 16. Db2 ! amb lleuger avan
tatge de les blanques. 

b) 13 ... Rf8; 14. O-O, De2 amb joc complicat. 
e) 13 ... Re7; 14. O-O, De3 amb joc complicat. 

10 ... Cdb4 

10 ... Ccb4?; 11. AbS, Ad7; 12. Ad4 amb 
avantatge de les blanques. 

11 . De2, Cd3 
12. Dd3 

Amb lleuger avantatge de les blanques. 

CARLES FALCON JA TO R:-:A -\ ·\RRI TR ·\R 

Les normes de procediment dels Estatuts 
de la FCE no estan actualitzats segons el 
Reglament de Disci plina Esport iva. 

El Comitè Català de Disciplina Esportiva en la 
seva reunió de juliol del 1986 en relació al 
recurs presentat per Carles Falcon sobre la san
ció imposada per aquesta Federació, ha pres 
l'acord de deixar sense efecte la resolució de la 
Junta Directiva de la Federació Catalana d'Es
cacs. 

Els Estatuts de la Federació no recu llen el pro
cediment amb les seves normes d'imposar una 
sanció d'acord amb la normativa vigent del re
gim de disciplina Esportiva. 

A la Federació Catalana li han faltat l'assesso
rament d'un advocat expert en aquests temes i 
ha vist com els seus estatuts es tenen d'actualit
zar per tal de fer front a situacions com aquesta. 

L'acord final del Comitè de Disciplina Espor
tiva, estima parcialment el recurs de Carles Fal
con es~mant les seves peticiones 1 a i 3a de les 
sis que va recórrer. o sigui deixant sense efecte 
les altres quatre. 
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Generalita t de Catalunya 
Comitè Català de Disc iplina Esportiva 

TEXT FINAL DE LA RESOLUCiÓ 

«En primer lloc, el procediment sancionador 
recollit en els estatuts, manca de la necessària 
rigurosi tat legal mfnima desitjable al no estar 
desenvolupat i no ajustar-se al que es disposa a 
la normativa a la que s'ha fet referència amb 
anterioritat, i, en segon lloc, dins de l'escàs marc 
que prevenen els seus estatuts, ha aplicat en 
aquest cas el que en ells es preveu, pel que cap 
suggerir a aquesta Federació la conveniència de 
dur a terme una readaptació dels mateixos i un 
nou plantejament d 'acord amb la normativa vi
gent per a no repetir situacions com la present, 

Atès que es just advertir al Sr. Falcon de que 
en els seus innumerables escrits s'observa la 
necessitat de que mantingui el contingut dels 
mateixos en allò purament objectiu i en dades 
objectives, ja que del contrari , pot ésser, i tal 
vegada amb fonament, acusat d'imputar fets, 
ac tes i omissions a persones que no són més 
que al·legacions no provades. ja que per provar 
no basta presentar escrits extensos acompan
yats de documentació abundant que en la seva 
majoria com en aquest cas és marginal , sinó que 
es precisa menys extensió i material. però que 
sigu i objectiu, concret. directe i amparat per 
fonaments legals concrets. 

Atès que de tot l'anàlisi efectuat. resulta evi
dent que la Federació Catalana d 'Escacs no ha 
complert pel present cas objecte de recurs amb 
el previst , ni en la seva forma ni en el seu fons, 
amb el que es desprén dels seus propis esta
tuts, sobretot en materia de sancions i d'imposi
ció de les mateixes, ni ha actuat d 'acord amb la 
normativa esportiva vigent, repetint i recalcant 
que no s'ha entrat en l'anàl isi dels fets i/o res
ponsabi litats imputades al Sr. Falcon, ¡ que per 
això s'ha de resoldre a favor del recurrent en 
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quant a la 1 a i 3a de les seves soHicituts, 
havent-se exposat ja que aquest Comitè no és 
competent , en qualsevol cas, per analitzar la 
resta i que per això. 

S'ACORDA, estimar parcialment el recurs pre
sentat pel Sr. Carlos Falcon Martin, estimant les 
seves peticions 1 a i 3a i en conseqüència, deixar 
sense efecte la resolució de la Junta Directiva de 
la Federació Catalana d 'Escacs acordada el 14 
de desembre de 1985 en tots els seus punts. 

S'aprova l'acord per unanimitat. 
Que es notifiqui aquesta resolució a la Federa

ció Catalana d 'Escacs i als interessats, manifes
tant que contra la mateixa no es pot interJX>sar 
cap tipus de recurs administrat iu d 'acord amb la 
normativa legal d 'aplicació. 

Esplugues de Llobregat, 3 de juliol de 1986,» 

EL SECRETARI DEL COMITÈ CATALÀ 
DE DISCIPLINA ESPORTIVA 



FINALS DIDÀCTICS 

per Joaquim Travesset 

Feia molt de temps que no tenia l'oportunitat de publicar alguns dels finals que, des de fa temps, 
havia compost. Unes vegades per les moltes ocupacions que el temps ara ens porta. i d'altres perquè 
no sempre un es troba amb la tranquiHitat suficient per a posar en net tot allò escrit que ha 
anat acumulant. 

Desitjaria que aquests finals, continuació dels altres set que ja foren publicats en anteriors but
lletins. els trobéssiu interessants i que el vostre jud ici fos lleu davant les possibles falles que pogues· 
sin sortir, malgrat que he procurat corregir tot alió que fos superflu i que algun d'ells. si no publicat. 
que no ho ha estat, si ,'he anat comentant en determinades ocasions als amics escaquistes que tinc 
més a prop. Gràcies per la vostra comprensió. 

Blanques 

BLANQUES JUGUEN I GUANYEN 

1 . Rxf7 ! Fa la impressió que 1. h4 ha de 
guanyar. Però no és així. a causa de Cf3; 2 . h5 
(2. e6 +? Ixe6; 3. h5, Ch4 i taules), Cg5!! (No 
CxeS que perd, per h6!); 3. h6 (Si 3. A16, Ch7+; 
4. Ax17, Axc 7; 5. Ae7 (o 5. Ag6, CIS+; 6. Ag7 , 
Ce6+; 7. A16, Ad7 ; S. h6, CIS; 9 . A17, Ce6; 
10. A16, CIS; 11. e6 +. AeS i taules, o 5. e6, 
Ad6; 6. b7, C95; 7. AeS, Ae6 1; S. h6, Ad61! i 
taules); Ac6 ; 6 . h6, Ad5 ; 7. e6, AeS! i taules); 
3 ... Axc 7; 4. A16, Ch 7 +; 5. Ax17, Ac6 i taules. O 
bé 5 ... Ad7; 6. e6+, Ad6; 7. e7, Cg5 + i taules. 

Però mai 5 ... Cg5+; 6 . Ag6, Ce6; 7. A16, CIS; 
S. Ae7 , Ch7 ; 9. e6, Ac6 ; 10. AdS guanyant, ni 

tampoc 5 ... RdS; 6 . e6, Cg5+; 7. R16, Ch7+ ; 
S. Ag6, CIS+; 9 . A17! 

, .. . Rxc7 (Res no canvia jugar ara el cavall . 
per e6+ i el rei negre ha de prendre el peó.) 

2 . e6 (2. h4?, C13; 3. e6, Cxh4; 4. e7, CISI 
i taules.) 

2 .. . Cf3 ! (I no 2 .. . Ce4?; 3. e7 ,Cd6+ ; 4. Ad61 , 
CeS; 5. h4 guanyant.) 

3. e7! (No valdria 3 . AeS , Ad6 1; 4 . e7, 
CeSI i taules.) 

3 ... Cg5 + I; 4. AeSII (La clau. Aquesta jugada 
sembla no fer mal i és, això no obstant. l'única 
que la guanyar. No val 4. AI6?, Rd7!; 5. h4 (si 
4 . AxgS, Axe7 taules), Ce4+; 6. A17, Cd6+; 
7. AlS , Re6!! i taules.) 

4 ... Ad6 (Aixl hi havia altres jugades: a) 4 ... 
Cxh3 ; 5. AlS! guanyant. b) 4 ... Rc6; 5. h41 i 
«zugswang" e) 4 ... Ce6; 5. h4, Ad6; 6 . R171, 
etc.) 

5. h41 (Això ja ésdelinitiul AS ... Ce4 segueix; 
6. AI71 i aS ... Ce6; 6 . Af7I , Cc7; 7. h51) 

Espero que tot sigui correcte. En cas contrari 
m'agradaria que em féss iu arribar els vostres 
comentaris. 
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Negres 

Blanques juguen i guanyen 

1 . Ca2! !. Rb2! lA 1... Rxa2; 2. Rc21 . Ral ; 
3. Cc5 guanya. I si 1 ... Ra 1; 2. Re 1 !. etc.) 

2 . Cc5 . Rbll lA 2 ... Rxa 2; 3. Re l!. I si 2 
Ral ; 3. Rc2!) 

3. Cd3!! ISi 3. Rc3. Rxa2 i taules.) 
3 ... Ral ISi 3 ... Rxa2 ; 4 . Rc2. Ral ; 5. Ce l 

guanyant. ) 
4 . Rel (Guanyant. Encara que també es gua

nya amb 4 . Rc2 . Rxa2; 5. Cb4+ . Ral ; 6. Re l !) 
Evidentment s6n finals senzills, però cal tenir

los present. 

27 6 

Bl anques juguen i guanyen 

1 . Ca2!!, Rb2! . Ésclarquea 1 ... Rxa2 segueix 
2. Re 1!. Ral ; 3. Rc2. Ra2 ; 4 . Cb7. Ral ; 5. Cc 5. 
Ra2; 6. Cd3 . Ra l ; 7. Ce l i mat a la propera 
jugada. I si 1... Ra l ; 2. Rc2!. etc. 2 . Rdl! ! No és 
bona 2. Rd3 ? per Rxa2 1; 3 . Rc2. Ral ; 4. Cb3 +. 
Ra2 ¡ taules, ja que el cavall mai no pot guanyar 
un temps. 2 ... Rbl l A 2 ... Rxa2 o bé 2 ... Ral, 
serveixen els mateixos co mentaris anteriors. 3 . 
Cb7! No va l 3. Cb3?7. ja que Rxa2 aconsegueix 
taules; ¡ 3. Cc3+ no condueix a res positiu. 

Cal, però, tenir en compte una al tra manera de 
guanyar, a base de 3. Cc4 !, Ral ! (si 3 ... Rxa2?; 
4 . Rc2. Ra l ; 5. Ca 5, Ra2; 6. Cb7 , Ra l ; 7. Cc5. 
Ra2; 8. Cd3. Ra l ; 9. Cc 1, etc.); 4 . Re l , Rxa2; 
5. Rc2. Ral ; 6. Ca5 , Ra2; 7. Cb7 . Ral ; 8. Cc5, 
Ra2; 9 .Cd3. Ral ; 10. Cel . etc. 3 .. . Rb2 ; 
4 . Cc5 . Rbl ; 5 . Cd3. Ral . Si 5 ... Rxa2; 6. Rc2! 
seguit de Ccl guanyant. 6 . Rc l ! Retardant un 
temps el desenllaç del comentari anterior. O bé 
6. Rc2. Rxa2; 7. Cb4 +. Ra l ; 8. Re l . a2; 9. 
Cc2++. 

Neg res 

Blanques 

Blanques jugue n i guanyen 

1 . Re4! ! És clar que a 1. Cb3 + es contesta 
amb Rb2 ¡ a 1. Ce2+ segueix Rd2. Tampoc no 
servia 1. Rd5 per a l = C!! ; 2 . Rc4, Cc2 sortint de 



la presó i assolint taules. 1 ... al = C!! Al ... Rb2 
seguiria 2. Rd3!. etc. 2 . Rd3 Tancant les soni
des al cavall. 2 ... Rb1 És obvi que a 2 ... Rb2 ; 
3. Cc2+ guanya. 3 . Rc3. Ra2 ; 3 ... Re 1 no can
via la cosa; 4 . Ag7 !. Rb1 ; Si 4 ... Ra3; 5. Ah6; 5. 
Ah6, Ra2; 6 . Cb5! No condueix a res positiu 6. 
Ac1. Rbl ; 7. Ab2. Ra2; 8. Cc6 . Cc21 i taules. car 
el cavall pot sortir del recó. 6 ... Cb3 Si 6 ... Rb 1 ; 
7. Ca3+ . Ra2; 8. Af8. Cb3; 9. Cc4!1 arribant a la 
variant principal. En cas de 9 ... Cal; 10. Cd2 
guanyant. 7 . AfS, Cal!. No es pot jugar el cavall 
a a5 ni tampoc a c 1 per 8 . Cd4!, privant el retorn 
a al , posició en la qual mai no hi pot haver mat si 
el negre juga en forma correcta. Vegem-ho: 

a) 7 ... Ca5; 8. Cd4. Cb7; g. Ae7 i el cavall 
resta tancat. 

b) 7 ... Ce l ; 8. Cd4. Rbl ; 9 . Aa3 . Ca2+; 
10. Rd2. Ra 1 ; 11 . Rc2 i les negres resten total
ment acorralades. 8 . Ca3, Cb3; 9 . Cc4!, Cc,!, 
Ara si que no és bo Ca l per 10. Cd2! i novament 
((zugswang)). 1 O. Ah6, Ce2 +. Tornant a b3 es 
guanya amb 11 . Ae3!. Cal; 12. Cd2. Ra3; 
13. Acs+ . etc. I no cal dir que 10 ... Rbl és un 
suicidi a causa de 11. Ca3 + i cau el cavall. 
11 . Rd3. Cg3. Millor que gl . però de tota ma
nera el cavall resta encercat : 11 ... Cg 1; 12. Re3, 
Rb3; 13. Cd2+ . Rc2 ; 14. Rf2 . Ch3; 15. Rg2 . 
etc. 12. Cd6 !. Ch5, Tampoc no es resolt res 
acostant el rei negre. car segueix a 12 ... Ab3 ; 
13. Re3. Rc3; 14. Rf2 . Chs; 15. Ce8 i amb tres 
jugades de rei cau el caval l. 13. Ce8. Cg3; 
14. Cg 7 , I ara sí que ja s'han tancat totes les 
pones. 

ÚLTIMA HORA 

• Andrei Sokolov, classificat per a la final dels candidats. 
• El Vulcà campió d'Espanya per equips. 
• Àngel Manín. campió d'Espanya Individual. 
• CAMPIONAT MUNOIAL JUVENIL : L'espanyol San Segundo té una actuació discreta 

(queda el 28è). El cubà W . Avencibia campió. 
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PROXIMA INAUGURACION DE LA PRIMERA 

"ESCUELA DE AJEDREZ DE BARCELONA» 
Situada en la zona del «ensanche» 

ACTIVIDADES: 

• Cursos de iniciación para aficionados 
• Cursos de perfeccionamiento para todas las categorías 
• Panidas comentadas 
• Cursillos monogrMicos de temas técnicos, etc. 

DURACION: 

• Cursos de tres meses con sesiones de 1,30 horas, 2 días por semana 
• Clases reducidas 

PROFESORADO: 

• Antonio Medina (Maestro Internacional) 
• Angel Manin (Maestro Internacional) 
• Víctor Velú (Maestro de la F.I.D.E.) 

COORDINACION: 

• Abel Segura (Monitor de la F.C.A.) 

INFORMACION: 

• Interesados dirigirse al Tel. 34740 SO (Sr. Segura). Laborables de 20 a 22 horas 
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ENTRETENIMENTS CASOS I COSES 

PEONS, PECES, TA ULA I RELLOTGES 

Vostè sap amb qu ¡nes peces ¡ quina taula 
d 'escacs van jugar Kasparov i Karpov al darrer 
campionat del món? 

El reglament de competició diu poca cosa: 
«equip d 'escacs: la taula. tauletes laterals si hi 
s6n. cadires, escaquers. peces i rellotges. que 
han de correspondre als establerts per la FIDE.l) 

Ja sabem que es fabriquen jocs de molts 
tipus. de vegades amb disseny de molt bonica 
factura, treballats amb pura artesania. estrave
gants i originals . peró ¡:xx adequats per a grans 
mestres. Ells prefereixen jocs ssenzills. còmo
des. t ipus Stauton, que és el que s'utilitza amb 
més freqüència a la pràctica magistral. 

UN PEÓ QUE DÓNA SORT 

En la història de les peces. escaquers i taules. 
atribut indispensable per a la lluita d 'alt nivell . hi 
ha moltes anècdotes curioses i interessants. 

El 9 de maig del 1948, al torneig del campio
nat del món després de la mon d 'Alekhine, cele
brat a l'Haya i Moscou . Botvinnik va fer, a la seva 
panida amb Euwe, una jugada històrica de peó 
després de la qual Euwe va acceptar taules, 
Aquest empat va conven ir Botvinnik en el pri
mer campió del món soviètic. 

Felic itac ions i ovacions van omplir la sala de 
joc, però les càmeres i els fotògrafs no havien 
recullit la jugada campiona. Botvinnik ja no era a 
l'escenari, però, per sort, un dels espectadors 

anava vestit igual que el campió. El jove eesca
quista va consentir amablement en repetir la 
jugada per a la història, ja que només es filmava 
el braç i la mà. El doble era el mestre Estrin, que 
després es convertiria en campió del món per 
correspondència ¡ un destacat jugador i teòric 
de la URSS. 

El peó se'l va endur de record l'escaquista 
soviètica Elizaveta Bikova, que més tard es con
vertiria en campiona mundial femenina, Quina 
joia de peó!! 

QUATRE ARBRES PER A UNA TAULA 

Un fuster afeccionat als escacs va fer una 
taula de d istintes fustes per al matx Botvinnik
Petrosian al 1963: faig , noguera, bedoll i freixe. 
La taula més treballada per a un campionat 
del món. 

Tots aquests models de taules ¡ jocs s'expo
sen en el Club d 'Escacs Central de la URSS, a 
Moscou, 

I allà van anar Kasparov i Karpov perescollir la 
seva taula i el seu joc. Van triar una taula normal 
sense història i un escaquer i peces senzi lles de 
les més usuals i còmodes. 

Aquest material s'ha fet famós després del 
passat matx, i ha passat a ocupar un lloc honora
ble a l'exposició del club. 

Els dos jugadors van estar en el rellotge, i 
n'esculliren un de marca Garde. de fama mun
dial, ¡ fabricat a la República Democràtica Ale
manya, 

Aquestes petites coses resallen la importàn
cia del campionat del món d 'escacs, 
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MITJANÇANT UNA ESPASA 

Johanes Hermann Zukertort , conegut esca
quista del segle X IX. va haver de recórrer a l'es 
pasa per defensar-se de l'agressió d 'un grup 
d'estudiants prusians en manifestar el poc nivell 
escaquístic a les proves que ells organitzaven. 
Els va fer córrer a tots. 

Zukertort dominava l'espasa a la perfecció i 
era un dels millors esgrimistes de l'època al 
seu país. 

17 DE MAIG: ELECCIONS A PRESff)ENT 
DE LA FEDERACIÓ CATLA~A D'ESCACS 

El dia 2 de febrerde 1987 es reunirà l'Assem
blea Ordinària i Extraordinària de clubs on s'es
co llirà la Junta Electoral i es confirmarà la data 
de les eleccions. pressumiblement el 17 de 
maig de 1987. 

Doncs si. tal com us indiquem a la fotografia 
de dalt. el que ja és considerat fu tur president de 
la Federació Catalana d'Escacs es tà ben retratat . 

Qui? No podem anticipar esdeveniments, però 
és ben cert que aquesta persona gaudeix d'un 
ample suport a la major part de la geografia 
escaqu ista de Catalunya. 

ES POT TORNAR A PRESENTAR 
L'ACTUAL PRESIOENT 
JOAN SEGURA? 

Legalment, ¡ seguint els estatuts de la Federa
ció, no és possible la seva compareixença des
prés d 'haver-ho estat durant vui t anys. Ara bé, 
tinguem en compte que els ac tuals estatuts de 
la nostra Federació s'han de revisar i actualitzar, 
com s'ha demostrat en el cas Falcon. Qu i no diu 
que tenim Segura per quatre anys més? 

De tota manera, l'actual president ha rebut 
una càrrega més pesada, ja que ha estat cridat 
per altres instàncies de l'Esport ca talà per co l
laborar amb els importants esdeveniments del 92. 

Qui ens queda? El candidat del qual parlem. 
Us avancem que el seu perfil és el següent: mit
jana edat, una exhaustiva experiència com a diri
gent dels escacs, jugador expert a la màxi ma 
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categoria de Catalunya, i l'aire renovador de fer 
que els escacs siguin per a tothom. 

No sabem si l'oposició. més amagada que 
mai , podrà competir amb el candidat que comp
ta amb el suport de l'actual president. La candi
datura que va perdre les eleccions del 83 no 
dóna senyals de voler fer front a uns nous 
comic is. 

Sí que existeix un pet it moviment promogut al 
Vallés, al voltant d'un destacat di rigent que per
tanya un conegut club d 'aquesta zona. També 
es parla de secretes reunions entre les delega
cions terr itorials. les quals vold rien aconseguir 
un candidat comú per a totes elles. per tal de 
combatre el poder central dels escacs a Bar
celona. 

Aviat ho sabrem, La ca mpanya electoral està a 
punt de començar. 
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