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Ha mort Jordi Puig, un amic, un company i un mestre, un dels homes que
més ha lluitat per enlairar els escacs
catalans. Si alguna cosa haguessim de
resaltar de la seva personalitat era el seu
amor per Catalunya, que va saber traslladar d'una manera apassionada al món
dels escacs. Dintre del seu semblant
pacific i amable s'amagava un esperit
inquiet sempre disposat a treballar de
valent.
Va ser el creador dels "Oscars dels
Escacs", un dels guardons més preats en
el pla internacional. Va organitzar innumerables torneigs. Com a director del
Butlleti d'Escacs va aconseguir una de
les revistes amb més qualitat de quantes
s'han fet arreu del món. Va ser destacat
directiu, jugador, organitzador, periodista, i coHeccionista de material escaquistic. Va fundar l'Institut d'Escacs de
Catalunya des d'on va organitzar diversos matxos de la selecció catalana, aixi
com diverses proves internacionals. Va
ser el president de la Comissió que va
crear els actuals Estatuts de la FCE, que
és la norma democràtica bàsica per la
qual es regulen els escacs a Catalunya.
Era un home estimat per tothom , que
amb un caràcter positiu i tenaç s'havia
guanyat l'admiració i reconeixement dels
escaquistes catalans. Aquesta figura
cabdal de la història dels escacs catalans
serà sempre recordada a través de la
seva obra que ha obert nous camins
pel desenvolupament del nostre estimat
esport.

CAMPIONAT D E CATALUNYA PER EQUIPS 1988-89
PRIMERA DIVISiÓ

El campionat d'enguany, per no variar,
ha tingut la seva poHèmica i la mateixa,
aquest cop, ha afectat a la decisió del primer lloc de la primera divisió i, per tant, al
campió de Catalunya, És lamentable tot
això, naturalment, però, deixant de banda
altres consideracions en les que no volem
entrar ara ni aqui, creiem que amb el nou
Reglament de Disciplina Esportiva en el
qual ens consta que està treballant la Junta Directiva de la F, C, d'E. hores d'ara, la
Comissió Esportiva disposarà d'una eina
vital amb la qual afrontar els assumptes
reglamentaris i de disciplina, que són molt
delicats.
Diguem per a començar que el nou
campió de Catalunya és el club d'escacs
Barcelona. Això implica un parell d'aspectes positius i un parell de negatius, tal com
han anat les coses. Els positius són, per
una banda , el fet mateix que un club que
darrerament no venia comptant gaire pel
titol . i que no era ni molt menys favorit,
hagi aconseguit guanyar, amb un equip
jove que li ha donat excel·lents resultats.
Això és bona prova -juntament amb la
confirmació de l'opció del Cerdanyola, que
per segon any consecutiu ha estat tercer,
demostrant que no es va tractar de cap
casualitat -de que hi ha una important
vitalitat als clubs catalans i un procés de
renovació constant. D'altra banda, que
sigui precisament el club degà de Catalunya el que està deixant enrera uns anys de
grisor amb una política de formar jugadors
joves i lluitar amb ambició, no pot deixar
d'alegrar-nos. El que no ens pot alegrar,
però, és que un dels factors decissius al
trascendental matx Barcelona-Vulcà que
decidia el titol (resultat: 5 a 5) hagi hagut
de ser el fet de si l'Artur Pomar anota les
jugades i un altre la catalanitat, o no, d'en
Orestes Rodriguez. Ens sap greu que
aquests dos grans mestres, d'historial tan
brillant, es vegin immersos en disputes
semblants i es troben en mig de l'huracà,

com sol dir-se. Pel que fa a Orestes, la
cosa començava amb l'Olimpiada de Tessalònica, on, lògicament, havia de defensar el primer tauler de l'equip peruà, (igual
que Bellon formava part de l'equip espanyol). La cosa acabà amb la victòria sense
lluita del Barcelona als dos primers taulers.
I per acabar-ho d'arrodonir el veterà Pomar, no sense pol·lèmica, aconsegUia un
bell èxit en vèncer al tercer tauler l'Angel
Martin, ni que fos per caiguda de la bandereta a la jugada 40. Això donà el titol al
Barcelona i se'l prengué al Vulcà. És clar
que la discussió encara és oberta.
Pel que fa a les restants posicions de I~
primera divisió, cal dir que van estar be
Foment Martinenc i Sitges. En canvI
l'U.G.E. pitjor de l'esperat sigui per haver
entrat l'equip en certa decadència o
perquè no se li va donar al campionat de
Catalunya la importància que potser els
mereixen altres proves. També el Barcino
(ex-Barcinona), que quasi bé va baixar, va
tenir una temporada pitjor del que era de

-
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suposar, probablement per manca de consolidació del club al si de la seva nova
entitat social , i finalment dir que no van
poder evitar el descens el Xec de Terrassa, el Tarragona i el Cornellà.
SEGONA DIVISiÓ

A Segona Divisió hi havia enguany dos
equips que podien legitimament, considerar-se favorits: els sancionats de la temporada passada a Primera, Centelles i Jake.
Doncs, bé, només un dels dos (el Centelles) va aconseguir l'ascens i encara amb
tota mena de dificultats. Després de superar amb comoditat la fase prèvia, a l'anada
de la primera eliminatòria d'ascens el Centelles va sofrir una forta derrota (7 a 3) a
Reus, que va poder esmenar, però, a la
tornada. El Jake, per la seva banda, queia
a la doble eliminatòria davant un reforçat
Hortenc, que ja l'havia superat a la fase
regular. Vic i Congrés, en vèncer Sant
Josep i Col mena, respectivament, completaven els semifi nalistes. A les semifinals
saltava l'altra sorpresa: el duel comarcal
Centelles-Vic se l'enduien aquest cop els
vigatans. Aquests venceren també la final
amb el Congrés, amb molta claredat, proclamant-se, doncs, justos campions de
Catalunya. El Centelles va aconseguir,
finalment, el seu ascens, en guanyar a
l'Hortenc el partit pel tercer lloc.
En aquesta categoria voldríem remarcar
l'esperançadora notícia de que no va
baixar cap equip de les delegacions de
Tarragona ni de Girona, si bé el Royal de
Figueres cal dir que va tenir una mica de
sort, degut a certes particularitats jurídicotècniques que el tram final de la competi ció va oferir i a la poc esportiva actitud
dels clubs que, davant els partits aparentment "de tràmit" s 'estimen més perdre per
incompareixença.

PRIMERA, SEGONA I TERCERA
CATEGORIA

A la primera categoria provincial, l'Igualada va vèncer a la fi nal , contra pronòstic,
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un reforçat Barberà, que havia deixat enrera el Cerdanyola de Mataró , un altre campió de grup, aixi com l'Olot "B", campió de
la territorial gironina. El Peó Vuit , de Tortosa, s'alçà amb el triomf a la territorial
de Tarragona i el Grup d'Escacs de les
Valls d'Andorra, de les Escaldes, a la de
Lleida.
A la segona categoria un equip filial , el
Vulcà "D", es proclamà campió de Catalunya. És digne de menció l'alt nivell dels
equips filials del Vulcà , ja que el "C" és a
2a. Divisió a l'igual que el "B", que és ,
sens dubtes, el filial més fort de Catalunya.
Un altre filial , el Sant Andreu "B", quedà
segon, després d'eliminar el Casal de
Marianao, de Sant Boi de Llobregat, a la
semifinal. El Lleida "B" , el Tarragona "C" i
el Foment de La Bisbal d'Empordà foren
els campions provincials i el Castellar del
Vallès el restant campió de grup barceloni.
A tercera categoria provincial , el GaudiSedeta "B" -club novell i amb empenta,
que s'ha beneficiat de reforços de diferent
procedència- fou qui aconseguí el titol
d'enguany, seguit del Mollet. Els restants
grups de Barcelona foren guanyats per
EPIC de Terrassa, Olivetti, Torelló i Hortenc "B". Els campions de les delegacions
foren Tortosa "B" , Caldes de Malavella i
Vilanova de la Barca.

1a. DIVISiÓ CATALANA
PUN TS

1er.
20n.
3er.
4rt.
5è.

6è.
7è.
Bè.
9è.
10è.

11è.
12è.

Barcelona
Vulcà
Cerd. Vallès
Terrassa
Foment
Sitges
U. G. d'E.
Catalonia
Barcino

Xec Escacs
Tarragona
Cornellà

10
9
7V2
7
7
5';"
5';"
4
4
3'h
2
1

2a. DIVISiÓ
Grup 1

1. Congrés, 9,5 punts; 2. SI. Josep,
9,5; 3. Col mena, 9; 4. Olot, 8; 5. Mataró,
5,5; 6. Girona, 5; 7. Guixolenc, 4,5; 8. Vulca "C", 4,5; 9. Royal, 4; 10. 6arcelona " 6 ",
4; 11 . SI. Martí, 2,5; 12. Torrenegra (EL), O.
Grup 2

1. Centelles, 11 punts; 2. Vic, 10;
3. Sabadell, 8; 4. SI. Andreu, 8; 5. Granollers, 7; 6. Cerd. Vallès "6 ", 7; 7. Lira, 4,5;
8. Congrès "6 ". 4,5; 9. Rubí, 2,5; 10. 6erga, 1,5; 11. Lleida, 1; 12. Terrassa "6",1.
Grup 3

1. Hortenc , 9 punts; 2. Jake , 8,5;
3. Reus Deportiu, 8; 4. Vulca "6", 7,5;
5. Gran Penya, 6; 6. Gaudi-Sedeta, 6;
7. Tres Peons, 4.5; 8. Vila-Seca, 4,5;
9. Comtal, 4; 10. Gava, 4; 11. SI. Feliu, 3;
12. Foment "6", 1.

6,5; 6. Piera, 5,5; 7. Catalonia "6", 5; 8.
Hospitalet, 4,5; 9. Padró, 4,5; 10. Sitges
"6", 4,5; 11. 6arcelona "C", 3,5; 12. 01acant).

2a. PROVINCIAL
Grup 1

1. SI. Andreu " 6 ", 9,5 punts; 2. Malgrat,
9; 3. SI. Marti "B", 7; 4. C. C. 6adalona,
6,5; 5. Barcelonès, 6; 6è. SI. Adrià "6",
5,5; 7. Cerd. Mataró " 6 ", 5,5; 8. Torrenegra "B", 4,5; 9. Catalunya "B", 4,5;
10. SI. Josep "C" , 3,5; 11. Colon " 6 ", 3;
12. Masnou, 1,5.
Grup 2

1. 6arri Marianao, 9,5 punts; 2. Once,
9; 3. Esplugues, 8,5; 4. Colon, 7,5; 5. Cornellà " 6", 7; 6. Tres Peons "C" 5 5'
7. Gavà "B", 5; 8. Jake "6 ", 4; 9. 'Sp~rt
Dyr, 4; 10. Cercle Juvenil, 4; 11. Coll blanc,
1,5; 12. Vilafranca "6", 0,5.

BARCELONA

Grup 3

l a. PROVINCIAL

1. Castellar, 10 punts; 1. Xec Escacs
" 6 " 8' 3. Vic " 6 " 7 5' 4 Vic "C" 7'
5. Mon'tcada, 7; 6. Barbe;à ';B", 6,5; 7.' St:
Josep "D", 6; 8. Cardedeu, 5; 9. Sabadell
" 6",4; 10. Centelles " 6 ", 3; 11. Rubi "B",
2; 12. 01acant).

Grup 1

1. Barberà, 10,5 punts; 2. Colmena "6",
10; 3. SI. Cugat, 9; 4. Molins de Rei, 5,5;
5. SI. Celoni, 5,5; 6. Sta. Perpètua, 5,5;
7. Cerd. Vallès "C", 5; 8è. C.E.A.M., 5;
9. Lira "6", 4; 1O. Granollers "6 " 2 5'
11. Bim Sants, 2; 12. Cull. 6adia, 1:5. ' ,
Grup 2

1. Cerd. Mataró, 9,5 punts; 2. Amistat,
7,5; 3. Calella, 7,5; 4. SI. Adrià, 7; 5. Seat,
5,5; 6. Catalunya, 5,5; 7. SI. Josep "6 ", 5;
8. Colmena "C", 5; 9. U.G. d'E. "6", 4,5;
10. Argentona, 4; 11 . Tres Peons "6", 2,5;
12. SI. Jaume, 2,5.

Grup 4

1. Vulcà "D", 10 punts; 2. Avinyó, 9,5;
3. Castellet, 7,5; 4. Catalunya "C", 7;
5. Martorell , 6,5; 6. Santpedor, 6,5;
7. Súria, 5,5; 8. Foment "C", 5; 9. 7 a 9Ruy López, 5; 10. Moià, 2,5; 11. U. G.
d'E. "C", O; 12. 01acant).
3a. PROVINCIAL
Grup 1

Grup 3

1. Igualada, 8,5 punts; 2. Prat, 8,5;
3. Calaf, 8; 4. Vilafranca, 7; 5. Manresa,

1. Olivetti, 10 punts; 2. Claret, 8;
3. Aurora, 6,5; 4. Congrés "C", 6,5;
5. Foment "D", 6; 6. C. M. Gracia, 5,5;
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7. U. G. d'E. " O", 5; 8. Barcelona "O", 5;
9. Hospitalet "B", 5; 10. Sl. Marti "C", 4,5;
11. Torrenegra "C", 4; 12. Jake " O".
Grup 2
1. Hortenc B, 8,5 punts; 2. Londres li.,
8; 3. Vilassanes, 8; 4. Ideal Clave, 7,5;
5. Colmena " O", 7; 6. Barceloneta, 6;
7. Orleó Bad., 5,5; 8. Catalunya "E", 5;
9. Sl. Josep "E", 5; 10. Mataró "B", 4;
11 . Olivetti "B", 1,5; 12. (Vacant).
Grup 3
1. Gaud i Sedeta "B", 11 punts; 2. Viladecans, 10; 3. Igualada "B", 6,5; 4. Sl. Feliu "B", 6; 5. G. Penya "B", 6; 6. Cornellà
"C", 5; 7. Moli Nou, 5; 8. Sitges "C", 5;
9. Capellades, 4,5; 10. Olesa , 4; 11. Padró
"B", 3; 12. Jake "C" (el.) , O.
Grup 4
1. Epic, 9,5 punts; 2. Sl. Cugat "B", 9,5;
3. Agut, 8,5; 4, Ullastrell , 6,5; 5. Cerd.
Vallès " O", 6; 6. Terrassa "C" , 5,5; 7è. Xec
Escacs "C", 5; 8. Cull. Badia "B", 5;
9. Montmeló , 4; 10. Cardedeu "B", 3,5;
11 . Sta. Perpètua "B", 3; 12. (Vacant).
Grup 5
1. Torelló, 8,5 punts; 2, Català, 8,5;
3. Ninot, 8; 4. Sl. Pere Torelló, 7,5; 5. Euskal Etxea, 6,5; 6. Taradell, 6; 7. BalsarenyNavas, 5, 5; 8. Ideal Clave "B", 5; 9. Sl.
Joan, 5; 10. Catalonia "C", 3,5; 11. Berga
"B", 2; 12. (Vacant).
Grup 6
1. Mollet , 10,5 punts; 2, El Ciervo, 8;
3. A. C. Espanya-Urss, 7,5; 4. Comtal "B",
7; 5. Catalunya " O", 6,5; 6. Bifurcació, 6;
7. Sl. Andreu "C", 5; 8. Laetania, 5; 9. Granollers "C", 4,5; 10. Cerd. Vallès "E", 3,5;
11. L'Ametlla , 2,5; 12. (Vacant).
CLASSIFICACiÓ 3a,
Grup 1
1. Barberà "C", 9 punts; 2. Bifurcació
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"B", 9; 3. Parets "B" , 7,5; 4. Epic "B", 7;
5. Caldes Montbui, 6,5; 6. Sl. Cugat "C",
6,5; 7, Mollet "C", 6; 8. Bifurcació "C", 5;
9. Granollers "O", 5; 10. Xec Escacs "O",
3,5; 11. Montmeló "C", 1; 12. Sl. Celoni
"B", O.
Grup 2
1. C.E.A.M. "B", 10 punts; 2. Mollet "B",
9,5; 3. Terrassa "O", 9,5; 4. Sabadell "C",
6; 5. A.F.U .M., 6; 6. C.E.A.M. " O", 5,5;
7. Matadepera "C", 4; 8. Montcada "B", 4;
9. Molins Rei "B", 3,5; 10. Granollers "E",
3; 11 . Mollet "O", 2,5; 12. Once Vallès, 2,5.
Grup 3
l , Matadepera, 10,5 punts; 2, Rubi "O",
8,5; 3. Bigues i Riells B, 8,5; 4. La llagosta, 8; 5. El Ciervo "B", 7; 6. Barberà "E",
5,5; 7. L'Ametlla "B", 4; 8è. Cull. Badia
"C", 4; 9. Rubi "C", 4; 10. Cull. Badia "O",
3; 11. Castellar "B", 2,5; 12. L'Ametlla "C",
0,5.
Grup 4
1. Sallent, 10 punts; 2. Vic "E", 10;
3. Santpedor "C", 7,5; 4. Vic "O", 7;
5. Anyno "B", 7: 6. Santpedor "B", 6,5;
7. Sallent "B", 6; 8. Santpedor " O", 5,5;
9. Sallent "C", 3; 1O. Sl. Joan "B",
2; 11 . Catalonia " O", 1,5; 12. Centelles
"C", O.
Grup 5
1. Parets, 10 punts; 2, Bigues i Riell s, 9;
3. Planada Ambrós, 8,5; 4. Matadepera
"B", 4; 5. Barberà " O", 6; 6. Montmeló "B",
6; 7. Laetania "B", 4,5; 8. Montornés, 4,5;
9. Epic "C ", 4; 10. Planada Ambrós "B", 3;
11. C.E.A.M. "C", 2; 12è. Bifurcació "O",
0,5.
Grup 6
1. Al. Arenyenc, 10,5 punts; 2. Sl. Josep
"F", 8,5; 3. Malgrat "C", 8,5; 4. Sl. Josep
"1",7,5; 5. Palafolls, 7,5; 6. Calella "B", 5,5;
7. Argentona "B", 5,5; 8. Malgrat "O", 5,5;
9. Amistat "B", 3; 10. Calella "C", 2,5:

11. Argentona "E", 1,5; 12. St. Jaume
"B", O.
Grup 7
1. Malgrat "B", 10,5 punts; 2. Besós,
8,5; 3. Argentona "D", 8,5; 4. St. Josep
"H", 8; 5. At. Arenyenc "B", 8; 6. Besós
"B", 5,5; 7. Argentona "C", 4; 8. Malgrat
"E", 4; 9. St. Josep "G", 4; 10. Londres
"B ", 2,5; 11. Orfeó Bad. "B" , 1,5;
12. Amistat "C", O.
Grup 8
1. La Pau, 9,5 punts; 2. Noé "B", 9;
3. Foment "G", 7; 4. C.E.C.O.B. "B" , 6,5;
5. Vulcà "F", 6; 6. U. G. d'E. "E", 6; 7. Barcelona "E", 5; 8. Barceloneta "B", 5;
9. Hortenc "C", 4,5; 1 O. U. E. Barcelona 4;
11 . Colon "C", 3,5; 12. Comunicaciones
"8 ", 1.
Grup 9
1. Foment "E", 10,5 punts; 2. Meridiana,
9; 3. Seat "B", 8; 4. Once "B", 8; 5. Com unicaciones, 6,5; 6. Once "C", 6; 7. Les
Corts, 6; 8. C.E.C.O.B. "C", 4; 9. Once
"D", 3; 1 O. Comtal "D", 2,5; 11 . La Pau
"B", 2,5; 12. (Vacant).
Grup 10
1. Lira "C", 10,5 punts; 2. C. N. Barcelona, 10; 3. Etsetb "B", 8,5; 4. Col mena "E",
6,5; 5. E. Barcelona, 6; 6. C. N. Barcelona
"B", 5,5; 7. Meridiana "B" , 5; 8. Barcelonès
"B" , 5; 9. Lira " O", 3; 10. Torrenegra "O",
3; 11. Bim Sants " B", 2,5; 12. St. Andreu
" O", 0,5.
Grup 11
1. St. Adrià "C", 9,5 punts; 2. B. Marianao "B", 9; 3. Gaudi Sedeta "C", 9;
4. C.E.C.O.B. 8,5; 5. Foment "H", 8;
8. Foment "F", 6; 7. Noè, 5; 8. 7a 9 R. L.
"B", 4; 9. Viladecans "C", 4; 10. Besós
"C", 2; 11. Claret "C", 1; 12. (Vacant).
Grup 12
1. 3 Peons "O", 8 punts; 2. Ribes, 8;

3. Barcelona "F", 8; 4. Congrés "E", 7;
5. Padró "D", 7; 6. Cornellà " O", 7; 7. Gavà
"C", 6; 8. Gran Penya "C", 5,5; 9. Catalunya "F", 4,5; 10. Sitges "D", 3,5; 11. Cer.
Juvenil "O", 1,5; 12. (Vacant).
Grup 13
1. Martorell "B", 10,5 punts; 2. Passió, 9;
3. Gavà "O", 7; 4. Montbui, 6,5; 5. Calaf
"C", 6; 6. Cer. Juvenil "C" , 6; 7. Piera "B",
6; 8. Vallirana "B", 4,5; 9. Piera "O", 4,5;
10. Igualada "O", 4,5; 11. Olesa "B", 1,5;
12. Vallirana "C", O.
Grup 14
1. Cer. Juvenil "B", 9 punts; 2. Etsetb, 9;
3. Vulcà "E", 8,5; 4. Vallirana, 8; 5. Foment
"1",7,5; 6. Martorell "C", 6,5; 7. Ideal Clave
"C", 5; 8. Piera "C", 4,5; 9. Esplugues "B",
3,5; 1O. Cer. Juvenil "E", 3; 11. Gavà "E",
1,5; 12. (Vacant).
Grup 15
1. Juyol, 9,5 punts; 2. Padro "C", 8;
3. Viladecans "B", 8; 4. Hospitalet "C", 7,5;
5. B. Marianao "C", 6,5; 6. Aurora "B" , 5,5;
7. Moli Nou "C", 5; 8. Ideal Clave "D", 4,5;
9. Cornellà "E", 4,5; 10. Claret "B", 3,5;
11. Ideal Clavé "E", 3,5; 12. (Vacant).
Grup 16
1. Calaf "B", 11 punts; 1. Igualada "C",
9,5; 3. Moli Nou "B", 8,5; 4. Igualada "E",
7; 5. Martorell "O", 7; 6. Passió "B", 5,5;
7. Congrés "O", 5,5; 8. St. Esteve Sesrovires, 5; 9. Comtal "C", 3,5; 10. Ideal Clave
"F", 2,5; 11. Viladecans " O", O; 12. (Vacant).
PARTIDES COMENTADES
CORRESPONENTS AL CAMPIONAT DE
CATALUNYA PER EQUIPS.
TEMPORADA 88-89
Blanques: TORRECILLAS
Negres: LEDO

1. e4, e6; 2. d4, d6; 3. I;'Jf3, g6; 4. l1le3,
iJ e3, (per

4!lf6; 5. a4, 1.g7; 6. h3, 0· 0, 7.
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inversió de moviments s'ha arribat a una
coneguda posició d'una de les línies més
modernes de la Defensa Pirc. Aqui s'ha jugat 7... ., ~ b-d7 , 8. a5, e5; 9. dxe5,
d6', i molts cops s'arriba a
dxe5; 10.
finals lleugerament favorables al blanc,
com per exemple :10 .... , e8; 11. c4,
e7; 12.
xe7,
xe7; 13. O-O , (Nunn Todorcevic 1987) o bé 10. "', ~ e8;
11 . '" b4, .tf6; 12 . c4', 'i!l'e7; 13. ¡:" xe7,
xe7; 14. h6, (Nunn - Davies, 1987) La
jugada que es farà a la partida deixa les
peces negres mal col·locades) 7. ..,.
'i!l'a5?! ; 8.
, d2. b5?! ; 9.
d3. b4;
10. "le2 • .ta6; 11. O-O. l!I\bd7; 12. xa6.
'j!fxa6; 13. '\93 •• ab8; 14. h6. (El blanc
està en millor situació i ho ha obtingut amb
jugades senzilles. Ara es pot dir que domina el centre i el flanc de rei. mentre que al
negre, amb el flanc de dama tancat, sols li
resta tractar de defensar-se) 14..... 'j!fa5;
15. ,J1-e1 . e5; (calia fer-ho ja que el blanc
amenaçava e5) 16. b3. 'j!fd8; 17. Ta-d1 .
(veure diagrama). A més a més de possibles línies d'atac el blanc amenaça dxe5,
dxe5 ; seguit de
xg7 i !> d6 i les negres
tindran seriosos problemes a defensar els
seus peons. Si ara el negre jugués 17 .... ,
e8; podria seguir '1 f5' i a 18.... , .t xh6;
(si gxf5; llavors 19. ''' g5,) 19. "l xh6+,
g7; ( f8 no varia gaire la situació);
20. "1 g5,
e7; 21. ")hxf71, i no es pot
xf7 degut a "\e6 que guanya dama)
17..... 'i!l'e7?; (malgrat tot, aixó és un error
que facilita la tasca de les blanques)
18. "115! i es rendeixen ja que si 18....,
gxf5; 19. f, g5 i per evitar el mat les negres
han de lliurar la dama. (Comentaris d'Antoni Torrecillas).
GONZALEZ (Xec)
AYAS (Cerdanyola)
1. d4, ~ f6 ; 2. c4, e6; 3. "1f3, d5;
4. '\c3, .te7; 5.
g5, h6; 6.
f6, .t16;
7. e3, b6; 8. ~ c2, .tb7; 9. cd5, ed5;
10. , d3, O-O; 11. O-O, ~ c6; 12. a3, ~ e7 ;
13. b4, a5; 14. ' a-b1, 'l!!'d7; 15. ~ f-c 1 ,
ab4; 16. ab4,
a3; 17. '1 b2 ,
c8; 18.
", b1, a1; 19. ll a2, a2, 20. 'f¡ a2, Xa8;
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21. l' b3, c6; 22. ")c3, d6; 23. ")a4, b5;
24. ")c5, .tc8; 25. , c2, g6; 26. h3, h5;
27. ")d2, g7; 28. '1d-b3, ~f5 ; 29. '1a5,
.td8; 30. )e-b7 • .tb7; 31. ")b7, ,*,b4,
32.
f5, gf5; 33.
c6, '~d2; 34.
f1,
8
7

6
5
4

l

,,,,
.t

f'!,
f'!,

3

2

' <è

~1LJ

~

f'!,
f'!, f'!,

llw

abcdefgh

.th4; 35. ·\ d6, .tf2; 36.
37. I h2, 'j!f12; 38.
d5.

f2 ,

a1 ;+;

O: 1
CASTELLET (P.E. Cerdanyol a)
VEHI (Vulcà)
1.d4, ~ f6 ; 2. c4, c5; 3. d5, a6; 4. a4, e5;
5. '1c3, d6; 6. e4, .te7; 7. '1 f3. O-O ; 8. h3,
~ e8; 9.
d3, g6; 10.
h6, l!I\g7; 11. g4,
~ d7; 12. h4, ~ f6; 13. "1 h2 ,
h8; 14. h5,
~ g8 ; 15.
e3, .tg5; 16. ")11 , .td7;
17. ~ d2, .te3; 18. ")e3, 'i!l'g5; 19. 0-0-0,
~ f6 ; 20.
d-g 1, b5; 21. ab5, ab5; 22. h6.
... g-e8; 23. cb5,
b8; 24. f3, ~ c7;
25. "1c4, 'll!'d2; 26. I d2, ~ b5; 27. , b5,
.tb5; 28. .I. c3, .tc4; 29.
c4, ~g8;
30.
d3 , f6; 31. ~ a1,
a8; 32.
a3,
",e7; 33.
h-a1,
a3; 34. ba3 ,
a8;
35. a4,
g8; 36.a5,
f8; 37. a6,
b8;
38.
b1,
b1; 39.
b1, "'c8; 40 . .I. b3,
e7; 41. ). a4,
d8; 42.
d3,
c7;
c4, /!I1c8; 45.
b5,
43 . • a5, ~ a7; 44.
~ e7; 46.
d3, "'c8; 47. c4, ",a7.
1/2 : 1/2

FERNANDEZ (Cerdanyola)
GARCIA (Rubil
1.e4, c5; 2. ")13, d6; 3. d4 , cd4; 4. ~\ d4;
~ c6; 5.
, c6, bc6; 6. c4, g6; 7. ·)c3.
.tg7; 8. , e2, .tb7; 9. O-O, ~ 16; 10. , e3,

O-O; 11. 14, ~d7 ; 12. 1. e1, 'ilI'e7; 13. 'i')'h4,
a6; 14. ll ad1,
ae8; 15. Il. d2, .te8;
16.
13, ~16 ; 17. 15, g15; 18. , g5, 14;
19. g4, Ig3; 20. , g3, .h8;

.i.

8

6

:lI ~
.l.l.i,.l

~

7

~

.li

.l

jl,

5
4

/'!,

3

ttJ

2

/'!,/'!,
a

b

e

't!ií

/'!,

II

n 1<"
d

e

/'!,

W
f

9

h

21. e5, de5; 22.
d3, e4; 23. 2)e4, ~ e4;
24. e4, 15; 25. ¡;¡ h3, .td4 +; 26 . .J d4, e5;
27. , 16+, 16; 28. '1'\'16+, 'ilI'g7; 29. 'l'1g7,
g7; 30. '), g3+, 16; 31. :,l d6+, .e7; 32.
, e6.
1 :O
PADROS (Fomento)
MEDINA (Vulcà)
1. e4, e5; 2. ':) 13, ~e6 ; 3. ¿ b5, a6;
4. ' a4, d6; 5. " e6, be6; 6. d4, 16; 7. h3,
~ e7; 8. O-O, ~ g6; 9. ".]e3, .te7; 10. ".]e2,
O-O; 11. "Ig3, .te6; 12. b3, d5; 13. ¡;¡ e1,
.td6; 14. , b2 ,
e8; 15. '¡ e1, .tf7;
16. e4, de4; 17. be4, b8; 18. a1, .ta3;
19. ll e2, .tb4, 20. II 11, e5; 21. d5, 'i!i'd7;
22. ¡;¡ b2, b6; 23. "Ie1, e-b8; 24. ")d3,
.ta3; 25. :J: b6,
b6; 26. . e3, .i.e8;
27. 14, ~14; 28. "l 14, e14; 29. 1l. 14, .i.g6;
30. 'l 11 , .tb2; 31. ~.,, 13, 'ilI'e8; 32. ,. b2,
b2; 33. <ta3, 'i!i'e5; 34. :.t e1, h5 ;
35. 'l~ a6, 'i!i'g3.
O: 1
CANTERO (Cornellà)
HERRADA (Sitges)
1. e4, 7)16; 2. e5, ~ d5; 3. d4, d6; 4. e4,
~ b6; 5. 14, de5; 6. le5, e5; 7. d5 , e6;
8. , e3, ed5; 9. ed5, e4; 10. "l13, .tg4;
11. " e2, .te5; 12. ," g5, 'l!i'e8; 13. ")e4, 0O; 14. ::I e1, ~ b-d7; 15. "ld6, .i.d6;

16. ed6, 'ilI'e5; 17. -, e7,
l-e8; 18. 'l'1e2,
.t13; 19. g13, IIId5; 20. 'l'1e4, 'ilI'e4;
21 . .J e4, ~e7 ; 22. de7,
e7; 23 . .J¡ 12,
llae8; 24. ~ d1, ~e5 , 25. ":¡ e3, 96;
26. a4, :id8; 27. e3, d2+; 28, ;!¡93,
IIIc6; 29. ll b3, ~d4; 30. ll b4, a5;
31. ::t b6, lIIe2+; 32. ,1, 94.
O: 1
PISA (Vulcà)
FERRER (Foment)
1. e4, e5; 2. ':l13, ~e6 ; 3. e3, e5; 4. d4,
ed4; 5. cd4, ed4; 6. "ld4. 11116; 7. ."le3,
.i.b4; 8.
95 ,
a5; 9. . 16, .t e3+;
10. be3, 'lII'e3+; 11 . .Jl e2, 916; 12. ':)b5,
'i!i'b2+; 13. ,i e3, O-O; 14. 'Qd6, 'ilI'b6+;
15. J. 14, 'lII'12+; 16. '\'94 , h8; 17. '\' h3,
lIIe5; 18. Ge2, :i 98; 19. 93, h5; 20. ll. 11 ,
11194; 21. . 94, h94+; 22. '''' 94 , "tIK11+;
23. ::1 11 , :ig4; 24. ,1, 94 , .97; 25. ;:¡ e1.
1 :O
GONZALEZ (Tarragona)
PISA (Vulcà)
1, e4, e6; 2. d4, d5; 3. e5, e5; 4. e3,
.'1le6; 5 . •':)13, 'ilI'b6; 6. a3, e4; 7. I?i b-d2,
.td7; 8. , e2, lIIa5; 9. O-O, 0-0-0;
10. n b1, IIIb3; 11. n e1, .ta4; 12. 'Llll ,
h6; 13. 0)93, 96; 14 . .GI1 , lIIe7; 15. h3,
.b8; 16. "Jh2, 'ilI'e7; 17. ~e2, .t97;
18. ' e3, lIIa5; 19 . •':)h1 , lIIa-e6; 20. 94,
d-e8; 21. I?ig3, .a8; 22. iI 92,16; 23. 14,
e-18; 24, e16, .t16; 25. ':)13, IIId8;
26. n 11, .t97; 27. "le5, h5; 28. gh5, 9h5;
29. I?i h5, 11115; 30 . .i:¡ 12, l-g8; 31. i¡j97,
'lII'97; 32. '1l94, 1IIf7; 33. 1!ie6, ~ 7-h6;
34. 'l'1e5, ~ g4; 35. 'l',¡f5, lIIe3; 36. 1!i95,
11192 .
O: 1
MARTIN (Vulcà)
BARON (Catalonia)
1. d4, 11116; 2. ,7)13, 96; 3. 93, .i.g7;
4. (¡ 92, O-O; 5. O-O, d6; 6. e4, ':j b-d7;
7. :;)c3, e5; 8. e4, e6; 9. h3, 'lii'e7; 10. d5,
/!) e5; 11. 1!ie2, a5; 12 . •"1e1, ed5; 13. ed5,
a-e8;
b6; 14. ,'1l13, .ta6; 15. ;:¡ d1,
16. 1!ib1, ~1 -d7; 17. ' e3, 15; 18. & e5,
~ e5; 19. l?ie1.
1/2 : 1/2
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ROMERO (U.G .D.E.)
MELLADO (Catalonia)
1. d4, d6; 2. e4, 1!IIf6; 3. 'le3, e6;
'ill'a5; 5. " d3, e5; 6. 'l13, .i,g4; 7.
d5; 8. le5, de5; 9. exl6, ed3; 10. Ig7,
11. 'i'\ d3, O-O; 12. O-O, .i,15; 13.
I!IId7; 14. ')e5, .i, e6; 15. ")d7,
16.
h6,
a-e8; 17. ;1 13, ge6; 8.
.g7; 19. ~ e1,
le8; 20. g e-11,
21. '1> 12, .i,e8;

4. 14,
" e3,
.i, g7;
f\ d2,
.i, d7;
, g7,
8-e7;

'ill'b5; 20.
, d5,
d5; 21. b3,
e5;
22. de5, '!'l'e5+; 23 . .• e3, '!'l'e5; 24. be4,
'i!l'e3; 25. . b6, /II e6; 26. . a5, 'ill'd4+;
27 . .!., h1, 'l!Ve5; 28. ';: a4, 'i!l'e6; 29 . • a2,
/II d4; 30. ~, e7,
e4; 31. ':! a-12, /1115;
32. '!'> b7, 'ill'h4 ; 33.
e7, '!!l'e7; 34.
a2,
.i, e5; 35. '. e1, .i,e7 ; 36. 'P e7, 'i!l'e7; 37.
':t e7, h5; 38. 1d a-a7, g7; 39. l, g1, /II h6;
g8; 42. .!., 12,
40. h3, /!I¡15; 41. • d7.
I!IIh6; 43. 1. 13, /!I¡15; 44. 1. 14, .g7; 45. g3.

112 : 1/2
8
7

i .t.

R. GONELL (Terrassa)

E. FERNANDEZ (Vulcà)

.t.

6

5 ~

tJ

4

lb

3

2tJtJtJ
a

b

e

d

e

f

9

h

22. d5, ed5; 23. ~ 15, '!'l'b6; 24 . .... b6, ab6;
25. ,,)d5 , . d7; 26. ) 16.

1 :0

1. e4, e5; 2. '1 13, d6; 3. d4 , ed4;
4. ')d4, /!I¡16; 5. ")e3, a6; 6.
g5, e6;
7. , e2, .i, e7; 8. .. d2, b5; 9. a3, .i,b7 ;
e8; 12. O-O,
10. ", e3, /!I¡ b-d7 ; 11. 14,
/IIb6; 13. 1.'h1, /II e4; 14.
e4,
e4;
15. 'l a-d1, 'i!l'a8; 16 . • d2, h6; 17 . .. h3,
e3; 18. be3, /!I¡ e4; 19.
e2, .i,g5 ;
20. '1. e4, .i,e4 ; 21. Ig5, 'i!l'd5; 22. '.l e1,
\!!i'g5; 23. 'le6, 'i!l'g2; 24. " g2 . .i,g2+ ;
d7; 27.
96,
25 . .!., g2, le6; 26. 1, e6,
g8; 28. .!., 12,
18+; 29. ~ e3,
17;
30.
g4, e6; 31. e4, >lre5; 32. eb5, ab5;
n.~,

• BOHIGAS (Catalonia)
SERRA (U.G. d'E.)
1. e4, e5; 2. ")13, /II e6; 3. d4, ed4;
4.
e4, /1116; 5. e5, /II e4; 6. O-O, d5;
7. . b5 , .i,d7; 8. , e6, be6; 9. "Jd4, .i,e7;
10. 13, /II e5; 11. 14, /II e4; 12. ")e3, /II e3;
13. be3, e5; 14. ')e2, .i, e6; 15. ')g3, g6;
16.15, .i,g5; 17. e6, .i,e1; 18. 'A e1, O-O;
19. e7.

1 :O

~;~.~.

MARTIN (Barcelona)
PABLO (Xec)
1. d4,d5; 2. ")13, e6; 3. e3, 1!1116; 4. d3,
g6; 5. ")b-d2, .i,g7; 6. O-O. O-O; 7. [.)e5 ,
/IIb-d7; 8. 14, e5; 9. e3, e4; 10. . e2, /II e5;
11. le5, /II e8; 12. e4, .i,e6; 13. '" e2, b5;
b6; 16. ')e5 ,
14. ed5, .i,d5; 15. ")e4,
d8; 17. a4, a5; 18. ab5, /II e7; 19. e4,
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~;35.~,

~;

36. :;' 97, ' a3+; 37 . •~ d2, - h3; 38. "' 92,
d5; 39 . .. 12, e4; 40. . 92, d4; 41. '. 12,
b3; 42. eb3,
b3; 43.
¡ 18,
e4;
44.
l e8+,
d5; 45. " d8+, .e4;
46. 1e8+,
13; 47 . .t d3.
h4 ; 48. ·" e2,
h5; 49. '! b2,
94; 50. '1 a2, h4; 51. '. b2,
~;~.
. ~,
.~;
M; ~. ~ ~,
54. ';( a2,
94; 55. ¡ 12,
92; 56. 1I8,
.h2; 57. "i d4,
e2; 58. 1. d3,
e6;
59. ¡ h8 , h3; 60 . • g8,
e1 ; 61 . • h8,
g2; 62 . • 98+, ' h1 ; 63.
h8, h2 ;
64. t d2,
91; 65 . •~ e2, .92.

O: 1
TRIAS (Catalunya)
VENTURA (St. Jaume)
1. e4, e6;2 . d4, d5;3. e5, e5;4.e3,ed4;
5. ed4, .i, b4+; 6. d2, /!I¡e6; 7. a3, .i,d2+;

8. 'l'#d2, iilge7; 9. ,'Zl13, 'l!í'b6; 10, ,'Zle3,
iil15; 11 . l:t d1 , .td7; 12 . . ·. e2, iila5;
13. b4, lII e4; 14. ~ e4, de4; 15. d5, O-O;
16. O-O, a5; 17. b5 , ad8; 18. a4, 'l!í'e7 ;
19. d6, 'l!í'e5; 20. g4, IIIh6; 21. h3, 15;
22, el6 ap , ~17 ; 23. l2Je4 , 'l!í'a3 ; 24. Il;>g2 ,
e3; 25. '"" d3, 'ilfa4; 26. Ig7, g7; 27 . .'è)g5,
~g 5; 28. ")g5, 'ilI'b5; 29. 'l'Nh7 +, .16;
30. "' h6+ , ée5; 31 . :l e1+.

1 :O

ed4; 5. ed4 , e6; 6. l2Je3, ~e3; 7. be3, d6;
8. 14, de5; 9. le5, 'jj¡'h4 ; 10. g3, 'jj¡'e4;
11 . >1112, .te7; 12. ':113, 'l!ie6; 13. 'l'Nd3 ,
b6; 14. Ii. g2, .ta6; 15. 'l'#e2, .tb7; 16. a4,
~d7; 17. a5, ba5; 18. " e3, O-O; 19. !l hb1 , IIIb6; 20, J:l. a5, 16; 21 . >I1g1 , 'l!í'e4;
22. ~ e4, .t e4; 23. :::t e1, ~ e4; 24. l:t a6,
.i.d5; 25. I2Jd2, le5; 26. .~ d5 , ed5;
27. ,'Zle4, de4 ; 28. de5 , .!,13; 29. ~ d4,
I,d3; 30. !l 11 , .tb4; 31. l:t e1, l,e8;
32. e6.

1 : O
OLLE (Catalonia "A ")
MAS (Cerdanyola "A")

1. e4, e6; 2. d4 , d5 ; 3. ed5, ed5; 4. e4,
5. "l e3, ~ e6; 6. • g5, '!!Kb6; 7. ed5,
~d 4; 8. " e3, e5; 9. de6 a. p., .te5;
10. el7 , ·17; 11 . ,', e4+, .i.e6; 12. 0 e6+,
~ e6; 13. "'Il e2,
e8; 14.0-0-0, .te3; 15.
le3, ae8; 16. ''lh3 , IIId4; 17. 'i'~ d3 , ~b5;
18. J:l. he1 , ~ e 3 ; 19. be3, 'l!í'a5; 20, Il;>b2,
18; 21. ... e1,
e6; 22. a4, '!!Ka4; 23.
"'g5+,
g8; 24. ¡;' ed1,
b6+; 25. ll;>e1 ,
'ilfa3+.
~16 ;

O: 1
MELLADO (Catalonia)
O, RODRIGUEZ (Vulcà)

1. d4 , d5; 2. ")13, ~1 6; 3. ' g5, e6;
4. "1 bd2, e5; 5. e3, ed4; 6. ed4, ~ e6;
7. e3, .i.e7; 8 . .~ d3 , h6; 9. " h4,
b6 ;
10. 'f\ b3, .i.d7; 11 . ~~ b6, ab6; 12. O-O,
~b 4; 13.
e2, ~ a2; 14. ':ie5, .t e6;
15. "I de4 , de4; 16. "le6, be6; 17. ' e4,
~ e4; 18.
. e7,
e7; 19. " a2,
a5;
20. • e4 , ~d 2; 21. n a5, ba5; 22. l:t e1 ,
b3; 24. .Íi e2,
b2 ;
b8; 23. . d3,
25. .. a4,
b1 ; 26. J:l. d1, .d6.
O: 1
AYAS (Cerdanyola)
MARTIN (Vulcà)

1. e4, eS; 2. e3, 11116; 3. e5,

~d 5;

4. d4,

R. BON ELL (Terrassa)
J , PAREDES (Foment)
1. e4, e5; 2. 12J13, ~16 ; 3. ;2Je3, ~ e6;
4. d4, d5; 5. ed5, IIId5; 6. ' e4, ~e 3;
7. be3 , e6; 8. O-O, .te7; 9. \i e3, O-O;
10. 'f¡'d2, .IlIia5; 11. ' d3, e4 ; 12. '. e2, b6;
13, l2Je5, .tb7; 14. 14, 'l!í'e7 ; 15. ,, 13,
Iad8; 16. 'l'~ e2, g6; 17. l:t ae1, .td5;
18 . . e1, 'ilI'e8; 19. 'l'l 12, 'ilI'b7; 20. 'l'N g3 ,
"h8; 21. 'l'Nh3, ég8; 22 . l:t e3, .td6;
23 . .;; d5, 'i'd5; 24 . ~~ h6, 'i'b7; 25. !l h3,
15; 26. ,7)g6,
16; 27. 'i!l'g5, 'l!í'g7;
28. l2Je5, .te5; 29. le5, I, fl8; 30. ~f h4 ,
.h8; 31. jo h6, 'l!í'g4 ; 32 . (> 18, 'l!í'h4 ;
33. II h4 , :& 18; 34. 94 , :& g8; 35. h3, ~ e6;
36. >I1h2 , ~e7 ; 37. g15, ~IS ; 38. n IS , eIS;
39. n 14, gS; 40. dS, .g7; 41. a4, a6;
42. h4, hS ; 43. ;l; h3 , .17; 44 . d6, .e8;
45. l:t e4.
1 : O
COMAS (Centelles)
ESCOBET (Berga)

1. e4, g6; 2. d4 , d6; 3. 14, .tg7; 4. ,'Zle3,
5. 12J13, .tg4; 6 . .Iii e2, ~bd7 ; 7. eS ,
8. O-O, 16; 9. h3 , .t13; 10 . .0 13, le5 ;
11 . deS, .IlIib8; 12 . .i" e3, ~h6 ; 13. 'i!l'e2 ,
~a6 ; 14. g4 , O-O; 15. ,",ad1 , e6; 16. ':Ie4 ,
d5; 17. ,7)e5, 'll!'e8; 18. b3, e6; 19 . .;I,g2 ,
'ilI'e8; 20. e4, 'ilI'e7; 21 . I2Jd3, 'i!l'e7 ;
22 . .. eS, :& Id8; 23. ' d6, J: d6; 24. ed6,
'l!í'd6; 25. eS.
~16 ;
~g8 ;

1 :O
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~d 5;

JEREZ (Vuea " C" )
PIERA (Olot)
1. e4. e5; 2. "'113. d6; 3. d4 . cd4; 4. "'1d4.

5. "lc3. ~ c6; 6 . .; c4. e6; 7. <, e3,
.te7; 8. ,& e2, O-O; 9. 0-0-0. a6; 10. 94,
'iWc7; 11. g5, ~ d7; 12. !;l hgl , ~ d4;
13 . .:. d4. a5; 14 . ° d3 , a4; 15. "l d5, ed5;
16. ed5,
e8;
~ f6;

16. "'1d2 !, .te6; 17.
g3,
e8;
18. "'1 e4, ± , Saharov.) 9. d5 .t16 (9 ... ,
~ e6; 10. bxc3, ~ xc4; 11. ~' d4. f5;
12. '!!l'xc4, ± .) 10. • el, ~e7 (10 . .... O-O;
11 . ,l xe4, ~ e7; 12. d6 , ± .) 11. ,.. xe4, d6;
'
12.
95, .tx95; 13. "'1x95, O-O? (13 .... ,
el . .te6;
h6!? , 14. i'-' e2!? hxg5 ; 15.
16. dxe6, (6) 14. "'1 xh7, "" xh7 (14.
.t15 ?; 15. : h4
e8; 16. 0)g5, ~ g6.)
'
15. ¡·'·, h5+, . 98; 16. .l h4, 15. (16 .... , f6 ?;
17. 94!) 17. '!'; h7+ (17.
J h3, 14!;
18. 'i'-' h7+ ,
17; 19. " h5 +. ~ Suetin.)
17 .... , 17; 18. ;'l h6!, .td7; 19. e2.1-0
Comentaris: Ramon Crusi i Moré.

BLANQUES: Juan Carlos Gil
NEGRES: Eduard Ibàñez

abcdefgh

17 . .:. h7. h7; 18. h h5+ , 98; 19. " 97 ,
.g7; 20. '''' h6 . g8; 21. g6.

1 :O
REVERTE-UBACH
Campi on al de Catalunya per equips,
1988-89.
Obertura Italiana
C 54
1. e4, e5; 2. "'113, ~e6; 3. °I e4, .te5;
4. c3, ~16; 5. d4, exd4; 6. exd4, .tb4+
(6 .. ., .tb6?; 7. d5 , ~ e7; 8. e5, ~ g4; 9. d6!.
cxd6; 10. exd6, ±; I. Zek.) 7. "le3 (7. , d2 ,
.t xd2; 8. "'1 bxd2. d5; 9. exd5, ~ xd5;
10. ~'V b3, ~ a5'; 11. ~'~ a4+, ~ c6; 12. '7) e5 ,
O-O; 13. "l xc6. 'iWe8+.:¡:, Miles.) 7..., ~xe4
(7 ... , d5; 8. exd5, ~ xd5; 9. O-O, .te6;
1O.
~ g5,
.te7; 11 .
:1 xd5, .t xd5;
12. "'1 xd5, 'l!I'xd5; 13 . • xe7, ~ xe7; 14.
n e l . 16; 15. ~1'e2, 'iWd7 , ;!;, Keres.) 8. O-O,
.i.xe3 (8 ... ~ xc3, 9. bxc3 , d5 (9 ..... .txc3,
10 . .ta3 1); 10. cxb4, dxc4; 11. ::t el + ~ e7;
12. ., g5, 16; 13. ~'~ e2, .tg4 (13 ... Ixg5,
14. '!!l'xc4!); 14. ,. f4 , .17; 15. 'H xc4+,
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1. c4, ~ f6; 2. 93, (proposta de planteig
català, en el seu any. No obstant, aquest
cop, les blanques no se'n sortiran prou bé
de l'obertura) 2. ..., e6; 3. ')f3 , b6;
(el negre segueix l'esquema de l'india de
dama) 4. g2, .tb7; 5. O-O . .t e7; 6. "'1c3.
O-O; 7. b3, Uo esperava d4, entrant a les
variants normals de l'india de dama, però
Gil Reguera vol jugar una altra cosa) 7 .... ,
d5 ; 8. " b2 , c5; (mentre ell busca con trolar
el centre a distància, jo miro d'expansionar-me mitjançant aquest avanç cen tral de
peons i ara amenaço d4) 9. e3, dxc4;
10. bxc4 , ~ c6; 11 . "', e2! (aquesta jugada
era precisa ja que l'amenaça de ~ b4
seguit de ~ d3 era forta, si me la deixa fer
en condicions. Un cop me l'ha evitada,
continuo posant les peces en posicions
actives) 11. c8; 12. d3, (el blanc opta per
jugar amb un peó endarrerit) 12. "', 'iWc7;
13. "'1el , . l -d8; 14. 14, ~ b4; (busco
canviar els allils per a treure lorça al possible atac blanc i prendre jo la iniciativa
atacant el seu peó endarrerit) 15. ,'¡ h3?!.
'!!l'c6; (busca provocar e4 per tal de deixar
el peó dama definitivament endarrerit)
16. e4, (contra .t g2 hagués seguit igual ment 'iWd7 i el canvi dels alfils hagués
esdevingut inevitable) 16.
'!II'd7;
17. e5?, (era millor 17. a3. per a treure el

cavall negre de la seva posició activa. A
més a més. l'única conseqüència d'e5 és
obrir tota la gran diagonal per al meu alfil
de caselles blanques) 17. .... lIIe8;
18. .!I d1? (continuava essent millor la
jugada a3.) 18 ..... IIIc7; (ara en canvi amenaço b5. alhora que el meu cavall queda
en una posició defensiva força bona)
19. "Ie4. b5 1; (cal contra-atacar ràpidament. ja que. si no. el blanc. sense cap
mena d·oposició. atacaria amb força)
20. f5. (cxb5. no era gaire bo. per c4 que
em permetria prendre la iniciativa) 20 .....
bxc4; 21. f6. 1.18; (única jugada. ja que si
gxf6 seguiria 22. ':)x16+. 1.xf6; 23. J:! xf6.
amb la forta amenaça de "+'l g4+ seguit de
'l!!'h5 que toca f7. Tot això podria destruir
la defensa del bàndol negre) 22. fxg7 .
1.e7; (ara la diferència és que el peó blanc
de g7 fa. involuntàriament. de defensor del
rei negre) 23. ~'·~ h5 . 'ili'e8; (única) 24. 8 f6+.
1.x16; 25. ex16. (no servia 25. .!I xf6. per
I!I\xd3; i ara: a) 26 . .!I h6? 1.e4; ó b) 26.
", xd3. cxd3 ' ; no servia xd3 per 27 . .!I 1f1 amb gran pressió sobre el punt 17.
27. J:! h6. 'l!!'c6 1; amb avantatge negre dexd3; 27 . .!I xd3. cxd3;
cissiu) 26. -:\ xd3.
28. lX f2 . d8; (ara ja he pres la iniciativa.
Amenaço 'ili'c6 i cal que el blanc es comenci a mirar amb respecte els meus
peons centrals avançats. A més a més. el
jugador del Centelles estava ja greument
cui tat pel rellotge) 29. . c1. c4; (busco
complicar el joc al màxim degut als problemes amb el rellotge del meu rival)
30. . d2.
b5; 31. Wh6. 'l!!'xb2?!; (potser
no és la jugada més forta. encara que sí és
la que més complica la lluita) 32. Wf4. (era
molt interessant 32. lX f5. amb la forta
amenaça de 33. 'j;ixh7+!. i. si <J;> xh7;
34. )l h5+. ,*g6; 35. lX h6 mat. Però les
negres disposaven de la defensa 32. .. .•
d5 1) 32. .... c3!!; 33. ~c7.
cB;

8

I.

7

.l.i. 'e'

6
S
4

a

b

e

d

e

f

9

h

i. si 34 ..... cxd2; llavors 35. 'li- xb2. d1~
D+; 36. lX f1 . i. curiosament. el negre no
pot defensar el seu alfil en condicions. En
canvi. es refutava potser We5 jugant
34 ..... 'lIkb4; i els peons negres han de ser
decissius malgrat el darrer truc tàctic
35. iI xe6. al que es respon cxd2; i. si
36. J:! xd2. no 'lIkxd2. sinó la molt millor
'ill'b6+ i és el blanc el qui rebrà mat). 34 .....
cxd2; 25. J:! xd2. 'ili'xd2; 36. ~'I' xb7. "i!l'e3+;
i. davant el mat que se li ve al damunt. el
blanc. finalment. abandonà la partida.
(Comentaris: EDUARD IBÀÑEZ)

(veure diagrama)
34. "+'l e7? (el blanc no va trobar la millor
defensa. degut als seus greus problemes
amb el rellotge. Era molt interessant ~ e5.
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TORNEIG INTERNACIONAL DE BARCELONA D'ESCACS.
GRAN PRIX DE LA COPA DEL MÓN DE LA GMA.
EL TORNEIG MES FORT MAI JUGAT A CATALUNYA
Realment, creiem que no es gens ni
mica exagerat parlar en el titol del torneig
més fort mai jugat. No es tracta solament
del fet que hi fos el campió del món, lider
de la Copa del Món i màxima atracció escaquistica del moment, Garry Kasparov,
juntament amb un altre excampió, Spassky (un tercer, Tal, va ser baixa a darrera
hora degut als seus problemes de salut).
És que juntament amb ells, estava un dels
principals talents joves del moment, Valery
Salov, que reapareixia després d'una singular malaltia, juntament amb un dels més
gloriosos veterans, Viktor Korchnoi , sempre combatiu, tres cops sotscampió del
món, aixi com el quart classi ficat del darrer
mundial, lussupov, i els tres jugadors que
seguien a les dues grans "patums" a la
llista d'avaluació internacional vigen t: el
soviètic Beljavsky i els anglesos Short i
Speelman, amb el sempre brillant però
irregular iugoslau casat amb espanyola,
Lubomir Ljubojevic, els millors jugadors de
les dues Amèriques Nogueiras i Seirawan,
el millor avaluat internacionalment d'Espanya, el nostre Miquel IlIescas, i noms tan
resplandents del firm ament escaquistic internacional com Vaganian, Hübner, Nikolic, Ribli i Hjartarsson. En resum ningú hi
estava de més i ha havia més que sobrats
ali cients. I, per postres, si bé va guanyar el
favorit, naturalment Kasparov, hi va haver
emoció, molta, molta emoció.
KASPAROV I LJUBOJEVIC

La cosa (que la victòria no seria gens
fàcil), va començar a veure's quan, a la
tercera ronda, després d'un descans i
unes taules amb Ribli, Kaspàrov va fer una
gran partida con tra lussupov, introduint
una novetat teòrica a l'índia de Rei i sacrifi cant una qualitat per anar construint un
atac contra l'enroc que era indubtablement guanyador. Però llavors, extremada-
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ment cuitat pel rellotge, va desaprofitar
dues clares ocasions de rematar la partida
i va encaixar la que havia de ser la seva
única derrota del torneig. Després d'unes
altres taules amb Seirawan (novament per
efecte del rellotge), va vèncer brillantment
Korchnoi , però llavors es va saber que el
carnpió es trobava malament, tenia una
erupció benigna a la cara i va sol·licitar
l'ajornarnent d'una de les seves partides.
Els rumors que corrien eren de tota mena.
Es deia que Kaspàrov abandonaria el torneig. Perquè una cosa estava clara, tal
com havia començat i no trobant-se al
100% de salut el campió no solament
s'havia d'oblidar de batre marques (un
dels objectius que s' havia comentat que
Kaspàrov, si feia una actuació fora de
rnida, volia tractar d'aconseguir a Barcelona, era el de batre el "record" de màxima

avaluació al ranking Elo, establert per Fischer en 2.785 punts) sinó que prou feina
havia de tenir si volia ni que fos guanyar el
torneig. Perque hi havia un altre factor a
destacar: el iugoslau Ljubojevic estava fent
"el torneig de la seva vida" i amb victóries
contra Speelrnan, Nogueiras i Beljavsky
palesava el seu desig de lluitar pel primer
lloc sense complexes. No obstant, Kaspàrov va ressuscitar: esclafà brillantment
Speelman, va fer la millor partida del
torneig enfront Salov - premiada amb
1.000 dòlars per la Generalitat de Catalunya - (un altre dels que podia optar al primer lloc) i també guanyà Beljavsky i Short,
dos dels seus més forts adversaris. Clar
que Ljubojevic, en vèncer Vaganian i Seirawan, no li donava pas treva, i tot feia suposar que, per primer cop des que és
campió, Kaspàrov podia no ser el primer.
Davant Hübner, Ljubojevic, Nikolic, Nogueiras i Vaganian, Kaspàrov no va poder
passar de l'empat. I, si bé va reeixir a vèncer el. català lIIescas després d'una llarga i
emocionant partida, com que Ljubojevic
haVia vençut també Hjartarsson, es va arribar a la darrera ronda amb mig punt
d'avantatge pel iugoslau. Aquest, que jugava amb negres contra Short, va fer taules ràpides, com s'esperava, i això donava
Kaspàrov l'opció de vèncer el torneig ni
que fos per Son nen si aconseguia derrotar
el seu oponent de la darrera ronda Boris
Spassky, cosa que no havia fet mai abans.
Ara bé, la partida fou molt dura i Kaspàrov
tenia un mínim avantatge amb blanques
finS el moment que Spassky cometé un
greu error i perdé un peó. Aquest fet havia
despertat fins i tot suspicàcies. Fos com
fos, a partir d'aquell moment el campió del
Món s'imposà amb claredat a la partida i
guanyà .el torneig. De tota manera, per al
Gran Pnx fou Ljubojevic qui més puntuà, ja
que per aquest no comptaven els resultats
d'lIIescas, qui feu taules amb Ljubojevic i
perdé amb Kaspàrov, cosa que donava
mig punt més per a Ljubojevic al còmput.
De manera que hi va haver emoció incertesa, i, segons com es miri , dos g'uanyadors diferents.

LA RESTA DE PARTlCIPANS

Dels restants participants cal destacar el
brillant torneig de Salov, qui va demostrar
estar recuperat de la seva malaltia i que
torna a ser un possible candidat a futur
campió del món, i també el sempre jove
Korchnol , amb molt bones victòries com
davant Nikolic o Beljavsky, o la de Speelman que li va valer el premi a la millor
obertura catalana del torneig. També molt
bé Hübner i Short que en diversos mo~ents es van acostar als llocs de privilegi.
Pitjor de l'esperat Beljavsky, Seirawan,
Speelman i Nogueiras i amb un mal començament Vaganian, després redreçat en
part. Miquel lIIescas no ho feu pas malament. Bé és veritat que va perdre 5 punts
Elo però si tenim en compte que, donada
la duresa del torneig , ell partia sempre
com "el colomet propiciatori " davant el
qual tots sortien a per totes, veient la
possibilitat més clara de victòria, i que va
donar molta guerra a tothom, puntuant
menys del que es va merèixer i encara
obtenint victòries com les de Vaganian i
Korchnoi, s'acceptarà que va aprovar amb
bona nota.

Kaspàrov, camplO de fa Copa del Món

a

Barcelona
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UN DECEPCIONANT SPASSKY

En canvi, un suspens ben gros per
Spassky. L'ex-campió es va passar el torneig fent taules a l'obertura (en dotze, vuit,
idOS! minuts) i sense jugar realment més
de quatre partides (amb el balanç de dues
derrotes - Kaspàrov i Beljavsky- unes
taules -Iussupov- i una victória -lIIescas). La partida de Spassky era normalment jornada de descans per l'adversari,
el muralista, l'àrbitre (una menys a controlar) ... però naturalment, hi ha els drets dels
qui paguen per tal que es faci el torneig.
En primer lloc el públic i aficionats. I després l'ajuntament de Barcelona, patrocinador principal del torneig (proporcionant el
marc del Saló del Tinell a la Plaça del Rei
per a les partides, aixi com les instal-lacions adjuntes: Capella de Santa Agata
per a la sala de premsa, Voltes Romàniques per a la sala del comentarista, Alfons
Romero, que explicava el més interessant
de les partides seguides per videos gentilesa de Sharp), La Caixa de Barcelona i
l'ONCE que el finançaren , l'hotel Ritz, on
tots els participants (inclòs Spassky) "descansaven" del seu esforç i estaven allotjats, i d'altres menors, com SEAT, Ibèria,
etc. que donaren facilitats, finalment TV3,
mitjà informatiu oficial qui , a banda de les
cròniques dels seus informatius, va emetre
un resum diari de la jornada de deu minuts, per la tarda. I podriem afegir la nostra FCE que va facilitar quantes coses va
poder per tal que el torneig tirés endavant
de la millor manera possible. Tots aquests
patrocinadors i col·laboradors queden
molt decebuts quan hi ha actituds com la
de Spassky i és de suposar que els propis
companys professionals que en surten esquitxats miraran d'evitar-ho en el futur d'alguna manera ja que, si la GMA vol - molt
justament - bones condicions per als Grans
Mestres d'èlite, i a Barcelona n'han gaudit,
també és just que se'ls exigeixi una feina
que n'estigui a l'alçada del tracte.
Resta informar només que el director del
torneig fou l'àrbitre internacional Carles
Falcon i els seus àrbitres titulars Gert Gijs398

sen i el català Antoni Medina, que se'n
sortiren sense problemes. El butlleti diari
estigué a càrrec d'Angel Martin i Robert
Altisén i el cap de premsa fou Leontxo
Garcia. Tots ells compliren perfectament
amb la seva tasca.
LES ACTIVITATS PARAL·LELES
Dues activitats paral'leles foren organitzades per l'ONCE a les Voltes Romàniques durant el torneig: una partida a cegues, sense cap tauler, entre Jesús M.a De
la Villa i el campió d'Espanya d'invidents,
Victor Sabanés, guanyada pel primer, i
unes partides simultànies per a trenta invidents que efectuà Ljubojevic el 22 d'abril,
amb el resultat de +24=5- 1. També, per
gentilesa d''' EI Cort e Inglés" i amb la
col·laboració gratuïta de 15 mestres de la
FCE i de Dimitri Bjelica es jugaren 200 simultànies a la plaça de Sant Jaume, amb
la particularitat que a tots els participants
se'ls va regalar el tauler. Finalment, voldriem esperar que hi hagi altres aconteixements semblants en el futur a la nostra
ciutat i voldriem agraïr la seva col·laboració desinteressada a tots aquells joves que
es van oferir a fer de muralistes i a tots els
que van col· laborar amb la FCE per a la
millor marxa del torneig, posant el seu gra
de sorra per a l'èxit del mateix. Creiem sincerament que, entre tots, vam aconseguir
que, si més no, no desmereixés dels altres
cinc de la Copa del Món (els anteriors havien estat a Brusel·les, Belfort i Reijkiavik,
i els darrers es faran a Rotterdam i Skelleftea). I res més, esperem que aquesta no
hagi estat la darrera fita que es posi a Barcelona en el cami dels grans torneigs, de
super-élite. Ja tenim oberts comarcals, internacionals i un torneig tancat de categoria mitjana que resisteix des de fa bastants
anys, com és el de C.E. Vulcà, juntament
amb d'altres de més joves. Però creiem
que tots són necessaris per a què l'oferta
escaquistica de la nostra terra sigui la que
la nostra gran afició es mereix.
A continuació, el quadre final de classificació amb el desempat Sonnenborn-Berger i una selecció de partides.
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VARIACiÓ ELO
28
26,5
25
23,5
22
20,5
19
16,5
16,5
16,5
13,5
13,5
10,5
10,5
10,5
7,5

Ljubojevic
Salov
Korchnoi
Hübner
Nikolic
Spassky
Short
Vaganian
Yusupov
Illescas
Kasparov
Ribli
Beliavsky
Seirawan
Hjartarson
Noguerias
Speel man

+38,0
+ 16,8
+16,6
+13,2
+ 3,2
+ 3,0
+ 2,0
- 1,8
- 3,4
- 4,2
- 5,2
- 6,6
-11,4
-13,4
- 15,0
- 15,4
- 16,4

PARTIDES DE TORNEIG DE COPA DEL MÓN DE BARCELONA
Blanques: KORCHNOI
Neg res: NIKOllC

. ,6:

1. e4 . dG, 2. d4
3. '3, e5; 4. dS, .te7; 5. \t e3,
O-O: 6. ffd2, e6: 7. c4, b5; B. -r:-..c3, b4 ; 9. !7)dl, a5:
10. ,~ f2, 'ijfc7?!; 11. I:. cl , ~ b -d7: 12 . •'7'Ie2 . .t.a6:
13. ,<:')g3 . IfeS: 14 . .'-:)f5! , .t.f8; 15. dxe6, ¡j'xe6;

16. j. e2. 'll eS; 17. O-O,

~ e8;

18. ll\d3, -ti eS; 19. b3.

'ill'c7: 20. '!l'el. 96: 21. "Ih6+ , *h8: 22. 'l!i'h4 , 16:
23.14, exf4; 24 .•'7jxf4 , .... xf4 : 25. l!fxf4 , 1.97; 26. w d4!.
d5 ; (si g5: 'ir'xg5!) 27. eS!, 95 ; 28. ~f5 , .i.xh6; 29. exl6.
'1'17; 30. ,,¡, h5, 'lila; 31. ~ xeS ¡ les negres es rendei-

xen.
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Blanques: BELJAVSKY
Negres: KASPAAOV

Blanques: NOGUEIAAS
Negres: lJUBOJEVIC

1. e4, eS; 2. ¡f3. e6: 3. d4. exd4; 4. ':"\xd4, ~ 16;
5. le3, d6; 6. .. e2, J..e7; 7. O-O, O-O; 8. 14. a6;
9 . .l hl, "e7; 10. a4, • e8; 11. ... e3, o\¡e6; 12. '+~d2,
J..d7; 13. '""\ b3, b6; 14.
13, .ab8; 15. g4, .te8;
16. gS. " d7; 17. 'f2, .t18; 18. h4, .tb7; 19. hS. " aS;
20. : ad1. ~ eS; 21. " el, .be8; 22. . g2, ~ e4;
23. r:""ld4, d5: 24. eS. ~ e4; 25. '7'¡ xe4, dxe4; 26. b3,
'IIa5: 27. e3. g6: 28. - d2. 11 ed8: 29. hxg6, hxg6:
30. 'h' h4. " e6!; 31. e3. ~ e7: 32. e4, Ixd4 !; 33. xd4,
'1115: 34. j¡¡'h3 . • g7: 35. "e3, a5!: 36. e5, 'II xd4:
37. ; xd4, .i.xeS; 38. ;; e4. Ih8+; 39 . . h3, e3+;
40. i h2, 'ti'e6; 41. 'fi e2, .ta6: 42. .t g3. (SI . xeS,
Ixh3+1;) .i. xe4; 43. ,*", xe4, ¡f'd7!; 44. ,;. g4, iVd2;
45 . .;. e2, Id8; 46. ;.; el, (SI Idl , '~xdl! ;) Id4 ;
xb4. Ixb4 ;
47. iit'c2, .b4!; 48. ~ e3, Ix14 : 49.
al . • 18;
50. . e4, J..e7; 51. .1. 13, J.. xgS; 52.
53. 1\ a2 . • e7; 54 . ... g2, e2!; 55. : xe2, bS!: 56. . xbS.
IIxb3+ : 57. Lg4 . .1e3: 58. :: e2 . .1d4: 59. L 14, IIh3:
60. ... e8, I h4+; 61. .t g3, .I h8!; j les blanques es
rendeixen .

1. d4, .4lr.16; 2. e4, g6; 3. te3, d5: 4. exd5. ""xdS:
S. e4 . .4lr.xe3; 6. bxe3, l. g7: 7. _ e4. eS; 8. 1e2, O-O;
9. )i e3, ~e6; 10.
el. exd4; 11. exd4, ¡faS.,
12 . .i lI !?, l. d7: 13. h4, .ileS!; 14. h5, "'dS: 15. hxg6.
hxg6: 16. d2. 1t'a4: 17. b3, 'll'a6, 18 . .I. g1. 'll'd3.
19. ': xeB, IxeS; 20. e5, .te6; 21. .i lI, l.xb3:
22. axb3, .i.e2; 23. i el, ¡fxb3; 24. "' h3. We4:
25. \C3, .Ib2: 26.
el, Ib3: 27.
h6 . • ,e6 I;
28. . xg7, 'II xg7: 29 . .. h6, 'IIh5: 30. ,d2, b5,
31. ")dl, Ixh3: 32. gxh3, 'll'd5: 33. w b4, '1114,
34 . • xe7. "iWxd4: 35. 'ii eS+, *g7: 36. xbS, 1Wd3;
37. ' xd3, " xd3+: 38 . .t. d2, iJIt¡;xe5: 39. 14. "'d7;
40. i d3. *h6: 41. 1 e4. fS+; 42 . .t d5. 1).16+:
43 . .t eS, "&e4: 44. \e3, a5; 4S. J. d4. ~ 12: lles blanques es rendiren.

Blanques: SEIAAWAN
Negres: lJUBOJEVIC
1. d4, ",16; 2. e4. e6; 3. le3, dS; 4. _ gS, "'b-d7;
5. e3, e6; 6. exdS. exdS: 7. d3 . .td6; 8. :,g-e2. ~ 18 :
9. 13, 'lg6: 10. 04, dxe4: 11. Ixo4, .1e7: 12, O-O, O-O:
13. fi b3, eS!; 14. eS. ~ g4; 15. xg6. hxg6; 16 . •. xe7.
'i 'xe7 ; 17. -,14, '1!fh4; 18. h3, 'lie3; 19. ~ f2, .t e6;
)4-e2, e4; 22. iR'bS, .i. xh3;
20. dS, gS!; 21.
23. gxh3. 'll'xh3: 24. _ h2, 'll'g4+: 25. .t 12, '11'15+:
26. J. xe3. ~xeS+; 27 . .t. d2, Wxh2; 28. i!t xe4, l:a-e8:
29. ... dl. I: eS; (olennt taules. que Seirawan rebutja)
30 . .I. e2, 'll'h7+!: 31. i b3, 'll'h3: 32. ")d4, lIe8 :
33. 'ii b5 , lIe3: 34. i a3, 'lII'g4: 35. d2, 'll'14!: 36.
:' dl, ¡fd6+: 37 . .t b3. a6; 38. ·t:ib4. ,*xdS+; 39 . .t a3.
I e4: I les blanques perderen per temps. No obstant,
després de 40. ,,:,15. .I. e4xe3 .. : 41. bxe3, ,*xdl;
42. )xe3, ¡f'e1+: guanyaven la partida igualment.

Blanques: SHOAT
Negres: AIBU
1. 84. eS: 2. '=\13. d6: 3. d4. exd4; 4. r:")xd4, " 16;
5. le3. a6; 6 . . e3. e6: 7. 13, bS; B. g4. h6; 9. h4. b4;
10. \3-e2. eS; 11. Ib3. dS; 12 . ..... \g3. d4; 13. f2.
.1e6: 14. . d3, h5: 15. g5, 'II1-d7: 16. 14! . .1g4:
17.
e2. ex l4 : 18. lxhS. i.. xe2: 19. 'ft xe2, d3:
20. exd3, 13; 21. 'irxf3. ~ eS: 22. ~ e2. ~ xd3+;
23. L ll , " x'2; 24 . .t. xf2 . .,.e6: 2S . .i. g2. 'i'bB;
ael, ~ eS; 27. .~ 14 , .i.d6; 28. [."\d4 , O-O;
26.
29. "\dS, .l e8; 30. \15. ",g6; 31. !! e-Il, ~ 14+;
32. :\xI4, .i.xI4; 33. 1t13, .te5; 34 . .,.xg7!, i les negres
es rendiren, degut a que, si 34 ... , . xg7; 35. 'ttxf7+.
• h8; 36 . .., h5+, .g8: 37. :t 17, .1 g7: 38. g6, ; les
blanques donaran mat, i contra 34 ..... .i. xg7; la vanant
és molt Similar.
I.

400

Blanques: IlLESCAS
Negres : VAGANIAN
1. e4, e6: 2. d4, dS; 3. exd5, exdS; 4. \'3, ..i. d6:
el, 'lab-e6: 8. e3.
5.
d3 . • e7: 6. 0·0, 1..g4; 7.
1ê'd7: 9. g5, 0-0-0: 10. Ib-d2, 16: 11. h4. '1115:
12. 'ilt e2 . • e-e?!; 13.
g3. ~ xg3; 14. hxg3, g6:
15. b4 , *b8: 16. '"\b3 , ~ eB: 17. leS. ,*17: IB. a4 .
.l.d-eS; 19. a5 . .l.xel+; 20.
xel . .le8; 21.
bl.
le7 : 22. a6!. 1.. xes; 23. axb7 . .tb6!: 24. bxe8- • • ,
.1 xe8: 25. '\d2, '!fe8: 26 . .t f1, .i.d 7: 27. \b3 . .1a4:
2S. 'i'f d2, .t xb3 1; 29. . xb3. 'l'a4, 30.
bl. "iWa3;
31. g41, 1e6; 32. g3,
e6?; 33. ~e2!. *b7:
34 . . a6+!. .xa6: 35. " xa6+-, .xa6; 36. b5+-, *b7;
37. bxe6+, .xe6; 38. t, e2, *d6: 39.
hI. eS:
40. i d3. a5; 41 . xh7, a4; 42. ' 17 . • e6: 43. xf6+.
*b5; 44.
xg6, l.a5; 45. dxeS, a3; 46. .r. e2. I les
negres abandonaren per h.

Blanques: HUBNEA
Negres: HJAATAASSON
1. e4, e6; 2. d4, d5: 3.
ld2. dxe4. 4. \xe4. ""15:
5. ,g3 . .1 g6: 6. 113. '!Io d7: 7. h4, h6; 8. h5, .1h7.
9.
d3, .txd3; 10. "i\i xd3, e6; 11.
14. 'fj'a5+ :
12. _ d2. 'fje7: 13. 0-0-0. ~ g-f6: 14. le4. 0-0-0:
15.93. ", xe4. 16. tlt xe4. ,td6: 17. e4. eS: IB. e3t.
exd4; 19. xd4, .,'6: 20. ri e2, 1!faS; 21. ..I. bl, .te7:
22. eS!, 'i'a4; 23. b3. 'tIfe6; 24. ·)eS!. l.xeS; 25. _ xeS.
xd2. ", xd2+; 2B. .e2.
",,84: 26. . xg7, .l.d2; 27.
.l.g8; 29.
M!. Vxe5t; 30 . . e3 . .IdB. 31. J. b2 .
~gS; 33 . .::: 14, eS; 34. lII xeS, i les negres es rendiren
Ja que el Ilnal que es presentà era sense esperança

Blanques: SHOAT
Negres: IllESCAS
1. 84. eS; 2. 113, e6; 3. b3. b6: 4. e4, ..tb7: 5. te3 .
,,"e6: 6. . b2 , "'f6; 7. . d3, d6; B. O-O, .,te7; 9. <el,
O-O: 10. _ bl, ~ d4; \ 1. xd4, exd4: !2. -, e2. e5:
13. \g3, g6; 14.14, .g7; 15. ¡' e2, hS; 16. ~l hl, 'i'd7;

17.
13. la-e8: 18. :: c-l1. ¡¡c6: 19 . ."" 2, . g8:
20. 15, I),f6: 21. d3 . .t.c8: 22.
el, ¡t'el: 23. c2,
¡¡d8: 24. b4, .I h8: 25. . a4, I ag8: 26. . c6, ¡¡c7:

. ,8:

27. b5, a5: 28.
95. gxf5: 29. exfS,
30.
xf6,
..t xf6: 31. "\e4, .1 95; 32. :' 93, .1 e3+; 33. r, xe3,

dxe3; 34.
~c7;

37.

xe3 . .t b7: 35. . xb7, 'i'xb7; 36.

~ f2,

If6, IQ7; 38. 'tt xb6, ¡Vxb6: 39. ':)d7+,

* e8: 40. :'xbe, I g4; 41. .. 13, * d8; 42 . .1. 12, I h-g8;
43. g3, 108; 44. ",d5, e4: 45. : e3, leS: 46. h3,
Ixf5+; 47. ;t 92. 194.95: 48. dxe4, l.e5; 49. ':' f3, 15;
50 . .I. f4, fxe4; 51. 94, hxg4; 52. hxg4, 197: 53. : h3.
* c8: 54 . . h8+, * b7: 55. ~ 18, l e·g5: 56. ,e3, * b6:
57. i Xe4, l.e5+: 58 . .t. d4, . b7; 59. ~ f4, l. e·95:
60.
64. I.g8; 61.
e7+ . • b8; 62. " dl, (secreta)
18.96: 63. f7, le5; 64. a4, .I cS; 65. _ 14, I. c-g5:
66.
18+. * c7; 67. - 17+, * b8: 68.
d3, I h6:
69.
18', * b7: 70.
17+. * b8: 71. ~ d4, I h2;
72.
16, . c7: 73. "ldS+, . d7; 74. r f7+ . • e8;
75. 14, 192: 76. b6. * d7: 77. b7, Ib2: 78. _ 17+.
• e8; 79.
e7+, . dB; 80. J. c3, .i. b1; 81. .t. c2, I les
>.

negres es rendiren.

Blanques: IlLES CAS
Neg res: KASPAROV
1. 64, eS: 2. "1 13, eS; 3. d4, cxd4: 4. ~ xd4 • • f6;
5. lc3, d6: 6.
e2 . .te7; 7. 14, O-O; 8. O-O, a6:
9. .t.; hI, ''l'c7: 10. el, b5: 11. eS. (aquesta Jugada era
especialitat d'en lIIescas. Però, com veurem. per a
aquesta declssiva partida. el campió del món s'havia
ben preparat) 11. ... , dxe5: 12. fxe5, ,*xe5; 13. !.')b3,

¡¡c7; 14 . . 14, eS: 15.

13, . c6' (novela1): 16.

g5,

(després de llarga reflexió) .te6: 17 ...... g3, _ h8;
18. . xc6. 'Ïfxc6: 19. 'Wxe5, .td6; 20. *,'d4, ,lJt,g4:
21. . 14. i.e7: 22 . . . e4, ''l'xe4: 23. :-¡xe4, .td5;
24. ':Jc3, i.c4; 25 . .:. f-el . .th4: 26. 93, 1.16; 27. h3,
-*. xc3: (doblant un peó blanc. No és gaire, SI volem,
peró per a Kasparov serà suficient amb això i la seva
excepcional tècnica) 28. bxc3, ~ f6; 29. ,i h2, .I f-e8;

30. . eS.

~ d7;

31. .' d4, h5: 32. a3, ¡a-c8; 33. ">d2,
e3, 1.c6;
37. i 91, ~ e5: 38. i 12, . ,3: 39. h4, . d2: 40. ,,>11,
~ c4: 41 . ..... e3, "'d6; 42. ';' 91, 1.d7: 43 . .te2, 1. f5;
.td5: 34. :')fl. f6: 35 . • xe8+, .l xe8: 36.

44 . .t. 13, .tc8: 45. ,J,e2, aS; 46 . .,. c5, ",-e4; 47.

,~ d4,

.ta6: 48. 1 13, . d2+: 49. 112, .t b7; 50 . .t e2. 'IOc4;

Blanques: KORCHNOI
Negres: KASPAROV

1. ·,13, . ,6; 2. c4, g6: 3. ",c3, .tg7: 4. e4, d6:
5. d4, O-O: 6. e2, ",-c6: 7. O-O. e5: 8. dS, .. e7; 9. a4.
aS; 10. ~ el, ""d7: 11. e3. f5: 12. f3. ~ c5; 13. ';)d3.
b6: 14. b4. "," xd3: 15.
xd3. axb4: 16. \b5 . • h8;

17. "b3, 'llg8: 18. ¡¡¡ xb4. 'll16; 19. exl5, gxl5:
20. " g5, h6: 21. .' h4 , .td7: 22. : a3, ¡¡b8: 23. 12.
l g8: 24. :: b l. ~ h5: 25. ,t. hl, "i'd8: 26. aS, .t.xb5:
27 . ..... xb5, bxa5; 28. g3, 14: 29. g4, (fins ara aquests
dos consumats especialistes en la defensa India de
Rei-Korchnoi per part de les blanques ¡ Kasparov per
part de les negres -ens han fet una autèntica demostracIó dels temes estratègics inherents. Ara Kasparov
sembla que ho I1ngUl dificd per a prosseguir amb el seu
atac però troba una solUCIÓ genial) 29 ..... e4!; 30. fxe4,
(per tal d'evitar e3, seguit de ;wg5, etc.) 30 .... , . ,6;
31.
h4, ¡fe7; 32 . .Ii. f3, "i'e5; 33 . • ·el, ~ h7; 34 .
.d7, 1.f6; 35. ~ xf6+, .t)¡¡ xf6; 36.
15, (cercant possibilitats de salvació al final de la partida) 36 .... , ¡fxf5;
37. exl5, "", xg4: 38 . .. xg4, .I xg4: 39.
h3, . 97; 40.
hxh6, I18; 43.
- e7+, . f6: 41. - e6+ . • xf5; 42.
': h5+, 1.95; 44,
x95+, . xg5: 45. c5, a4; 46. cxd6,
cxd6; 47. ' xd6, I a8: 48. "' eB, a3; 49. el, . ,5; 50.
h4, f3: 51. d6, a2: 52. : al, . ,4: 53 . .t h2, 12; 54. d7,
.13; 55. : C1, al ""11f: t, en vista que, si 56. ti, xal,
.I xal: 57. d8=D, .Ihl+; 58 . .t xh1. I1 .,D+ i mat a la
següent. Korchnoi es va rendir.
Blanques: KASPAROV
Negres: SEIRAWAN

1. d4, d6: 2. e4. "" 6: 3. 13. g6: 4.

. e3, .tg7:

5. ¡fd2, O-O; 6. c4, e5: 7. d5, 'lIt,h5: 8. ~ c3, -,h4+;
9. . f2, "i'14; 1O. . e3, ,*h4+; 11. g3, 'lIt,xg3; 12. •f2,
'lIt,xl l; 13. 'ifxh4, "",xe3: 14 . .t.e2, ., xc4; 15. :, c1,

. a6: 16. "'d l . • b6: 17. "'e3, .td7: 18 . ."'h3, 16:
19. Ii'Lf2, 'lIt,c8: 20. :¡ c3, l.IIIe7; 21. '::' hl-Cl, l. a-c8;

22. :b3. Ib8: 23. "'d3. 1 17; 24 . . .el . • c8:
25. ",a5, 'lIt,b6; 26. :; xc7, 15: 27. : c2, fxe4: 28. fXe4,
Ib-18; 29. :, xb6, i, en aquesta complexa poSició i cuitat pel temps, Kasparov va oferir taules, que foren
acceptades pel nordamencà.

51. : al. a4; 52 . .t. f2, .ttd6: 53 . .;; g1, .tc8; 54. J. f3,

. g8: 55. ~ 12. * 17; 56 . .1 13, .tb7+: 57. J, e2, 1 e6:
58. J, 12, g5: 59. hxg5, Ixg5; 60. ,I. e2, * g6: 61. \t 12
Qugada secreta. Tal vegada no era la millor, però el
mateix lUescas reconeixia que aquí la seva posició era
la molt dlflcll) 61. ... , 1.a6: 62. : d1, ~ e4+; 63. Jog2,
.t b7; 64 . .t h2, ",-xc3; 65. • xc3, .l xc3; 66. l: d3,
.l e2+: 67. 191, I. g2+: 68. <ioll, .l xc2; 69 . .... b4, . ,5:
70 . .... c3 . .l b2: 71. : c5+, . g4; 72. -.1 e1, .I b3:
73. : xb5, .te4; 74.
aS, .I xg3; 75. _e7, .t f5:
76. :;. xa4+, * h3; 77. III. 16, 1. 91+; 78. -,t.f2, .1 92+;
79 . .te l . h4: 80. t: a8 . • g4: 81. n a4+, . '3;
82. . xg5 . .I e2+: 83. .t 11 . .th3+: 84 . .t g1. J. 92+:
85. .t.hl . .I xgS: 86. : xh4, . g3: i ara, sense el peó
blanc de "a" es podrien fer taules per ofegat, però. com
que el peó no es pot treure del tauler... lIIescas es va haver de rendir a aquesta emoclonanl i decisiva partida.

Blanques: SALOV
Negres: SPEELMAN

1. d4, . ,6; 2. c4, e6: 3. 8 c3, .t b4; 4. 'll'c2 , O-O:
5. a3, 1. xc3+: 6. ,*,xc3, d6; 7. j, 95, .,.b-d7: 8. e3,
.I e8; 9.....d3, eS; 10. <?1e2, h6; 11. i h4 , exd4:
12. exd4, . f8: 13. 'W'c2, IlIIg6: 14. "- xg6, fxg6;
15. Wfxg6, ,*e7; 16. O-O, -'e4: 17. ifxe4, . xe4;
18. : f-dl. 1.d7: 19. f3, 1. a4; 20. : el, I.IIIi d2: 21, : acl, .tb3; 22. c5, .td5; 23. cxd6, cxd6; 24. ':Jc3, ,tc4;
25. ~ b l, 'Ilo,xb l; 26. J:. xc4, ~ d2: 27. : c7, b5;
28. :e l -e7, .I xe7: 29.- _. xe7, d5; 30. otf2, a5:

31. t e2, . b3: 32.,td3, l e8; 33. h3, h5: 34 . . d6,
1. e6: 35. ~ e5, Ig6: 36. g3, a4: 37. n b7, .. al; ¡,
després de tan estètica jugada, el negre abandonà
sense esperar resposta.
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Blanques: KASPAROV
Negres: SPEElMAN

Blanques: SPEELMAN
Negres: SHORT

1. d4, d6; 2. e4, g6; 3. c4, eS; 4. ·\f3, exd4: 5. ':")xd4,
1.97; 6. -w3. ""c6: 7. ~ e3, "" g-e7; 8. h4! (a l'atac!)
h6: 9. e2. fS?: (Això és. francament, massa optimista.
i més contra Kasparo ....); 10. exfS, ""xfS: 11. :."\xfS.

1. ~ \ 13 . ~ 16; 2. e4. eS; 3. '1e3. b6; 4. 04 . .tb7;
5.
d3, cS: 6. eS, ..... g4; 7. O-O, Ij¡c6; 8.
e4. 15:
9. exl6, ~ xI6: 10.
xe6, .txc6: 11. d4. 1.xf3: 12.
i!txI3. exd4; 13. Ib5. i c8; 14 . . 14, a6: 15. \xd4 .

.txI5; 12.

~ d2.

1Il'd7; 13. O-O, 0-0-0; 14. b4! ,

~ xb4;

15. \b5!. ~ c2: 16. f3! (la jugada precisa per IaI que
l'atac guanyi) dS; (Si 16 ..... ~ xal; 17. '""\ xa7+ • • b8:
18. \c6+. "xc6; 19. . xc6. bxc6; 20. g4, 1.xg4;
21.
d4,
1.xd4;
22.
xd4,
guanyant)
17. _ xdS, "" xal; 18. ·)xa7+, .b8; 19. ~ b4. (i l'enroc
negre es cau a pedaços) 19....• ¡¡xdS; 20. cxdS, "" c2;
21. e. aS. ~ xe3; 22. Ixe3. I.h -e8; 23. \b5, I.xdS: (SI
23 ..... 1.eS; 24. 94, seguit de 1.f7,) 24. ~xc7+ . •a8:
25. 'ij'a5+, I les negres es rendiren. Una miniatura amb
la qual el campió del món demostra que torna ....a a
entrar en Joc, després de la se....a malaltia.
Blanques: KASPAROV
Negres: SAlOV
1. \f3, ~ f6; 2. e4, b6: 3. \c3, c5: 4. e4, d6: 5. d4,
exd4; 6. r¡xd4, .tb7; 7. ~ e2, ~ b-d7: 8. g3. i. c8:
9 . . 92. a6: 10. O-O, 'We7: 11. b3, e6; 12. \d5!, 'ir'b8;
13.
dl. g6; 14.
g5 • .197; 15. . xl6, .. xI6;
16.
\xb6, Id8: 17. e5!. ..t.. xg2: 18. eXl6, .txf6:
19. \xe6! (la Jugada clau de la combinació Iniciada
amb e5) 19....• Ixe6; 20. ,.6+, 1.e7: 21. c5! . .i.b7:
22. , el. 'tIfc7; 23. c6!, (ara tot té sentit) .t xe6:
24 . . a-cl. d7; 25. lxd7, 'j'xd7: 26. ,.:,.c4, (evidentment, I xc6 guanya ....a, però Kaspàro........olia celebrar el
seu 26è antversarl donant mat i es ressisti a can ....iar les
18: 28. 'ti b8+ . • f7;
dames) 26 .... , .i.b7; 27. ~c7.
29. . c7! (guanyant un alfil com a minim. Realment
aquesta Jugada és el millor colofó a tan brillant partida).
Les negres es rendiren. Kasparov apagà les espelmes
abans de començar però el seu ànim guerrer no se'n
va ressentir, com hem pogut ....eure. Aquesta fou declarada pel ¡urat la millor partida del torneig.

Blanques: KORCHNOI
Negres: SPEELMAN
1. d4, d5; 2. 113. ~ f6; 3. c4, c6: 4. ... b3. e6: 5. g3,
(plantejant l'obertura catalana, aquesta ....a ser la considerada millor victòria de les blanques amb una catalana en aquest torneig.) 5.... , .te7; 6. . g2. "ita5+;
7. r\b-d2, O-O: 8. O-O, e5: 9. exd5, exd5; 10. dxe5,
" a6: 11. ,",e3, 1.xc5: 12. "'\b3, .txe3: 13. Ixa5,
.i.b6: 14. '"¡ b3 . .le8: 15. ¡ b-d4, ~ b4: 16. .:. g5, ~ e6:
17. x16. gxl6: 18. e3, .tg4: 19. '":l b3, .la~d8; 20. 1x13, ,.e5: 22. " e2. d4; 23. exd4,
Cl, .i. x13; 21.
.i. xd4: 24. ~l xd4, I.xd4: 25. : d1, .lb4: 26. b3, 15;
I

27 . .; a-e1. le7; 2B. 14,

~ g4 ;

29. : dB+, *g7;

30. .:. d3, 4.e3: 31.
cS . .lb6: 32.
x15. ~ xfS;
33. ~ xI5, .l e2: 34 . • d7, .lc6: 35. l: fxf7+, .g8:
36. t g7+, .18: 37. "' d~f7+, .e8: 38. ~ c7, i les
negres es van rendir. Algunes imprecisions negres
però un bon treball posIcional blanc, amb la "paeièncla
catalana
H

•
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Ixe4; 16. l: 1-dl, 1Il'eB: 17.

~ a-el.

*17: IB. " .2,

.lxcl : 19. ~ xcl, '!t'a8; 20. 113 . .i. e5: 21. \e5t, . e7,
22 .. g5, 118: 23. dl, d6: (despres del sacnfici blanc
de peó, Speelman ha aconseguit una posiclo predominant, ara, però, da ....ant de la precisa defensa de oies
negres cal que demostri com té compensacIó) 24. b4 1,
dxe5: (Contra . xb4, ,.g4 nomes dóna taules, però
Short, o no ho va saber valorar alXI, o es ....a passar
d'optimista i va voler anar a guanyar, en el mutu apurament de temps) 25. bxe5, bxc5; 26. Jt c2 , .f7:
27. . x16, .xI6; 28.
d3, (ara, ta situació negra es
crítica), 28 ....• e4: 29. 't4 c3t, . ,5: 30 . .. d7. e3:
31.
xc5+, .g6: 32. '~xe3, ~e6: 33. ", g3+ • • ,5:
34. 'h h3+, .e5: 35. '·lg31 . • ,5: 36.
c7, 'ïje4:
37. h4, h6: 38. x97, tiel+: 39. i. h2, ¡t'e5: 40. ,a7.
"*,xg31; 41. i xg3, (tampoc a aquest Imal les negres
h3, c8:
tenen gatre cosa a fer) 41. ... , I g8+: 42.
43.
xa6, .l c3+; 44. g3. h5: 45 . . a5+, eS; 46. 14.
.e4: 47. IxeS, .,3: 48. e6 . • \,2: 49. 15+. i les negres
es rendiren linalment. Speehnan feu un mal torneig
però tmdrà el consol d'haver vençut en aquest duel
britànic.

Blanques: SAlOV
Negres: SHORT
1. d4, e6: 2. c4. IS: 3. g3, ~ f6: 4. g2, .te7; 5. 113,
O-O: 6. O-O, d5; 7. b3, c6: 8. a3; .td7: 9. ' el . .i. e8:
10. , xe7, .... xe7: 11. ·a3, ·.¡jt'xa3; 12.
.xa3. aS:
13.
\e5. "",b-d7; 14. \d3, .i..h5; 15.
f-el. g5:
16. a-cI, ",e4; 17.13. -tld6: 18. cS, ~ f7; 19. 14. - 1e8; 20. . 13, "" 6; 21. c2, ¡e7: 22. ibI, (les maniobres dels ea....alls blancs a aquesta partida son 10rça 10teressants) 22.
.txI3: 23. exf3, 94; 24. Ixg4, Ixg4.
25. "! c-e2, .la-e8: 26. \a3, IIj. h6; 27. l c2, ~ I S: 28.
:") f2, h5: 29. f.g2 . • 17; 30. dl, "' h7 ; 31. e3 .• 16;
32. h3, gxh3+; 33. i xh3, ",,18; 34. i g2, "'96:
35. '""\h3, .g7; 36. J. 13, 1.18: 37. l xf5t, .lxI5;
38 . .t: d-el, .'6: 39. a3 . .l e8; 40. 'e3, l.e7: 41. b4 ,
1-e2, le7; (amb aquestes
axb4: 42. axb4, le8; 43.
jugades ambdós Jugadors, potser msegurs d'haver superat el control de temps, cerquen millorar la SituacIÓ
del seu rellotge) 44 . "' el, .le8: 45. b5, exb5; 46. I; 1e2, b4; 47. ' el, le7: 48.
b3, eS; 49.
xb4, exl4,
50 . ... b6+, .f7; 51.
xe7i. "," xe7: 52. .xI4, ~ c6;
53. ;¡ xb7+ • • e8: 54 . .t. e3, .lg5: 55. le2, 1.94 ,
56. ~ h7 • .le4+; 57. i, d3, " ,b4+: 58. J. d2. ~ c6;

59 . .t. d3.

~ b4+;

60. i c3, lJ¡,e6; 61.

h6,

~ .7;

Ouga-

da secreta) 62. ¡f4 • .l e3t; 63 . ..t. b4, I.xg3: 64. e6,
.194: 65. t. h8t, .f7; 66. ~ h7+, .e8: 67. c7 . .lxI4 ;
(ara el peó blanc coronarà i s'arribarà a un d'aquells ftnais que teòricament són làcilment guanyats, SI bé.
com feu notar Kasparov. contra un ordinador. per
exemple, allò de "Iàcilment"' potser ho podrtem deixar

còrrer)

68.

ll xe7+,

* xe7;

69.

c8..... ,

Ixd4+;

70 .
73.
76.
79.
82.
85.

.t b5. la4: 71.
15. l eS: 72. IIfxh5. d4:
IIf h4+. *17: 74. "'eS. d3: 75. 'iII h7+. * 16:
'iIIxd3. * a7: 77. 'l\l'g3 . 116: 78. 'iIIg4 . leS:
'iIIg7+. * e8: 80. ",dS. 1b6: 81. 'iIIe7. Ig6:
.teS. *18: 83. ",15. Ig6: 84. " d8+. * 17:
" h8. I g2: 86.
16+. *g8: 87. '\l'c6. Igl ;

88.

~ f6 ,

cosa que donava a Kasparov el primer lloc, compartit,
del torneig .
Blanques: ILLESCAS
Negres: KORCHNOI

Ig7; 89. . .a8+ , *h7 ; 90. . .ea , l a7;

1. 07\13 . .. 16: 2. 04. eS: 3. ."1c3 . .t b4: 4. IWb3 . eS:
5. a3 . .taS: 6. g3. O-O: 7. ';" g2. dS: 8. O-O. d4: 9. "Ia4.

91. . h5+. *g8: 92. 'lWg4+ . *h7: 93. IIfh3+. *h8;
94. '\l'g3+ . *h7: 95 . • h2+ . *g8: 96. • b8+. *h7:

.... b-d7 ; 10. 'iWc2, Ib8; 11. b4 , cxb4; 12. axb4 , .t. xb4;
13. li'Ixd4 , eS; 14. li'If3, bS; 15. cxbS, IxbS; 16. ,ib2,

(Short va pensar sens dubte que el récord de la partida
més llarga del t()(neig podria ampliar·se en un parell de
jugades més) 97. "'xa7+, * h8; 98. •g7 mat.

cl, lWxc6: 21. 1Ifxc6, ..t xc6; 22. :xc6; ,.bS; 23. ': c4.

a6 : 17. d4. e4: 18. t;)eS . .t b7: 19. t;)c6. 'iIIe8: 20. li 1le8: 24. e3. aS: 25. ll a-el. " b-d7: 26. 1I c8. *18:
27. :t xe8+, . xe8; 28. llc2, . e7; 29. f3. exf3;

Blanques: KASPAROV
Neg res: SPASSKY (la partida decissiva)
1. d4, '.;)16: 2. c4, e6 ; 3. ~ c3, dS; 4. cxdS, exdS;
5. \ot gS, c6; 6. e3, .te7; 7. 1t d3, " b-d7; 8. !:)g-e2.
,.hS; 9. j¡ xe7 , '1Ii'xe7; 10. g4, Ch·f6; 11 . .':)g3, h6;

12. h3 . .. b6: 13. 'il'd2 . .td7: 14. b3. g6: 15. a4 . aS:
16.13. h5: 17. g5. 'iIId6: 18. "'g-a2. " g8: 19. e4 . .. e7:
20. •14. 'iIIxI4: 21. 07\xI4. O-O: 22. t;)e-e2. h4: 23. I1\g2.
*g7: 24. .t.d2. dxe4 : 25. 1xe4 . l a-d8: 26. ll a-fi.
Ih8: 27. "1e3. I h5: 28. : I-gl . .te8: 29. "'c3. Ihh8; 30. ':)14, .ld6: 31. JiLc2. (fins ara Kasparov ha
aconseguit un avantatge però molt petit. Spassky s'ha
defensat amb sang freda i no sembla clar encara que
hagi de perdre. Short i Ljubojevic havien fet taules ja fa
estona. Només el campió del món i l'ex-campió se·
guien jugant, juntament amb Hübner ¡ Beljavsky. Ara la
següent jugada de Spassky perd, absurdament un
peó. Això ha aixecat fins i tot suspicàcies que s'han
manifestat exphcitament. QUI sap ... tots som humans
però precisament per això ningu és perfecte i tots co·
metem errors) 31. ... ,.a8? ; 32, '7)c4, .l dd8; 33. (-)xaS,

" e7: 34. 1I f1 . b5: 35. 1I f3. Ih18: 36. lI h-fl . bxa4:
37. bxa4, 16; 38 . .'ñ xg6!, (Kasparov remata amb elegànCIa) . xg6: 39. gxf6+, .h6: 40. -?IxeS, .ld6;
41. dS, .l xc6+; 42. dxc6, ,.eS; 43. eS, ,.xeS:

44. : e3 . .. g6: 45. 17 . .. g-14: 46. j.,b3 . *g7: 47. 1I e4 .
.l xf7; 48. j. xe6, " xe6: 49 . n xf7+, * xf7; 50. ll xh4 ,
. e7; 51. ll h8, .ta6; 52. h4, i Spassky es va rendir,

30. '" x13. " dS: 31. e4 . " S-b6: 32. "-e2. Ig5:
33. ,~ xb6, . xb6; 34. n C7+, *d8; 35. !l xf7, " a4 ;
36. ~Cl . .lg6; 37. eS, ,. c3; 38. Ji,.d3, .l c6; 39 . .igS+,
. e8; 40. ll xg7, a4 ; 41. ll xh7 , a3; 42 . .it6. i Korchnoi
es rendi. Gran victòria del nostre jugador Miquel lIIescas contra "Viktor el terrible".
Blanques: IUSSUPOV
Negres: KASPAROV (l'única derrota del campió)

,. t;)13. " 16: 2. e4. g6: 3. t;)e3 . .tg7: 4. e4. d6;
5. d4 . O-O: 6. "-e2. eS: 7. dS . aS: 8. "-gS . h6: 9. ,.h4 .
..a6: 10. "1d2 . 'ire8: 11 . O-O. " h7: 12. a3 . .td7:
13. b3, fS; 14. exf5, gxfS; 15. .;,i; hS, ,*c8; 16. lLe7,
.I e8!; (aquesta és la novetat que tenia preparada Kasparov, el sacrifici de qualitat r8valoritza tota la variant)
17 . ..Ii.: xe8, ¡¡xe8; 18 . ...i¿, h4, 94; 19. tfc2, 'Ïl'h5;

20. ,.g3 . IIB: 21. ,,14. 'iIIg4: 22. g3. 'IIgS : 23.
,.f3; 24. ll a·cl, ,.cS; 25. lf)xt3, 'Ïl'xf3+; 26.
" d3: 27 . •d2 . .td4 : 28. lI e2. * h7: 29. h3.
30. ;f;o h2, lWh5; 31. T,)dl, . e5?; (a causa de les

\l; hl .
t.t,.gl ,

Ig8:

greus
cuites de temps Kasparov no troba el brillant remat
d'aquesta magnifica partIda, que hagués estat li'Ixf4 j
si 'i!txf4. ..teS seguit de f4) 32 . 131, "" d3;
33. lf)e3, . xI4; 34. gxf4, ..tb6?; (encara guanyava
Kasparov amb 'Ïi'h4! però el rellotge li jugarà una mala
passada) 35. 1ff2 . ¡fg6; 36. :e2, ..tcS; 37. fxe4 , fx94:
38.15. 'iIIh5: 39. lI d2 . IgS: 40. 'tIr14. 'iIIe8: 41. 1;)g4 •
(passat el control de temps l'únic que ataca és el
blanc). Les negres es rendiren aquí.
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CAMPIONATS INDIVIDUALS DE CATALUNYA 1989
PABLO NOVAMENT CAMPiÓ.
David Garría sots-ca ml,ió

Pablo campió. Això, naturalment, no és
noticia , ja que Alexandre Pablo demostra
contínuament ser un jugador d'una categoria impressionant (poc després de
quedar campió de Catalunya ha jugat el
fort torneig obert de Barberà del Vallès on
ha tornat a quedar convincentment primer)
i d'altra banda, els seus adversaris de gran
qualitat eren enguany menys nombrosos
que el passat, quan ja va obtenir el titol.
Sembla ser que el Campionat de Catalunya va perdent el seu atractiu, cosa sobre
la que voldriem cridar l'atenció, ja que cal
estudiar solucions, per tal de canviar
aquesta tendència.
De manera que el primer lloc és normal.
El que crida, sens dubte, més l'atenció és
el segon lloc (amb els mateixos punts que
el primer) d'en David Garcia lIundain. El
jove campió juvenil de Catalunya con tinuà

el seu any d'èxits amb una seriosa opció al
títol i amb uns mereixements semblants
als de Pablo. No creiem equivocar-nos al
dir que és el primer cop que un juvenil
comparteix el primer lloc del Campionat
de Catalunya Absolut. Això sol ens dóna
una idea del valor de la seva actuació.
Quan al torneig en si, el seu interés als
primers llocs es va reduir a la lluita entre
Pablo i David Garcia, que a la cinquena
ronda van fer taules entre si i van cedir un
altre mig punt amb Picanyol. Garcia entaulà també amb Basart; aixi doncs en Pablo
arribà a la darrera ronda amb mig punt
d'avantatge. Però li va correspondre el seu
company de club, en Jurado, mentre que
Garcia enfrontava un dificil adversari, el
terrassenc Ubach. Aixi que Pablo optà per
assegurar i feu taules, tot i que el Bucholz
no estava clar. Garcia va guanyar en una

FINAL ABSOLUTA

Campió
Sots-Campió
3er.
4rt.
5è.
6è.
7è.
Bè.
9è.
10è.
llè.
12è.
13è.
14è.
15è.
16è.
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JUGADOR

CLUB

Pablo
D. Garcia
Picañol
Jurado
De la Ri va

Xec Escacs
Barcelona

7 '12
7'12

Vulcà

Vehi

Vulcà

6
6
6
6

Alfonso
Delgado
Bordell
Gonzàlez
Beltran
Ubach
Ferrer

Col mena
Cornellà
Xec Escacs
Cerd. Mataró
Sitges
Terrassa
Foment
Cerd. Mataró
Granollers
Sitges

Vidarte

Fernàndez
Maroto

Xec Escacs
Foment

PUNTS

5'12
5'12
5'12
5'i2

5'12
5
5
5
5
5

emocionant partida, (Ubach es prendria la
revenja poc després a la Copa Catalana)
però un punt de Bucholz resolgué el
torneig en favor del jugador del Xec.
ExceHent torneig, però, de Garcia, qui és,
sens dubte, un futur campió. També fou
de gran categoria el torneig de Picañol,
tercer imbatut, de Jurado, tot el temps a
dalt i només derrotat per Garcia, i d'Alfonso, setè amb norma de Mestre Català. De
la Riva i Vehi van complir, sense que el seu
torneig fos especialment bo per la força
que ells tenen i el mateix es pot dir de
Beltran , Fermi Gonzàlez i Ubach. L'excampió de Catalunya Noria, degut al seu
final amb tres derrotes consecutives, que li
arruïnaren totalment el torneig , fou qui
probablement quedà més descontent de
tots els participants.

amb 7 punts; 3er. : Chiva (Amistat) amb 7
punts; 4rt.: Costas (Lira) amb 7 punts; 5è. :
Comellas (Xec).
Els anteriorment anomenats obtenen
el dret a jugar a la PREFERENT ESPECIAL 1989-90,
6è.-21è. amb 6 punts: Alfonso (Colmena) , Alonso (Igualada), Banque (Sabadell),
Codina (Igualada). Costa (Granollers),
J. M. Fortes (Rub~ , Gallego (Gavà), Guixa
(Igualada), Gutiérrez (Piera), Guzman
(SI. Cugat), Mateu (Xec), Ortega (Marimón),
Pérez (Claret), Ramon (Mollet), Sànchez
(Cer. Vallès) i Vàzquez (SI. Adrià).
22è.-30è. amb 5,5 punts: Barcelona
(Rub~, J. Bosch (Once). Castelltort (Prat),
Fàbregas (Hospitalet). Fernàndez (Barcelona), Muñoz (Catalunya), Passolas (Bifurcació); Piedelobo (Argentona) i Viñas (Xec).

PREFERENT ESPECIAL
Campió: Narciso (Foment) amb 7 1h punts;
Sots-campió : Barot (Gran Penya) amb 7
punts; 3er.: Conde (Rub~ amb 6'h punts;
4rt.: Fernàndez (Cer. Vallès) amb 6'h
punts; 5è.: Valldeoriola (Centelles) amb 6'h
punts.
Els anteriorment anomenats obtenen el
dret a jugar la FINAL ABSOLUTA 1989-90,
6è.-11 è. amb 6 punts: Durban (Barcelona), S. Gonzàlez (Mataró). Jerez (Vulcà),
Monterde (Colmena), Pal acin (Hospitalet) i
Tarragó (SI. Adrià).
11è.-14è. amb 5'h punts: Bravo (Barberà). Carol (Calella), Catalàn (Barcelona).
Lerch (Gavà).
15è,-25è. amb 5 punts: Brugarolas
(Vulcà), Duràn (Molins Rei). Gomila (Sedeta) , Izuel (Marianao), Pons (Arenyenc).
Rocabert (Castellar), Romero (SI. Andreu),
Serrate (Piera) , Si món (Centelles), Vila (Mataró) i Vives (Tres Peons).

PRIMERA CATEGORIA
Campió: Sumelzo (Lira) amb 6 'h punts;
2on,-22è. amb 6 punts: Alcalà (Col mena),
Bueno (Viladecans), Doblado (SI. Josep),
Dominguez (SI. Adrià), Elias (Ideal Clave),
Fernàndez (Barcelona), Forné (Marianao),
Gea (Ideal Clave), Lacasa (Gran Penya),
Mata (Cer. Mataró), Mateu (Bim Sants),
Montserrat (Colmena), Mussach (Rub~,
Navarro (Olesa), Parra (Granollers), Principal (Colmena), Rios (SI. Cugat). Roig (Lira),
Sala (Barcelona). Sors (Centelles), Yepes
(Foment).
Els anteriorment anomenats pUgen a
categoria PREFERENT.
23è,-30è. amb 5 punts:Creus (Malgrat),
Girbes (Hospitalet), Guiteras (Aurora),
Lamarca (Bifurcació), Leiro (Tres Peons),
Masmitja (SI. Mart~ , Tornay (Hospitalet),
Vergara (Ideal Clave).
SEGONA CATEGORIA

PREFERENT ORDINÀRIA
Campió: Cordero (Sabadell) amb l't';
punts; Sots Campió: De La Riva (Foment)

Campió: Soguero (Colmena) amb 6'h
punts; Sots-campió: Sadurni (Congrés)
amb 6'h punts; 3er. : J. Triquell (SI. Josep)
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6';' punts. 4rt. 28è. amb 6 punts: Baco
(Matadepera), Casals (Claret), Díaz (Calella), Esponey (UGA), Fernàndez (Granollers), Fernàndez (Hortenc), Fernàndez
(Mollet), Ferrer (Igualada), Gamez (Hospitalet), Gonzàlez (Xec), Gutíérrez (SI. Adrià),
Hernando (Foment), Hidalgo (Vulcà), Martínez (Sta. Perpètua), May (Aurora), Méndez
(Aurora), Muñoz (Granollers), Navarro (Viladecans), Peña (Gavà), Rodríguez (Cornellà), Rodríguez (Xec), Serrano (RubQ ,
Subirana (SI. Josep), Tomas (Foment),
M. Triquell (SI. Josep).
Els anteriorment anomenats pugen a
PRIMERA CATEGORIA
TERCERA CATEGORIA
Campió: Aguilera (SI. Josep) amb 7 punts;
Sots-campió: Rami (Barcelona) amb 7
punts; 3er.: Avila (Cornellà) amb 7 punts;
4rt.: Ramos (Barberà) 6';' punts. 5è.-55è
amb 6 punts: Aguayo (Caldes), Aguilar
(Vallirana), Alquezar (Cer. Juvenil), Amo
(Xec), Artes (Foment), Ascensión (SI. Josep), Barrera (Arenyenc), Borrell (Arenyenc), Carrasco (Molins Rei), Carricondo
(SI. Adrià), Chamorro (Meridiana), Chico
(Dyr), J. Fernàndez (Hospitalet), Florensa
(Igualada), Flores (Colmena), Fontiveros
(Cornellà), Garcia (Epic), Garcia (Cerd.
Juvenil) , Garcia (Gran Penya), Jordi Garriga (Malgrat), J. Hernando (Bim Sants),
Jiménez (Colmena), A. López (Barcelona),
Ce. López (Barcelona), López (Dyr), Lorenzo (SI. Jaume), Martín (Tres Peons),
Martínez (Comtal), Matabacas (Centelles),
Mej ías (Xec), Mínguez (SI. Josep), Mitjà
(Aren yenc), Morte (Congrés), Moya (Barcelona), Moya (Cer. Juvenil), A. Moyano
(Cornellà), M. Ortiz (Colrnena), Paredes
(Montornés), Pardo (Centelles), Ramos
(Gran Penya) Rodríguez (Xec), Rosa (Dyr),
Roure (Cer. Vallès), Saez (Cornellà), Santiago (Piera), Soria (Sabadell), J. Tarzan
(Bilurcació), Vallès (Igualada), Vals (Meridiana), Vàzquez (Cornellà) , Villar (Barberà).
Els anteriorment anomenats pugen a
SEGONA CATEGORIA.
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PARTID ES CO RR ES I'O NENTS AL
CAM PIO NAT DE CATALUNYA
INIJI VIDUAL
Blanques: VALLS
Negres: PABLO
1. e4, e6; 2. d3, d5; 3. "'d2 , "lli 16; 4. e5,
"lII1-d7; 5. 14, c5; 6. '::,\g-13, "lIIc6; 7. Íi e2,
16; 8. exl6, -¡j¡'xI6; 9. O-O , ,td6; 10. ,~ g5,
O-O; 11 . ,~ b3 , 'lWe7; 12. c4, "lII16; 13. ¡;¡ 13,
'lWc7; 14. 'f{ e1,
e8; 15. cxd5, "lII b4;
16. dxe6, "lII xd3; 17. ~'fd1 , "lIIxc1;
18. Il. xc1, ,t xI4 ; 19. li h5, .i. xg5;
20. (117+, .h8; 21. " xe8, ,txe6; 22.
&h5, ,txb3; 23. axb3, ,t xc1; 24. Il. x16,
,t e3+; 25. ll. 12,
18; 26. li 13, 'ill'e5; 27.
"<'l'e2 , ,txI2+; 28. 'i'V xI2, 'lWd4.

o:

1

Blanques: D. GARCIA
Negres: O. DE LA RIVA
1. d4, "lII16; 2. 8 13, e5; 3. d5, b5;
4. I!I g5, e6; 5. c4,
a5; 6. 8 e3, "lIIe4;
7. &d2, "lIIxd2; 8. ~'V xd2, b4 ; 9. ,~ d1 , d6;
10. dxe6, ,txe6; 11 . ·:;'e3. "lIId7; 12. ~ g5,
"lII16; 13. g3, d8; 14. ~ g2 , 1l!'a6; 15. O-O,
,te7; 16. a3, b3; 17. "<'l'd3, 1l!'b6; 18 . .!l ae1, a5; 19. 0)xe6, Ixe6; 20. a4, O-O;
21. ll. e3, !:b8; 22. ll a1, l-d8; 23. ll a3,
-¡j¡'b4; 24. I!I h3, . 17; 25 . .!l cxb3, 'ill'e1 +;
26. ç!) g2, xb3; 27. IX xb3, a1; 28 . .!l b5,
1l!'xa4; 29. I2:\g4 ,
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fJ,fJ, wfJ,

abcdefgh

d5?!; 30.

"l xI6, dxe4; 31. 'l>fe4,
d6;
32. ::I b7, .x16; 33. ,*14+, .g6; 34. ::I xe7,
"lII'e6+; 35. 13.
1 : O
Blanques: PABLO
Negres: SANG LAS

1. e4, e5; 2. "l13, j)¡¡e6; 3. d4, exd4;
4. "",xd4, g6; 5. e4, .i.g7; 6. , e3, ~16;
7. "",e3, j)¡¡g4; 8. ~ xg4, ~ xd4; 9. '!!i dl,
• e6; 10. !l el, "lII'a5; 11. '!'> d2, d6;
12. , d3 , g5; 13. O-O, .i.e5; 14. r!f-dl,
.114 ; 15. . x14, gxl4, 16. ,,:\d5, "lII'xd2;
17 . .II xd2, 16; 18. , e2, h5; 19. h4, b6;
20. b4, .i. b7; 21. . dl, e8; 22. a4+,
.te6; 23.
b3, d7 ; 24 . ::t e-dl, Kg8;
25. e5!, bxe5; 26. "",xI6+, exl6; 27 . ::t xd6+,
e7; 28. 'l xe6, g-e8; 29. :l xI6, exb4;
xe6;
30. ::t el, .b7; 31. J:! xe6,
xe4; 33. ,;l e5, Kel+;
32. "l xe6,
34. i h2, e2; 35. J:! xh5, Ix12; 36 . .1115,
a5; 37. h5, a4;38. d5+ , .b6; 39. h6, b3;
40. . xb3, axb3; 41. axb3.
1 :O
Blanques: PABLO
Negres: NORIA

1. d4 , .16; 2. e4, d6 ; 3 . .,,:\e3, j)¡¡b-d7;
4. e4, e5; 5. d5 , g6; 6. ~ d3, .i.g7; 7. ,,:\ge2, j)¡¡e5; 8. , e2, O-O; 9. h3, a5; 10 . .11 g5,
h6; 11 . e3, j)¡¡e8; 12. ~ d2 , .h7; 13. h4,
.td7; 14.0-0-0, a4; 15. g3, 'llfb8; 16. h5,
g5; 17. 14, 16; 18 . .II d-Il, b5; 19. exb5,
.i. xb5; 20. ,,:\xb5, 'lII'xb5; 21. "",e3, "lII'd7;
22. . dl, a3; 23. b4, ~ a6;
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24. a4, 'We8; 25. Ixg5, Ixg5; 26. J:! xI8,
b8; 28. 'R 11, . xb4;
.i.x18; 27. . e6,
29. '+l\'xI8, ~ xe6; 30 . .11 11 , ~g7; 31. '+l\'xe8,
:lxe8; 32. dxe6, ~ x h 5; 33. g4 , llIl14;
34. <J,e2, g6; 35. . x14, gxl4; 36. ")d5 ,
:la8; 37. J; b3,
g5; 38. n e l , :le8;
39. ll hl, .xg4; 40. n xh6, 13; 41 . .:t h7,
:lb8+; 42. J¡ e4,
e2; 43. ::t xe7, 13;
44. :, 17,12; 45. e7, Ih8; 46. ;!;; b5, 11="lII';
47. J:! xll, .xll; 48. "le7, d5; 49. exd5,
e4; 50. :è)15, .12; 51. d6, 18; 52. "ld4 .
1 : O

Blanques: PICANYOL
Negres: VEHI

1. e4, e5; 2. ,,:\13, d6; 3. d4 , exd4;
4. ,,:\xd4, .16; 5. "le3, ~ b-d7; 6. e4,
a6; 7. a4, e6; 8. O-O, '!!t'e7; 9. '+l\'e2, ~ e5;
10. 14, e5; 11 . Ixe5, Ixe5; 12. !l xI6', gxl6;
13. (.) d5, 'Wd8; 14. '!!i13, .i.g7; 15. (.)15,
e8;
.i.x15; 16. a' xI5, ~ e6; 17 . • e3,
18. b3, e6; 19. a5, ~ d4; 20. '+l\'g4, .18;
21. II 11 , h5; 22. " d1 , .i.h6; 23.
xd4,
exd4; 24. '+l\'xd4 ,
g8; 25. h a7, "lII'a5;
26. . xb7, 'Wd2; 27. a8+.
1 : O

Blanques: JURADO
Negres: GARCIA ILUNDAIN
1. d4, ~1 6; 2. e4, e6; 3 . •'2le3, .i.b4;
4. ~ e2, d5; 5. exd5, exd5; 6. . g5, h6;
7. ", d2, O-O; 8. '-\13, e5; 9. e3, ~ e6;
10 . . ' e2, exd4; 11 . ,-\xd4, .i.g4; 12. Ç)xe6,
bxe6; 13 . ..... xg4, ~ xg4; 14. fli 15, "lII'h4;
15. h3, .i.xe3; 16. bxe3, llIl16; 17. O-O ,
llIle4; 18. ¡:!.f-dl , l a-b8; 19. ~ el, "lII'e7;
20. ~ 14 , '!!t'e5; 21. 'IiI e5, '!!t'e4; 22. ll d4,
"lII'~;~. ::I b4, I~~;~. - ~, :I~;
25. ~ xa7, :lg6; 26. '+l\'e7, ~g5; 27. <j¡h2,
d4!; 28. a'g3, e5; 29. l:! b7, d3; 30. 'l'ïg4,
"lII'll; 31. e4, h5; 32. ,*,*,xh5, d2 ; 33. n b-bl,
dxel = '!!t'; 34 . .11 xel , '!!t'xI2; 35 . .11 11.
"lII'xe3; 36. n a-el, "lII'd2.

O: 1
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CAMPIONATS DE CATALUNYA JUVENIL I FEMENI.
1989. CALELLA
David Garcia "es cunsagrà" i Mònica Vilar es confirmà un cop més.
Aquest any, a Calella del Maresme, per
Setmana Santa, es produi una nova
experiència. pel que fa a campionats de
Catalunya, com fou la de jugar-se conjuntament el juvenil i el femen i absolut. Els
joves i les dones, gairebé totes també molt
jovenetes. compartiren hotel i local de joc.
al Club d'Escacs Calella. Si bé la FCE
sol estimar-se més establir dues seus diferenciades per a aquests torneigs tradicionalment jugats a les mateixes dates,
l'experiència d 'enguany no fou pas negativa.
Centrant-nos en el que cada torneig va
donar de si, cal dir que el campionat juvenil fou potser el de la primera "consagració" seriosa de David Garcia Ilundain com
a jugador d'èlite. Aquest jugador, que no
havia jugat la fase prèvia, i que era dubtós
que reunis els mèrits suficients al seu "curriculum" fins el moment per aconseguir la
plaça directament, fou no obstant invitat
per la FCE. Tenia davant seu el repte de
demostrar la justicia de tal decisió i cal dir
que ho aconseguí. Decantà el torneig en
favor seu quan, després de dues partides
dramàtiques, vencé els dos jugadors del
Foment Martinenc que havien estat primer
i segon al juvenil de lleida: Oscar de la
Riva i Marti Ferrer, i que, per Elo, podien
considerar-se també favorits a Calella.
Després d'aquestes dues victòries consecu ti ves. el qui havia de compartir també el
primer lloc al campionat absolut es va
col·locar a un liderat que ja no va deixar.
De totes maneres, enfront de Gòmez, Moreno i Martinez, en David no va aconseguir
més que taules, cosa que va fer que l'Oscar de la Riva es posés a la seva alçada a
la classificació final, però un punt de
Bucholz va impedir que l'Oscar tornés a
ser campió. De totes maneres. és molt
meritòria la seva recuperació ja que va rebre dues derrotes seguides enfront Garcia
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sots-campIó absolut

i Gómez i s'hi va saber sobreposar. En
canvi, Ferrer no va tenir la mateixa sort i
acabà el torneig més baix del que la seva
categoria mereix. Dos cadets es van enfilar a dalt. Molt bé en Xavier Solé, de Reus,
i en Josep Oms, de Vallfogona, encara
més, ja que, sense ser preferent. quedà a
mig punt del primer. Aquest darrer feu tau les a l'última ronda amb en Jordi Moreno ,
un altre destacat, que en cas de guanyar
la partida hagués sigut el campió del torneig, i en fer taules, restà a un bon tercer
lloc. Actuacions destacades també de Pau
Martinez, Albert Gòmez I Michael Rahal.
Pel que fa a les dones, tot feia suposar
que a Calella es veuria una lluita entre
les dues preferents, Mònica Vilar i Beatriu

Alfonso, amb clara superioritat sobre la
resta, i aixi va ser. Feren taules entre sí a
la segona ronda í el campionat es decidí
quan Alfonso cedí un altre empat davant
Imma Hernando, mentre Vilar guanyava totes les partides. Mònica Vilar fou , doncs,
campiona de Catalunya per quart (!) any
consecutiu. Pel tercer lloc arribaren
empatades Esther Naval, del Sagrat Cor
de Tarragona, i Imma Hernando, del
Foment Martinenc. El Bucholz, anecdòticament, decidí el tercer lloc a favor de la

primera, tot i que les dues van anar al
campionat d'Espanya. L'altra participant
que va plantar més cara a les primeres fou
Carolina Soguero, cinquena, i és llàstima
que el torneig no tingui més participants
de bon nivell , però cal dir que en aquest
sentit es veu un cert progrés d'any en any
i només voldríem aconsellar a les joves
participants que es classíficaren per primera vegada que procurin estudiar i progressar ja que tenen temps d'arribar on es
proposin.

D EPA RTAMENT ESCO LAR. MISCEL,LÀNIA
Moltes i diverses han estat les activitats
del Departament Escolar durant aquests
darrers mesos. En destriarem algunes:
-Cursos de formació de monitors, al
local de la FCE i al Club Xec Escacs de
Terrassa, d'on han sortit nous titulats. El
proper mes d'octubre en comença un a
Mora d'Ebre, el primer que es fa a les
comarques del sur de Tarragona. El Departament Escolar manté el compromís
d'organitzar-ne tres per temporada, amb
la qual cosa no hi ha, afortunadament,
manca de monitors titulats. Que hi hagi
feina per a tots i que aquesta sigui profitosa és tot el que volem. S'ha fet una carta
de presentació i suport dels escacs a les
escoles que els monitors poden passar a
recollir pel local federatiu a Barcelona, per
si els pot servir d'ajuda a l'hora de dirigirse a un centre i convèncer-lo per tal que
dugui a terme una activitat d'escacs.
- Partida d'escacs vivents a l'exposició
"Planeta Esport" on escolars principalment
dels clubs Foment Martinenc, Moli Nou ,
Tres Peons, Unió Esportiva Barcelona, Escoles Calassanci, Sagrada Família i Estol,
entre d'altres, ocuparen el seu lloc com a
alfils, peons o cavalls a les ordres de Artur
Pomar (blanques) i Oscar de la Riva (negres) en espectacle de gran vistositat. La
partida acabà en taules.
- Diades escolars: les escoles que organitzen diades, sobre tot quan arriba la

primavera, compten amb el nostre suport,
en la mesura que ens és possible i ja s'ha
aprovat reservar un stoc de jocs d'escacs
solament pels préstecs de material que
cada any són necessarís per aquestes dates. D'entre les diades escolars, enguany
en voldríem destacar una, perquè ha estat
força especial: la de la Plaça del Sol, organitzada per aquest pilar de l'escola Casagemes de Badalona que ha estat tants
anys en Pere Oliana, juntament amb en
Jaume Bosch. Enguany s'ha trobat a dita
diada ja no escoles, com de costum, sinó
seleccions de vint comarques de Catalunya, és a dir, gairebé tots els escolars
catalans, passant el dia entorn del seu joc
predilecte. Aixó fou possible també per la

Partida d'escacs vIvents a càrrec del Departament Escolar de la F. C. d'E.
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col·laboració dels consells comarcals, fins
i tot de llocs llunyans com l'Alt Empordà o
el Tarragonès, i el patrocini de l'ONCE. En
l'aspecte purament esportiu, la selecció
del Barcelonès fou la guanyadora, amb
un punt d'avantatge sobre la del Baix
Llobregat.
- Participació als campionats d'Espanya cadets per seleccions autonòmiques.
Per tal de designar la cinquena represen tant de l'equip femeni, la primera cosa que
es va fer fou un torneig quadrangular que
va ser guanyat per Mònica Serrano, de
Cerdanyola, que, per tant, s'afegia a les
quatre primeres classificades dels Jocs
Escolars Individuals, a Tremp: Judith Solé,
del Tortosa, Natàlia Belmonte, de l'Unió
Esportiva Barcelona, Maria del Mar Verge
de l'Amposta i Anna Marta Roca, del
mateix club que Natàlia. Aquestes noies,
juntament amb Mònica, designada per la
Federació, després del torneig esmentat,
juntament amb el seu entrenador, en Pere
Colomer, de Tortosa van ser les que ens
van representar a Madrid, als Jocs Escolars. També hi va haver un fort equip masculi, format per Marc Narciso , Josep Maria
Baron , Manuel Granados, Josep Antoni
Lacasa i Lluis Fontdevila, entrenat per en
Francesc Espinalt, del Catalònia, però
aquest, sorprenentment, no va tenir una
actuació tan destacada com va resultar la
de les noies. L'equip dels nois va començar malament, potser degut al cansament
de Narciso i Granados que havien viatjat
directament des de Tolosa després de jugar el premundial cadet i s'havien incorporat a Madrid als seus companys just per a
disputar la primera partida, que van perdre. Fos com fos, el resultat final (cinquens) esperem que es pugi millorar en
properes ocasions. En canvi, el torneig de
l'equip femeni fou excepcional. Varen
aconseguir IS punts de 24 partides, destacant sobre tot l'actuació de Belmonte
(20n . tauler) amb sis punts de sis partides
(') i de Roca (quart tauler) amb 4,5 de 5.
Van guanyar tots els partits, inclosa Andalusia, i, sorprenentment, només van que410

dar segones, darrera les andaluses. Sembla ser que Andalusia va tenir rivals molt
més febles (coses del suis) i, fins i tot , que
li van donar certes facilitats potser extraesportives, encara que aquestes coses
són dificils de demostrar. De totes maneres, per a les nostres, un segon lloc amb
sabor a primer, que va originar que les rebés el president de la Generalitat al Saló
de Sant Jordi, juntament amb els equips
catalans que havien aconseguit premis a
altres esports.
-Assessorament tècnic a totes les
competicions escolars catalanes, encarregant-nos directament de la competició
oberta de la ciutat de Barcelona, segons
conveni amb el Consell de l'Esport Escolar
de Barcelona, torneig que va comptar
enguany amb 62 participants.
- CoHaboració amb Diputacions Provincials i Ajuntaments per tal de fer cursos
d'iniciació a les escoles. També subvencionem, a càrrec de la Promoció dels
Escacs que fa la Generalitat de Catalunya,
els cursos que es fan als clubs, per part
dels nostres monitors.
-En el marc del Torneig de Copa del
Món desenvolupat al Saló del Tinell de
Barcelona, vàrem efectuar unes propostes
de promoció , en col'laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, i vàrem redactar una
"Guia dels Escacs" per a ser difosa amplament. Lamentablement, aquesta no veié la
llum, per motius aliens a nosaltres, i les
activitats de promoció es van reduir a la
que, potser, era la més important: visita de
les escoles a la sala de joc del torneig.
-Cursos d'iniciació als escacs a l'Universitat Politècnica, en coHaboració amb
el Consejo Superior de Deportes, a càrrec
de Carles Oliver.
- I, com sempre, donacions de material
a les escoles: aquest any 19S9 hem donat
imés de 400 jocs! a més a més de circumstancials Obsequis de llibres, revistes,
etc. Davant aquestes xifres dificilment
es pot dubtar que es fa, autènticament,
promoció.

COPA CATALANA
EL CLU B D'ESCACS TERRA SSA REVA LIDA EL TíTOL
Més de 100 equips han pres part en la
darrera edició de la Copa Catalana, que
s'han vist enguany incentivats per la
disputa de premis en metàl·lic, el que
sempre suposa un aHicient
El Club d'Escacs Terrassa fidel un any
més a la seva tradició copera va haver de
fer servir les seves més terribles armes per
poder superar, l'enguany molt motivat,
Club d'Escacs Barcelona, que ja s'havia
emportat la Lliga. Tanmateix el Terrassa va
fer un contundent 3,5 a 0,5 en la final
absoluta, truncat les aspiracions de fer
"doblete" per part del Barcelona.
A la segona divisió, cal destacar l'actuació del C. E. Vic, que amb els seus últims
fitxatges han demostrar que s'ha de
comptar amb ells a l'hora d 'endur-se els
titols, ja que havien estat ja campions de la
lliga a la Segona Divisió. No obstant això,
va ser també un cop més la molt disciplinada P. E. Cerdanyola, amb el seu segon
equip la que va assolir el Campionat amb
una trajectòria impecable.
A la primera categoria, el Cerdanyola
Mataró va arrasar els seus contrincan ts
comandat per l'ex-campió juvenil de Catalunya Fermin Gonzalez. El C. E.

Joanpera recollmt el premI de camplo absolut

de la Copa Catalana, assolida per el C. E.
Terrassa

Foment de Piera va ser l'altre destacat
d'aquesta categoria, un altre equip en
constant renovació i millorament
La resta de guanyadors van ser els
següents: A segona categoria una molt
reforçada ONCE, a la tercera categoria el
C.E. Viladecans va demostrar que és un
equip molt fort a quatre escaquers i a la
categoria de promoció va guanyar el Club
Natació Barcelona, amb els seus equips
en continu ascens.

CLASSIFI CAC IONS FINALS D E LA COPA CATALANA 1989
Campió absolut: C. E. Terrassa
Sots-campió: C. E. Barcelona

2a, Categoria. Campió: ONCE
20n.: S. A. La Principal de Vilafranca "B"

2a. Divisió. Campió: P. E. Cerdanyola Vallès "B"
20n.: C. E. Vic

3a. Categoria, Campió: Viladecans
20n.: G. E. Olivetti

1a. Categoria. Campió: Cerdanyola Mataró;
20n. : Piera.

Class. a 3a. Campió: C. Nat Barcelona
20n.: C. E. Parets.
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ll A MORT JORDI l' UIG
Kaspàrn v i Kàrpnv expressaren ci seu condol.

JordI PUIg en el darrer lliurament
dels Osc ars d'Escacs

De manera totalment inesperada, en un
fatal (i, per part seva, totalment innocent)
accident de circulació, va morir el proppassat mes d'agost en Jordi Puig i Laborda , que havia estat director del "Butlleti
d'Escacs" i una de les figures senyeres de
la història dels escacs catalans. El conegut
organitzador, publicista, i àrbitre, entre altres facetes de la seva activitat al mòn dels
escacs, va veure, als seus 61 anys, truncada la seva vida de la manera sempre absurda amb què la carretera es cobra les
seves víctimes. AI seu importantíssim historial podem destacar la seva decisiva
coHaboració a l'organització dels torneigs
internacionals d'Olot, Sant Feliu de Guíxols, femení de Platja d'Aro, entre d'altres
campionats nacionals i internacionals. Aixi
mateix , fou el fundador i President de
1"' lnstitut d'Escacs de Catalunya" i candidat a la presidència de la Federació Catalana d'Escacs, a la Junta Directiva de la
qual havia pertanyut durant uns quants
anys, càrrec que igualment va tenir a la
FEDA (Federación Española de Ajedrez).
L'etapa en què en Jordi Puig va dirigir
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aquesta publicació fou una mena d'Edat
Daurada del Butlletí d'Escacs. Malauradament, la seva aspiració d'una revista
d'escacs catalana, de luxe, actual, i competitiva internacionalment no podia reeixir
en els termes que ell la somniava.
L'obra potser més coneguda d'en Jordi
Puig fou la creació i manteniment dels
"Oscars dels Escacs". L'any 1967, mitjançant l'A.I.P.E. (Associació Internacional de
Periodistes d'Escacs, de la qual fou president i, fins a la seva mort, es va mantenir
com a President d'Honor) al marc del torneig internacional de Palma de Mallorca,
va crear aquest premi que s'atorgava per
democràtica votació dels periOdistes d'escacs de tot el planeta i que, com és lògic,
solia correspondre als campions del món,
amb alguna excepció. Aixó feu que Kàrpov
i Kaspàrov, entre d'altres campions, viatgessin sovint a Barcelona a recollir la
preuada estatueta de la Dama del Paraigües, símbol d'aquesta ciutat on es concedia l'Oscar darrerament, mercès al
patrocini d'EI Corte Inglés, establiment
que molts afeccionats relacionaran amb
en Kaspàrov per sempre més, per haver
estat el marc habitual de les seves simultànies i rodes de premsa. Doncs bé, tot s
els periodistes d'escacs acordaren confiar
de per vida la tasca d'organitzar els
Oscars a en Jordi Puig. I aquest va anar-hi
afegint nous guardons anuals: l'Oscar
Mundial Femení, l'Oscar Espanyol absolut,
l'Oscar Espanyol Femení i l'Oscar Català.
Ens podem preguntar: i què succeirà ara
amb aquesta institució? Podem avançar
que la Junta Directiva de la Federació
Catalana d'Escacs ja ha donat els primers
passos per tal que la mateixa no desaparegui amb el seu fundador. Confiem que
així pugui ser i que una institució com la
dels "Oscars" que havia arribat a tenir la
seva importància internacional i nacional

pugui seguir el seu ca mi. Con senyal de la
correcció d'aquestes apreciacions és el fet
que, tant l'actual campió del món, Garry
Kasparov , com n'Anatoly Karpov, els dos
personatges que més vegades han guanyat l'Oscar Mundial, van ser els primers

en apressar-se a expressar el seu condol
per tan sensible pèrdua als familiars i
amics d'en Jordi Puig. Condol al que, de
tot cor, ens volem sumar des d'aquestes
pàgines que ell dirigi un dia. Descansi en
pau en Jordi Puig.

OBERT DE BARCELONA 1988

El XIV Campionat Obert de Barcelona va
finalitzar amb el triomf del jugador Gabriel
Castellet de la Penya d'Escacs Cerdanyola
del Vallès. Va fer una total de 6 punts empatat amb Roberto Altisen del C. E. Vulcà,
a qui només va avantatjar per un punt de
Bucholz. Va ser, per tant, un torneig molt
emocionant i disputat fins a la darrera ronda, i que va tenir una agradable sorpresa
per als dos primers classificats, ja que
mesos després es va crear el Campionat
Interterritorial de Catalunya que oferia la
possibilitat d'anar al Campionat d'Espanya
Absolut, i al qual accedien el campió sotscampió de l'Obert de Barcelona.
Un altre jugador destacat de la competició va ser el Marcel Ubach del C. E.
Terrassa, que va comandar la classificació
fins la ronda 7 en què va perdre amb Castellet per la qual cosa només va poder
aconseguir el tercer lloc del campionat.
Aixl mateix van totalitzar S,S punts, Bosque (St. Josep), Delgado (Cornellà) i Gómez (Vulcà).
AI grup "B" de la Categoria preferent va
ser també molt disputat. El campió va ser
Tebar de la Lira que va totalitzar 7 punts,
mentre que el fins aleshores lider Jerez del
Vulcà va haver-se de conformar amb la segona plaça en perdre la darrera ronda amb
el veterà jugador Mas de l'ONCE.

Els altres campions de la resta de categories van ser els següents: A primera
categoria Figueras (GaudQ, a segona categoria Escrihuela (Bim Sants) i a tercera
Terradellas (GaudQ.
A continuació oferim la resta de classificats a totes les categories:

Gabnel Castellet, camplo absolut de l'Obert de

Barcelona
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XVI CAM PIONAT OUEIH DE UARCELONA - TEMPORADA SS-S9
CLASS IFI CACIONS FINALS

CATEGORIA PREFERENT - GRUP "A"
Campió: Castellet (Cerd. Vallès) amb 6
punts; Sots-campió: Altisen (Vulcà) amb 6
punts; 3er.: Ubach (Terrassa) amb 5'12
punts; 4rt.: Bosque (SI. Josep) amb 5'12
punts; 5è.: Delgado (Cornellà) amb 5'12
punts; 6è.: Gómez (Vulcà) amb 5'12; 7è.:
Lacasta (Foment) amb 5 punts; 8è.: Jiménez (Dyr) amb 5 punts; 9è.: Fàbregas
(Terrassa) amb 5 punts; 10è.: M. Garcia
(Barcino) amb 5 punts; 11 è.: Herranz (Cornellà) i Fluvià (Girona) amb 5 punts.

CATEGORIA PREFERENT - GRUP "B"
Campió: Tebar (Lira) amb 7 punts; Sotscampió: Jerez (Vulcà) amb 6'12 punts; 3er.:
Izuel (C. Mariano) amb 6 punts; 4rt.: Mas
(ONCE) amb 6 punts.
Els quatre primers classificats tenen
dret a jugar a PREFERENT ESPECIAL al
Campionat Individual de Catalunya de
l'any 1989.
Amb 5'12 punts: Costas (Lira), Gonzàlez
Alonso (Cornellà), Prats (Molins de Rei),
Rey (Colon), Roch (GaudO.
Amb 5 punts: Bachs (7 a 9 R. L.),
Bernat (Dim Sants), Brugarolas (Vulcà),
Cantera (Cornellà), Farré (Barcelona),
D. Flores (Terrassa) , López (Hortenc),
Prados (Colon), Sànchez (Hortenc), Torremarín (Barcelona).

Amb 6 punts: Bosch (Once), Corominas
(GaudO, Subirats (GaudO.
Els jugadors anteriorment anomenats
pugen a PREFERENT.

SEGONA CATEGORIA
Campió:

Escrihuela

(Bim

Sants)

amb

6'12 punts.
Amb 6 punts: Baratech (Torrenegra),
Farré (Torrenegra), Gasch (U.G. d'E.) , Guiteras (Aurora), Roma (Tres Peons), Sala
(Barcelona), Subirana (A. Espanya-URSS),
Víctor (Barcelona).
Els jugadors anteriorment anomenats
pugen a PRIMERA CATEGORIA

TERCERA CATEGORIA
Campió: Terradellas (GaudO amb 6'12
punts; Sots-campió: Martinez (Congrés)
amb 6'12 punts.
Amb 6 punts: Barceló (SI. Cugat), Borí
(Vulcà), Carbonell (U.G. d'E.), Domenche
(T orrenegra), Español (Catalunya), García
(Torrenegra), López (Jake), Judevid (U. G.
d'E.), Monteagudo (Catalunya), Palau (Catalunya), Peracaula (Vulcà), Pérez (La Pau).
Els jugadors anteriorment anomenats
pugen a SEGONA CATEGORIA

PRIMERA CATEGORIA
Campió: Figueras (GaudO amb 7 punts;
Sots-campió: Viñuelas (Lleida) amb 6
punts.
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Amb 5 punts: Bazan (Torrenegra), Campderros (C. Mariano), Fernàndez (U. G.
d'E.), Gonzalez (Comtal), Ortiz (Cecob),
Sahloul (Barcelonès), Tort (Matadepera).

Blancas: J. C. TEBAR (La Lira) " 2060"
Negras: MORANTA (Torrenegra) "2010"
,. d4, l1li16; 2. "lc3 (Planteando la interesante apertura Richter-Veresov) 2. "',
d5; 3.
g5, e6; 4. e4 (Transponiendo a
de4;
una Delensa Francesa) 4.
5. ', 16:!? , 'iW16:?! (con esta jugada se consigue una ligera ventaja para el blanco debido al rapido desarrollo de sus piezas, la
Enciclopedia de las Aperturas recomienda
5.. .. , gl:; 6. ':)e4:, f5; 7. -::lg3, c5; 8. ",13,
~ c6) 6. ':)e4:, 'jj'd8; 7. ,::l13, .i.e7; 8. ' d3 ,
~d7 ; 9. c3, ~f6 ; 10. '!i>e2, (TartakowerMaroczy, Goteborg 1920) 10 .... , ~e4 :;
11 , 'l> e4:, 'jj'd5; 12. 'è'i'e2 (Rechazando el
cambio de damas pues el negro igualaria
el juego ya que posee la pareja de alliles)
12, ... , O-O; 13. h4 , c5; 14. ~ e4,
h5;
15, 0-0-0, e5?! (Du doso sacrilicio de peón

con el fin de activar las piezas negras, algo
mejor parece 15, .. " cd4:; 16. ;l, d4:, .i.16;
17. :t d3 , l!b8 con juego complicado)
16, de5: , Ib8; 17, '!'i: e3, .i.g4; 18, l:! del!
(como veremos a continuación jugada clave pues al salirnos de la clavada permitimos que todas las piezas colaboren en el
ataque al Ilanco de rey) 18 .... , 15? (Error
decisivo en posición inlerior al pasar por
alto la siguiente combinación) 19, eI6:,
.i.16:; 20. ,::lg5! , g6; 21, 13, .i.d7; 22. g4,
'iWh6; 23. iI. d5+ y el negro abandona al no
poder evitar la pérdida de material ya que
si 23 .... , .h8; 24, '::lf7+ ganando la dama
y si 23. .." .g7; 24. ':)e6+, .i.e6:;
25. ~ h6+, .h6:; 26. g5+, .h5; 27. (¡ e6:
y las negras deberian entregar el allil en g5
para evitar el mate.

1 : O

I TORN EIG INTERNACIO NA L D E TERRA SSA
Per primer cop s'ha disputat aquest torneig tancat internacional a Terrassa i amb
una organització excel·lent, segons acord
generalitzat. L'única cosa que sap greu del
torneig de Terrassa és que hagi trigat tant
temps a ser una realitat. La sala de joc de
la Caixa d'Estalvis de Terrassa demostrà
ser un marc molt adequat i els taulers
murals tenien una perfecta visibilitat per al
públic (molt millor que la dels de la recent
Copa del Món, per exemple) que, per tant,
va seguir, amb força interès les avinenteses de la prova.
Pel que la al torneig en si, cal dir que el
principal favorit, el iugoslau Boran Ivanovic, va demostrar la seva categoria amb
victòries de gran bellesa, com la que li va
valdre el premi a la millor partida, davant
Vehi, i va palesar que combina molt bé, si
bé, en algunes partides, es va passar
d'optimista arriscant més del compte,
cosa que li va privar del primer lloc del
torneig en sofrir un parell de derrotes. En

canvi, Orestes Rodriguez, calmós i un jugador sòlid on n'hi hagí. es va endur el tor-

Orestes Rodriguez s'Imposa en el
tancat de Terrassa

J

Campionat
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neig sense arri scar més de l'imprescindible. Bellon, tercer, tingué també una bona
actuació. En canvi, als "normands" catalans, Gil , Pomés i Pablo, els va mancar
sort per aconseguir el seu objectiu i tal vegada més experiéncia en aquest tipu s de
torneigs. Tampoc Alfons Romero i Victor
Vehi van tenir la sort precisament per aliada i cal dir que s'esperava més d'ells.
La direcció del torneig fou a carrec
d'Antoni Fabregas i l'arbitre principal fou
Joan Segura.

Classificació linal
Punts

1. Rodriguez
2. Ivanovic
3. Bellón
4. Campos
5. Cramling
6. Gil
7. Pablo
8. Romero
9. Pomes
10. Vehi

6
6
5
5
4 ';"
4
4
4

3';"
3

Premi a la millor partida
VEHI - IVANOVIC
1. e4, c5; 2. "113, .c6; 3. d4, cxd4;
4. "\xd4, e5; 5. "'b5, d6; 6. c4, .i. e6;
7. '1 1c3, a6; 8. ",a3, c8; 9. e2, .i.e7;
10. O-O, .16; 11. e3, O-O; 12. 13, .h5;
13. ":·: d2, .d4; 14. :t ld1, 15; 15. "'d5,
.i.xd5; 16. exd5, .xe2+; 17. ¡:'¡ xe2, .i.g5;
18. , ac1, .i.14; 19. ; d2, "iJIIg5; 20. xf4,
.xI4; 21. : c3,
(veure diagrama)
b5; 22. cxb5, xc3; 23. bxc3, e4; 24. g3,
.h3+; 25. ,i g2, exI3+; 26. J, xI3, 'j!¡Ih5+;
27. 1, g2, 14; 28. :;(11,13+; 29. i h1, e8;
30. bxa6, e2; 31. a7, xd2; 32. a8='¡:'¡+,
17; 33. * a7+,
g6; 34. i, e3, .12+;
35. I, g1,
e2; 36. <, d4, .e4.
O: 1
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RODRIGUEZ - CAMPOS (Det. Nimzoindia, Capablanca)
1. d4, e6; 2. c4, .16; 3. '1c3, .i.b4;
4. 'n c2, d5; 5. cxd5, axd5; 6. a3, .i.xc3+;
7. i1 xc3, .e4; 8. " c2, .i. 15; 9. d1 , cS;
10. dxc5, .c6; 11 . C¡ f3, a5+; 12. d2,
'j!¡Ixc5; 13. e3, d4; 14. , d2, O-O; 15. g3,
ad8; 16. , g2, d3; 17.
e3, 'i!!'a5+;
xd3, 20. '" e2,
18. b4, 'i!!'b5; 19. exd3,
xa3; 21. 'F xb5,
xa1 +; 22. ,J, e2,
<ilIc3+; 23. ,t d2, .xb5; 24. ! xa1, d8+;
25. J, c1 , .xb4; 26. "' h4, .i.g4; 27. i b2,
.c6; 28. "l13, .i.e6; 29.
11, a6;
"'d2, <ilIe5; 31 . ")e4, .c4+;
30.
32 . .' xC4, .i.xc4; 33. "Ic5, .d6; 34. , 14,
.i.b5; 35. J. b3, .15; 36. C¡ xb7, h6;
37. "lxd8.

1 : O
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roDO EN AJEDREZ
Cuba, 50 - Teléfono 3416984
46006 - VALENCIA

• MESA DE JUEGO 70x85
18.000 P1as.
• AJEDRECES ELECTRONICOS
• TROFEOS-MEDALLAS-PLACAS
'ESPECIAL POSTALlSTAS'
• CUADERNO DE POSICIONES·10
750 P1as.
10 tableros con sus piezas y planillas.
• TARJETAS POSTALES
Lote de 500 unidades

1.250 P1as.

• LlBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS.
• REVISTAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.
• TABLEROS Y JUEGOS. (PLASTICO-MADERA-FANTASIA)
• RELOJES DE CONTROL (lORNEO Y RAPIDAS)
· MURALES MAGNETICOS CON PIEZAS
TORNEO looxl00 CON PIEZAS
19.000 P1as.
MEDlO 90x90 CON PIEZAS
15.500 P1as.
POPULAR 70x70 CON PIEZAS
11.000 P1as.

SOllCITE NUESTRO CATALOGO

SORTEOS ENTRE
NUES TROS CLIENTES
REGALO EN SU
PRIMERA COMPRA

5ERVIM05 A TODA E5PAÑA

SIM ULT À l ES DE KASI'À RO V A BE NE FI CI
A benefici dels damnificats pel terratrèmol d'Armènia el campió del món va fer
una sessió de simultànies al Palau Municipal dels Esports, enfrontant-se a vint taulers on es barrejaven figures de l'esport
com José Luis Doreste, de l'espectacle
com Joan Manuel Serrat, el regidor Enric
Truñó, representants dels mitjans de comunicació, diversos patrocinadors (Gay,
l'Hotel Princesa Sofia) i escaquistes importants com Joan Pomés, Teresa Canela,
Jordi Estrella, Joan Segura, Josep Parés.
Angel Ribera, etc .. sense oblidar destacats
infantils, alevins, un jugador invident, una
computadora, etc. Es a dir que es reuniren
adversaris seriosos I una mica de "showbussiness". El campió ced¡ taules a Jordi
Estrella i Joan Segura.

1)'

A Rl\1 È 'lA

Kasparov amb els seus COfllnncants a les SIf11ul-

tames

CAMPIONAT DE BARCELONA DE GENT GRAN,
CLUB GAUDí-SEDETA
El campionat de Catalunya de Gent Gran (majors de 60 anys) ha tingut
les seves diferents fases prèvies comarcals, com cada any. A la fase de
Barcelona-ciutat, es classificaven els sis primers per a la final catalana, i, com
que el nivell era alt, el torneig jugat al club Gaudí-Sedeta fou molt interessant.
La classificació final fou dramàtica: set jugadors feren 6 punts sobre vuit! El
Bucholz va determinar que L. Fernàndez restés fora de la final de la mateixa
manera que proclamà al jugador local J. Ma. Colomer com a campió i a en
Joan Segura com a sots-campió. Es classificaren també: Dalmau , Cornudella,
Vallés i Bauló. Per mala sort no pogueren entrar a la final A. Gomila, qui perdé
la darrera ronda amb Colomer, i M. Perraut. Voldriem agrair la col·laboracló del
club, i, en especial, la de Tino Martínez, qui va encarregar-se de la poc gratificant tasca de fer d'àrbitre auxiliar a totes les rondes menys a una.

CAMPIONAT D'ESPANYA JUVENIL
A Madridejos es va jugar aquest infortunat torneig , i diem infortunat pel resultat
esportiu dels jugadors catalans. El torneig
va estar molt ben organitzat per la Federació Castellano-Manxega i els premis van
ser quantiosos però... hi va haver un
"petit" detall que ho espatllava tot. AI
jugar-se aquesta prova a finals de juny,
durant els exàmens de la majoria de juga418

dors que estudien, alguns d'ells no van
poder participar, i entre aquests es trobaven els nostres dos millors representant s
l'any anterior a Melilla, en Marti Ferrer
Duran i el nostre campió d'Espanya, Lluís
Comas, que no va poder, per tant. defensar el seu titol. Altres jugadors com
Sansegundo, anaven i venien de Madrid a
Madridejos (70 Km) per examinar-se i jugar

alhora ... No és estrany que hi hagués una
sorpresa al primer lloc al guanyar Victor
Miguel, un galleg amb el que ningú comptava. Segon fou Manuel Rayo, de la federació organitzadora. Pel que fa als nostres
representants diverses lesions físiques
(produïdes al marge del tauler), la mala
sort, falta de concentració o altres

circumstàncies no els van deixar rendir a
l'alçada que era d'esperar. Tot i ai xi David
Garcia lIundain fou l'únic que aconseguí
l'objectiu , si més no, de classificar-se
entre els cinc primers, cosa que li donava
accés al campionat d'Espanya absolut. Ell
fou el millor dels catalans.

29" Campeonato de España Ju venil - Madridejos 1989
Jugadors (autonomia)

1. Miguel (Galicia)
2. Rayo (C.-La Mancha)
3. Guerra (Galícia)
4. Gallego (Madrid)
5. G. lIundain (Cataluña)
6. Castillo (C.-León)
7. Martínez (Baleares)
8. San Segundo (Madrid)
9. Vigil (Asturias)
10. Cerrajería (Aragón)
11 . Nuevo (Andalucia)
12. Gómez (Cataluña)
13. De la Riva (Cataluña)
14. Knorr (País Vasco)
15. Latorre (País Vasco)
16. Ibàñez (Cataluña)
17. López (Valencia)
18. Juan (Asturias)
19. Lezcano (Canarias)
20. Yàñez (Andalucía)

Punts

Bucholz

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

39,0
37,0
36,5
38,0
38,0
31 ,0
35,0
33,5
30,0
38,5
38,0
37,0
35,0
34,0
33,5
32,0
31,0
36,5
34,0

Jugadors (autonomia)

21. Gómez (Murcia)
22. Mendivil (C .-León)
23. Blàzquez (La Rioja)
24 . Also (Canarias)
25. Candela (Madrid)
26. Moreno (Cataluña)
27. Grau (Valencia)
28. Pavia (Valencia)
29. Guijar (C.-La Mancha)
30. Martínez (Cataluña)
31. Vaz (Andalucía)
32. Ciprés (Aragón)
33. Losada (Cantabria)
34. Mimón (Ceuta-Melilla)
35. E. Garcia (C.-La Mancha)
36. De Lara (C.-La Mancha)
37. Gàmez (Navarra)
38. Villàn (País Vasco)
39. Fernàndez (Asturias)
40. Prieto (Andalucía)

Punts

Bucholz

4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
3
2,5
2
2
2
1

28,0
35,0
33,5
33,0
33,0
32,0
30,5
29,5
26,5
24 ,5
33,0
29,0
27,5
26,5
25,5
30,5
26,5
22,0

NECROLÒGIQUES
Recentrnent. els escacs catalans han tingut dues greus pèrdues en
les persones d 'En Joan Bosque Belmonte i d'En Pau Servat Fontanilles.
En Joan Bosque Belmonte va ser jugador i directiu del Club d'Escacs
Sant Josep de Badalona on va estar al llarg de la seva vida. Era pare del
destacat jugador Xavier Bosque Ortega ex-campió juvenil de Catalunya. Va
ser respectat i estimat per tots els que el coneixeren tant a dintre com a
fora del món dels escacs.
En Pau Servat Fontanilles ha estat destacat jugador durant tota una
vida d'afició al nostre esport al que tenia veritable passió. Va pertànyer als
Clubs Barcelona i Prado Suburenc de Sitges on ha deixat un gran nombre
d'amics que l'apreciaven i admiraven.
Descansin ambdós en pau.
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La concessió d'aquest premi es fa amb motiu de
la celebració del 60è. aniversari de la creació de
l'Obertura Catalana a càrrec del Gran Mestre
Internacional X. Tartakower, durant el Torneig
Internacional de Barcelona de 1929.
1er. Premi 500.000 Ptes.
2on. Premi 250.000 Ptes.
3er. Premi 250.000 Ptes.
Soliciteu les bases del Torneig a la Federació
Catalana d'Escacs.
Gran Via Corts Catalanes, 594, 7è. 1a.
Tel. (93) 3185926 - 08007 Barcelona
'· .. ~·A·
• .;..0 ........

BASES OEl GRAN PREMI "Obertura Catalana"
1. Podran participar-hi tots els Jugadors de les Federacions afillades a la FIDE.
2. Cada Jugador podrà enviar totes les partides que deSItgI. sempre que s'ajustin a les bases del
premi .
3. El torneig on es ¡uguln les partides presentades a aquest concurs. hauran de ser de calfe naCional
o Internacional homologades per la Federació corresponent.
4. Les Jugades que configuren l'Obertura Catalana són 1.d4, f6 (d5); 2. 93 (a l'enCtClopèdl8 d'obertures EO).
5. Les partides, que hauran de Jugar-se durant l'any 1989 i primer semestre de 1990 hauran de ser
trameses abans del 30 de Juny de 1990 a la Federació Catalana d'Escacs (Gran Via. 594, 7e-la. 06007
Barcelona - Espanya).
6, Les partides caldrà enviar-les fen t constar el torneig on es van Jug~r t el nom complet I adreça del
Jugador que presenta la partida, la seva nacionalitat I un certificat de l'àrbitre del torneig conforme la partida ha estat Jugada legalment.
7 Els premis seran els seguents:
Primer classIficat 500.000 ptes.
Segon classificat: 250.000 pIes.
Tercer classificat: 250.000 pies.
a. Les partides hauran de ser Iradwdes a l'idioma catala, castella, anglès o bé s'anotaran segons la
Simbologia de l'I nformalor ¡ hauran de contenir el major nombre poSSible de comentaris.
9. La Federació Catalana d'Escacs, organitzadora del premi, es reserva els drets de reproducció de
les partides presentades al concurs.
10. La decisIÓ del Jurat s'efectuarà durant el tercer tnmestre de l'any 1990.

420

CAM PI ONATS ESCOLA RS PE R EQ U IPS
Aquests campionats, que es caracteritzen per la seva intensitat (cinc rondes en
quatre dies) i per tractar-se de vuit
campionats de Catalunya independents
(masculins i femenins, oberts i per escoles,
infantils i cadets) cadascun amb la seva
història, la seva emociò, i la seva qualitat,
però també per aplegar a les figures de
dema, procedents de tota Catalunya, lluitant al voltant del tauler d'escacs, es jugaren enguany a Calella, vila sempre propícia
a organitzar proves escaquístiques, a través de l'equip Valls-Grau-Onna, i la veritat
és que viure l'ambient de Calella i la platja
al més de juny no és pas mala idea. Entre
les individualitats que hi participaren estaven, per exemple, els que havien de quedar campions d' Espanya posteriorment,
Marc Narciso i Jordi de la Riva, que encapçalaven dos fortíssims equips del Foment Martinenc a les categories obertes
(tres preferents i dos primeres al cadet i un
preferent una primera i tres segones al
infantil) que lògicament van quedar campions. A més a més, enguany, cal assenyalar un aspecte molt positiu, vistos els

precedents: no hi va haver cap írregularitat, ni sanció, ni cap nota que s'allunyés
de la tònica d'esportivitat total per part de
jugadors i delegats. És d'agrair aquesta
actitud i la col-laboració que tots plegats
van aportar per tal que aquests jocs escolars anessin de la millor manera possible.
Els campions de les diferents categories
foren:
Cadet masculina oberta: Foment Martinenc (Barcelona)
Cadet femenina oberta: I. B. Ramon
Berenguer IV (Amposta)
Cadet masculina escoles: I. B. Marti
Franqués (Tarragona)
Cadet femenina escoles: I. B. Joan
Budrieu (La Seu d'Urgell)
Infantil masculina oberta: Foment Martinenc (Barcelona)
Infantil femenina oberta: C. E. Olot
Infantil masculina escoles: Sant Pau
(Figueres)
Infantil femenina escoles: Casagemes
(Badalona)

CAM PIONATS D E CATA LUNY A ESCOLA RS INDI VID UALS
Com l'any anterior, el 1989 va tenir com
a seu dels Jocs escolars individuals d'escacs la vila pallaresa de Tremp. Enguany,
novament, en Ricard Lega fou el director
del torneig, secundat pels arbitres Jaume
Bosch i Jaume Grau. Els futurs campions
absoluts lluitaren en un sistema suís a sis
rondes, a les mateixes dates de Setmana
Santa en què els (i les) més grans jugaven
a Calella. A Tremp, però, malauradament
hi ha un factor que la Federació Catalana
és impotent per resoldre (els campionats
els organitza la Generalitat): les partides
no poden excedir les quatre hores i mitja i
acaben a "finish". Això li dóna al rellotge

molt protagonisme: a la categoria infantil
masculina, per exemple, el rellotge va tenir
un paper destacat a la resolució de la partida decissiva pel títol en la que el que
s'havia de proclamar campió de Catalunya, en Jordi Peleato, derrota al seu company de club i principal favorit "a priori",
Jordi de la Riva. Tots dos es classificaren,
però, pel campionat d'Espanya. A la categoria cadet masculina també hi va haver
sorpresa: en Manuel Granados, del club
Cerdanyola de Mataró, va superar els favorits Narciso i Baron. De totes maneres,
tot això té un vessant molt positiu: demostra que a cada categoria hi ha diversos
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jugadors amb molta força i que qualsevol
d'ells pot aspirar a tot per poc que la sort
no li giri l'esquena. Els primers classi ficats
de les categories de federats foren: Cadet
Masculina: 1er. Granados, 20n. Narciso
(Foment Martinenc), 3er. Lacasa (Gran
Penya). Cadet Femenina: 1a. Judith Solé
(Tortosa) , 2a. Natàlia Belmonte (U. E.
Barcelona), 3a. Maria del Mar Verge
(Amposta). Infantil Masculina: 1er. Jordi
Peleato (Foment Martinenc) , 20n. Xavier
Sendarrúbies (Solsona), 3er. Jordi De la
Riva (Foment). Infanlil Femenina: 1a. Mònica Serra no (Cerdanyola Vallès), 2a. Natàlia
Roca (U. E. Barcelona), 3a. Cristina Bosch
(Foment Martinenc).
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llU/s Bah/gas. president de la F. C. d'E.. Impartmt unes SlmuJt¿mes per a escolars a la plaça
Sant Jaume

CAMPIONATS D'ESI) ANY A
EL CAMI>IÓ CADET I L'INFANTIL SÓN CATALANS!
Catalans i del mateix club, concretament el Foment Martinenc de Barcelona,
la tasca del qual , en quant a promoció, ha
superat la de qualsevol altre. Volem agrair
especialment la presència d 'Oscar de la
Riva a Tolosa (Guipúzcoa), seu tradicional
del pre-mundial cadet, que guanyà Marc
Narciso, i de Vicenç Ferrer, la persona que
acompanyà els infantils a O Grove (Pontevedra) al campionat que s'endugué Jordi
de la Riva . Tant l'un com l'altre, malgrat
que la seva presència no era oficial (és a
dir, que corria a càrrec del propi interessat, per a dir-ho clarament) van col·laborar
al titol i van ajudar també els altres catalans presents (a Tolosa, Granados i Oms, a
O Grove, Peleato i Sendarrubies) tots els
quals van tenir una actuació molt digna. A
Tolosa es va desplaçar també en Manuel
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Ruiz, del Cerdanyola de Mataró, per
acompanyar el seu campió de Catalunya,
però, com ja s'ha dit , els campions de
Catalunya no repetiren als d'Espanya , que
s'endugueren en Jordi i en Marc.
Voldriem assenyalar que, encara que
aquests èxits es repeteixin, no cal pensar
que foren, o poden ser, fàcils. Entre els
cadets estaven rivals fortissims, com Lester Tattersall (a qui poc li faltà per guanyar.
ja que anava lider a falta d'una ronda)
Knòrr o Martinez i entre els infantils esta ven els Arizmendi, Sergio Sota o Garbisu
dels quals, en el futur, ben segur que en
sentirem parlar. No , aquests triomfs no
seran mai fàcil s, però la seva repetició, a
càrrec dels xavals del Foment , ens té molt
ben acostumats. I tant de bo que sigui per
molts anys!
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