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Campionat de Catalunya d'Edats per Equips
El P
eona i P
eó s'imposa en sub 8 i sub 12
Peona
Peó
Cerdanyola Mataró, Cerdanyola del V
allès i Llinars dominen a les demés categories
Vallès

Durant el cap de setmana llarg del 12 al 14 d’octubre, es va
organitzar el Campionat de Catalunya per Equips d’Edats a l’Hotel
Palas Pineda, de Vila-seca a Tarragona, que va ser, com és des dels
últims anys, on estaven ubicades les sales de joc i on es van
allotjar la majoria d’esportistes. Peona i Peó, Cerdanyola Mataró,
Cerdanyola del Vallès i Llinars s'emporten els títols de campió a les
diferents categories.
Redacció

E

l torneig estava dividit en les
diferents categories de sub8 i sub-16, és a dir, equips
participants amb esportistes
d’edats compreses entre els 7 i els
16 anys. Els equips de la categoria
sub-8 eren de 3 taulers i la resta de
categories eren equips de 4 integrants.
El sistema de puntuació també
variava respecte algunes categories, com de la categoria sub-8 a la
sub-12 que era un sistema olímpic,
mentre que les dues categories restants, de sub-14 a sub-16, era un
sistema de puntuació per matx (2
punts per victòria i 1 punt per empat).
Es van jugar 6 rondes per a cada
categoria durant els 3 dies de comCategoria sub 16
1. Llinars A
2. Cerdanyola del Vallès A
3. SCC Sabadell
4. Figueres
5. Andorra
6. Vila Olímpica
7. La Colmena
8. Peona i Peó
9. Sant Andreu
10. Tarragona
fins a 13 equips.

Integrants dels diferents equips del CE Peona i Peó, gran triomfador de la competició.

petició i va haver de tot.
A la categoria sub-8, l’equip de
la ciutat de Barcelona, el Peona i
Peó A, va ser líder de la categoria
Categoria sub 14

12
9
8
8
7
6
6
6
6
5

1. Cerdanyola del Vallès
2. Gerunda
3. Peona i Peó A
4. Vila Olímpica
5. Escola E. Barcelona
6. Peona i Peó B
7. Lleida
8. Mollet A
9. Figueres
10. Andorra
fins a 12 equips.

4

des de l’inici del campionat. Sempre el van seguir el Cerdanyola, del
Mollet i de La Colmena, assolint
aquest últim la segona plaça guaCategoria sub 12

12
9
9
7
6
6
6
5
5
4

1. Peona i Peó A
2. Llinars
3. Gerunda A
4. Tarragona
5. Les Franqueses
6. Vilafranca A
7. Catalunya
8. La Lira
9. Mollet A
10. Gerunda B
fins a 19 equips.

17
16
15,5
15
13,5
13,5
13
12,5
12
12

Peona i peó
Llinars
Cerdanyola del Vallès
Cerdanyola Mataró
Gerunda
La Colmena
Figueres
SCC Sabadell

or
2
1
1
1
0
0
0
0

plata bronze
0
1
2
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1

total
3
3
3
1
2
1
1
1
Carles Díaz, millor 1r tauler sub-16.

nyant a la darrera ronda 2 a 1 al
Mollet. El Cerdanyola va quedar
en tercera posició.
A la categoria sub-10, el Cerdanyola Mataró va aconseguir 16
punts i el primer lloc de la classificació, seguit del Llinars amb 15
punts i el Figueres amb 14,5 punts.
L’última ronda era decisiva per al
Cerdanyola Mataró i el Figueres,
ja que estaven empatats a punts i
s’enfrontaven a altres equips. El
Cerdanyola Mataró va guanyar 3
a 1 la Lira i el Figueres va perdre
contra el Cerdanyola del Vallès per
1, a 2,5. Aquesta derrota va fer que
el Llinars, guanyant l’Ateneu Colón 2,5 a 1,5, superés el Figueres
en la classificació final.
A la categoria sub-12, a l’última ronda, l’equip del Peona i Peó
anava líder a un punt del segon
classificat, el Tarragona. El duel
pel títol va ser directe entre aquests

dos equips. El Peona i Peó es va
imposar per 2,5 a 1,5 aconseguint
el campionat i el Llinars, guanyant
al Figueres per 3 a 1, la segona plaça de la classificació, i relegant el
Tarragona a la quarta plaça. Així
doncs, el Peona i Peó guanyava en
una altra categoria, amb 17 punts,
acompanyat en el podi pel Llinars,
amb 16, i el Gerunda A, amb 15,5.
El Cerdanyola del Vallès va ser
campió de la categoria sub-14, guanyant tots els matxs del campionat. Abans de començar la darrera
ronda ja tenia el primer lloc a la
butxaca, però no va voler cedir cap
matx i va guanyar contundentment
l’equip del Lleida. El Gerunda i el
Peona i Peó, segon i tercer respectivament a la classificació final,
van jugar contra d’altres equips,
perquè ja s’havien enfrontant a la
ronda anterior, acabant el matx en
taules. Tots dos equips van guanyar

Categoria sub 10
1. Cerdanyola Mataró
2. Llinars
3. Figueres
4. Cerdanyola Vallès
5. Vilafranca A
6. La Lira
7. Peona i Peó
8. SCC Sabadell
9. Mollet
10. Ateneu Colón
fins a 12 equips.

els seus encontres, però el sistema
de desempat, la puntuació olímpica, va decantar la segona plaça per
a l’equip gironí.
A la categoria dels més grans,
la sub-16, el campió va ser l’equip
del Llinars guanyant, com a la categoria anterior, el 100 % dels
matxs. L’equip del Llinars es va
desmarcar dels seus perseguidors
a la 3a ronda, ja que la resta
d’equips no havien guanyat tots els
matxs fins llavors. Desprès d’aquí
ja no va deixar el primer lloc, aconseguint el campionat. Fins la 5a
ronda no es va tenir decidit el segon classificat, que va ser el Cerdanyola, ja que va empatar a 2 contra el SCC Sabadell, fent que cap
equip el pogués agafar. El SCC
Sabadell va fiançar la seva tercera
plaça desprès de vèncer al Vila
Olímpica per 3 a 1 a la darrera ronda.

Categoria sub 8
16
15
14,5
14
13,5
13,5
13
11
10,5
10,5

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

Peona i Peó A
La Colmena
Cerdanyola del Vallès
Gerunda
Mollet
Vilafranca
Llinars
Vila Olímpica
Escola d’Escacs de Barcelona
Peona i Peó B

13
12
12
11,5
11
8
8
6,5
5,5
2,5
Pere Garriga, millor 1r tauler sub-14.
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Sala de joc de l'Hotel Palas Pineda, a Vila-seca.

Diplomes als millors taulers
sub-8

sub-10

sub-12

sub-14

sub-16

1er tauler

Marc Valero
(Mollet)

Oliver Pérez
(Figueres)

Marc Valle
(Vilafranca)

Pere Garriga
(Mollet)

Carles Díaz
(SCC Sabadell)

2n tauler

Nicolàs Jiménez
(Peona i Peó)

Àlex Maria
(Llinars)

Marta Feliu
(Gerunda)

Daniel Garcia
(Cerdanyola V.)

Àlex Ventura
(Vila Olímpica)

3er tauler

Jany Caballero
(Gerunda)

Aran Castillo
(Cerdanyola M.)

Marc Juan
(Catalunya)

Eduard Prujà
(Gerunda)

Daniel Ruiz
(La Colmena)

4rt tauler

Artur Ciuret
(La Colmena)

Aleix Fernàndez
(Cerdanyola M.)

Arnau Pallàs
(Tarragona)

Cora Castellet
(Cerdanyola V.)

Carles Muniesa
(Vilafranca)

Miquel Juan
(Peona i Peó)

Sergi Badia
(Les Franqueses)

Joana Ll. Cardó
(Peona i Peó)

Eduardo Robles
(Sant Andreu)

5è tauler
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X Obert Int. Ribera d’Ebre – C. Nuclear d’Ascó

X Obert Int. Ribera d’Ebre
– C. Nuclear d’Ascó
· 8 de setembre de 2012
· categoria: b
· Participants: 89
· Guanyador: Y. Solodovnichenko
· Àrbitre principal: JM Camell

CE Móra d'Ebre

L

a X edició de l’Obert Internacional Ribera d’Ebre –
Central Nuclear d’Ascó va
finalitzar amb una participació similar a l’any anterior. Tot i que els
inscrits foren 91, al final entre baixes d’última hora i alguna alta sorpresa, els 89 participants finals van
gaudir d’un torneig tranquil, el més
plàcid de les 10 edicions que s’han
jugat. Cal remarcar que no hi va
haver-hi cap incidència i que tan
sols es van comptabilitzar 3 jugades il·legals en tot el torneig.
El torneig el va guanyar el GM
ucrainià Yuri Solodovnichenko
amb 7 punts, seguit del GM peruà
Emílio Còrdova i el GM del Terrassa Miguel Muñoz, tots dos amb
6’5 punts.
Victòries per trams d’Elo:
1r. classificat tram 2300-2399:
L’MI colombià Henry Panesso
1r. classificat tram 2150-2299: La
WGM cubana Yanira Vigoa

Yuri Solodovnichenko rep el trofeu de guanyador.

1r. classificat tram 2000-2149:
Joan Buch, del Masdenverge
1r. classificat tram 1850-1999:
Josep Mª Bertran, de l’Alcanar
1r. classificat tram 1700-1849:

Classificació final
1. Solodovnichenko, Yuri
UCR
2. Córdova, Emilio
PER
3. Muñoz, Miguel
Terrassa
4. Martínez, Lelys Stanley
CUB
5. Mirzoev, Azer
AZE
6. Cruz, Jonathan
PER
7. Lorenzo, Lázaro
Llinars
8. Alarcón, Rolando
CUB
9. Alomà, Robert
E.E. Bcn
10. Andersson, Ulf
SUE
fins a 89 jugadors.

7
6,5
6,5
6
6
6
6
6
6
5,5

Jaume Espuny, de La Ràpita
1r. classificat tram menys de 1699:
Pablo Baquedano, de l’Aragó
El premi al primer classificat veterà fou per al suec Ulf Andersson.
La colombiana Luz Elena Orozco
s’emportà el premi com a millor
fèmina i Ivan Salvadó Obrero el de
millor jugador local.
L’apartat de trofeus per a trams
d’edats va ser el següent: 1r. classificat sub-16 Joan Buch, del Masdenverge; 1r. classificat sub-14
Llatzer Brú, del Cerdanyola V.; 1r.
classificat sub-12 Ferran Solé, del
Lleida; 1r. classificat sub-10 Pablo
Baquedano, de l’Aragó.

Trobareu fotos del torneig al Web http://www.escacsmasdenverge.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=73&lang=ca
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El passat dissabte dia 8 de setembre va tenir lloc al Teatre
Municipal "La Llanterna" de Móra d’Ebre, la desena edició del
nostre torneig d’escacs actius. El GM ucraïnès Yuri
Solodovnichenko va guanyar la competició després d’entaular les
dues darreres partides.

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 33 Octubre 2012

X Obert d’Escacs Actius "Vila de Santpedor"
Cristhian Cruz s'imposa amb autoritat
La X edició de l’Open d’Escacs Actius de la vila de Santpedor,
jugada el passat 9 de setembre al local de Cal Llobet, va tenir una
participació de 99 jugadors, superant la de l’any passat. El peruà
Cristhian Cruz es va alçar amb el triomf després de dominar la
competició i acabar amb un punt d’avantatge.
X Obert d’Escacs Actius
"Vila de Santpedor"
· 9 de setembre de 2012
· categoria: b
· Participants: 99
· Guanyador: Cristhian Cruz
· Àrbitre principal: Cristina Pérez

Redacció

L

a competició es va celebrar,
coincidint el cap de setmana amb l’Obert de Ribera
d’Ebre, el diumenge 9 de setembre. Es van jugar cinc rondes al
matí i quatre a la tarda.
Cristhian Cruz va cedir unes
taules a la segona ronda, davant de
la colombiana Lina Orozco, que seria la campiona en categoria femenina. A continuació va encadenar
6 victòries consecutives i, una ronda abans del final ja es va proclamar vencedor i únic jugador invecte.
A un punt es van classificar 3
jugadors: el jugador nacionalitzat
espanyol Orelvis Pérez, el cubà
Lelys Stanley Martínez i el rus
Vladimir Burmakin, qui va perdre
bona part de les seves opcions després de la inesperada derrota a la
segona ronda davant del jugador
del Catalònia Jordi Rodríguez.
El número u del torneig, l'ucraïnès Yuri Solodovnichenko, va per-

La sala Cal Llobet, seu de la competició d'escacs actius de Santpedor.

dre moltes opcions després de caure derrotat a la 4a ronda davant de
Karen Movsziszian.

Classificació final
1. Cruz, Cristhian
PER
2. Pérez, Orelvis
Montcada
3. Martínez, Lelys Stanley
CUB
4. Burmakin, Vladimir
RUS
5. Panesso, Henry
COL
6. Solodovnichenko, Yuri
UCR
7. Mirzoev, Azer
AZE
8. Alonso, Àlvar
SCC Sabadell
9. Movsziszian, Karen
ARM
10. Obregon, Juan Carlos
CUB
fins a 99 jugadors.

8

8
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

Els primers classificats en les
diferents categories van ser els següents: tram Elo 2300-2399 Henry Panesso (COL); tram Elo 21502299 Lluís Coll (Catalònia); tram
Elo 2000-2149 Miquel Sierra (St.
Andreu); tram Elo 1850-1999
Tomás Sirera (Vilafranca); tram
Elo 1700-1849 Sònia Martín
(Olesa); tram Elo de menys de
1700 Josep Soler (Súria).
La WCM colombiana Lina
Orozco va ser la millor en categoria femenina, superant en un punt
Sònia Martín.

IX Diada d’Escacs Actius de Sabadell

La Diada de l’11 de setembre és la data en què se celebra aquesta
competició d’escacs actius, que enguany ha estat molt disputada.
L’sprint final entre Emilio Córdova i Yuri Solodovnichenko ha estat
d’allò més emocionant, després que tots dos jugadors fallessin a
la cinquena ronda. Finalment ha estat el sistema de desempat el
que ha decantat el triomf cap al peruà.
IX Diada d’Escacs Actius
de Sabadell
· 11 de setembre de 2012
· categoria: a
· Participants: 79
· Guanyador: Emilio Córdova
· Àrbitre principal: R. Rodríguez

Redacció

E

l Parc Central del Vallès ha
pogut gaudir d’una competició d’alt nivell, amb 79
jugadors, dels quals gairebé la meitat eren titulats internacionals, entre GM, MI i MF. Emilio Córdova
i Yuri Solodovnichenko han fet un
gran final de torneig, vencent les
seves respectives partides a les 4
darreres rondes i acabant amb la
mateixa puntuació. El Buchholz
Tie-Breaks ha decidit a favor de
Córdova. Mentre tant, el cubà Lelys Stanley Martínez, que estava
fent un campionat molt seriós i ho
tenia tot a favor per adjudicar-se
el triomf, va fallar a les darreres
rondes, cedint 3 empats consecutius i donant vida a l’ucraïnès i al
peruà que venien llençats des de
darrera. Darrera d’ells va acabar el
MI del Llinars, Lázaro Lorenzo,
molt competitiu i cedint només
dues derrotes, però acabant amb els

Emilio Córdova, guanyador de la Diada d'Escacs Actius de Sabadell.

mateixos punts que el tercer. Per
altra banda, el rus Vladimir BurClassificació final
1. Córdova, Emilio
PER
2. Solodovnichenko, Yuri
UCR
3. Martínez, Lelys Stanley
CUB
4. Lorenzo, Lázaro
Llinars
5. Cruz, Cristhian
Escola E. Bcn
6. Burmakin, Vladimir
RUS
7. Jiménez, Pedro Alejandro
CUB
8. Muñoz, Miguel
Terrassa
9. Larduet, Carlos
CUB
10. Obregón, Juan Carlos
CUB
fins a 79 jugadors.

9

7,5
7,5
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6

makin, segon cap de sèrie, es va
haver de conformar amb la 6a plaça després de perdre en una decisiva partida davant del campió, a
la penúltima ronda, quan encapçalava la classificació, juntament
amb el cubà Lelys S. Martínez.
La competició s’ha celebrat en
horari de matí i tarda, en un sol
grup, per sistema suís a nou rondes i en modalitat d’escacs actius,
on els jugadors disposen de 15
minuts, més 5 segons per jugada.
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XX Open Int. d’Escacs Actius Vallfogona
Josep Oms triomfa a la seva terra
Amb aquest campionat finalitza el Circuit Català d’Oberts
Internacionals de Catalunya que s'inicia a principis de maig i
finalitza al setembre a Vallfogona. Josep Oms s'ha proclamat
vencedor, tot i perdre la darrera ronda.
XX Open Int. d’Escacs
Actius Vallfogona
· 22 i 23 de setembre de 2012
· categoria: a sup.
· Participants: 118
· Guanyador: Josep Oms
· Àrbitre principal: R. González

Imma Montoliu

E

l cap de setmana del 22 i 23
de setembre, un any més el
CE Vallfogona ha organitzat el seu ja tradicional Open Internacional d’Escacs Actius, arribant a la 20a edició aquest any.
Campionat d’onze rondes que es
disputen durant el dissabte tarda i
diumenge matí i tarda.
Aquesta edició va ser molt interessant, ja que es va contradir el
refrany castellà "Nadie es profeta
en su tierra”, perque el GM Josep
Oms va quedar campió amb 9
punts d’11 possibles, tot i que sortia amb el ranking número deu, títol que no adquiria des de l’any
2003.
El segon lloc va ser per al també català GM José Manuel López
del CCS Sabadell.
En la penúltima ronda (10a)
portaven 9 i 8 respectivament.
Josep Oms va perdre la seva primera i última partida del campionat amb GM Karen Movsziszian
del C.E. Lleida, i tot i així quedà

Josep Oms, guanyador de l'edició 2012 del torneig de Vallfogona.

campió absolut amb mig punt de
diferència sobre el segon.
Va ser un campionat molt disputat degut a la gran participació
de jugadors de gran nivell. En
aquesta edició van participar 5
GM, 13 MI, 8 MF i 5 MC, a part
que va ser un dels anys que varen
participar jugadors de tots els nivells i tots els trams estaven molt
Classificació final
1. Oms, Josep
Figueres
2. López, J, Manuel SCC Sabadell
3. Obregón, Juan Carlos
CUBA
4. Movsziszian, Karen
Lleida
5. Pérez, Orelvis
Montcada
6. Narciso, Marc
Barberà
7. Muñoz, Miguel
Terrassa
8. Asiís, Hipòlit
Barc. UGA
9. Panelo, Marcelo
St Andreu
10. González, Jorge
Lleida
fins a 118 jugadors.
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9
8,5
8,5
8,5
8
8
8
8
8
7,5

disputats fins a un total de 118 participants.
Cal destacar el gran campionat
del jove jugador de La Colmena
Carlos Rojano, ja que va guanyar
els mestres Cristhian Cruz, Guillem Baches, Hipòlit Asís, Karen
Movsziszian i Filemon Cruz, cosa
que va fer que es situés en la primera posició del seu tram d’Elo.
Des de l’organització de l’Open
de Vallfogona i a través d’aquestes línies volem agrair a tots els
jugadors que van participar en
aquesta edició i en especial a tots
aquells que van venir de d’altres
territorials i de clubs bastant allunyants. També i més aquest any,
volem agrair els col·laboradors i
administracions que han fet possible el poder fer aquest campionat.

Fa poc més de mig any que ens va deixar una de les figures més
grans que ha tingut els escacs catalans i espanyols, no
professional, de les últimes dècades: Miquel Albareda. Joaquim
Travesset ens relata, en homenatge, un parell de moments
importants de la seva vida.

Era l’any 1961 i es disputava a Barcelona
un matx molt interessant entre les seleccions d’Espanya i Suïssa. Llavors jo era un
jove aficionat als escacs i aquest esdeveniment, en jugar-se prop de casa, em tenia
entusiasmat. Era el moment de poder
veure, en carn i ossos, els mestres que un
sempre ha desitjat contemplar, per admirar
de prop el desenvolupament del seu joc.
I així va ser com, agafant la meva vella i
humil Retinette, vaig anar al local de la
Unió Gracienca d’Escacs, per tractar de no
perdre’m ni un sol detall de tot el que
passava en les partides. Una de les
fotografies que vaig aconseguir realitzar va
ser la de Miquel Albareda. Fotografia que
pràcticament s’ha passat dormint en el meu
àlbum més de cinquanta anys.

Joaquim Travesset

V

a ser un extraordinari i talentós jugador i ningú sap
on hagués arribat si hagués
pogut dedicar-se i prodigar-se amb
més regularitat als escacs on, amb
tota seguretat, hagués demostrat les
seves magnífiques facultats. Va ser,
també, un dels millors jugadors per
correspondència que ha tingut Espanya. I qui el coneixia en persona sabia que tots aquests qualifi-

catius es quedaven petits quan es
referien a la seva qualitat humana.
Home senzill, amable, modest i
tranquil. Mai permetia els elogis a
les seves actuacions, traient mèrit
a compartir un primer premi, com
en aquest cas, en un gran torneig
nacional, encara que hagués vençut a qualificats jugadors.
Sembla que la seva afició va començar cap a l’any 1940, participant en torneigs locals a Sabadell.
Al cap de tres anys va conquerir el

11

primer campionat de Catalunya, i
el 1945 el subcampionat d’Espanya. Per dificultats de desplaçament va haver de renunciar, en determinades ocasions, a la seva participació en diversos torneigs.
Pràcticament limitava la seva participació a les èpoques estivals, on
podia aplicar millor el seu temps
vacacional. En l’època de què estem parlant, va haver de renunciar
els torneigs de Gijón-1947 (que
van guanyar F.J.Pérez i Prins, exa-
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Miquel Albareda Creus
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equo) i Avilés-1947 (amb victòria
destacada de Francisco José Pérez). I, encara que sembli increïble, també va haver de renunciar a
la final del campionat de Catalunya individual de 1947, per dificultats en els desplaçaments, quan
es portaven jugades dues rondes i
havia aconseguit dues victòries,
una d’elles sobre Antonio Medina,
qui a la fi seria el vencedor.
No crec que existeixi ningú que
mai hagi tingut ni el més mínim
problema amb ell.
El vaig conèixer en la plenitud
del seu joc, quan era el millor tauler que tenia el Club Escacs Barcelona. I també amb posterioritat,
quan ja pràcticament estava retirat
dels escacs actius, però que encara
anava al Club Escacs Sabadell, els
diumenges, quan es jugava el campionat de Catalunya per equips, per
seguir el desenvolupament de les
partides i, crec jo, per saludar a tots

els visitants, coneguts seus de tants
anys, i canviar unes quantes paraules en record dels seus vells temps.
No pretenc aquí fer una biografia
d’Albareda, ja que ni tinc tot el
coneixement d’ella que faria falta
ni tampoc la informació que seria
precisa. El meu únic objectiu és
treure a la llum una mica de la seva
persona i comentar alguns dels
seus triomfs, que van ser molts,
com vuit campionats de Catalunya,
per posar un exemple.
El Torneig d'Almeria de 1947

Em conformo d’exposar unes
breus pàgines o un parell de moments de la seva vida. El primer
d’ells, el seu gran triomf en el torneig d’Almeria de 1947, davant
d’una plèiade de grans jugadors
espanyols, com podreu veure al
quadre de classificació que segueix
més endavant. No sé si aquest va
ser el major èxit de la seva carrera
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però sí que, amb tota seguretat, va
ser l’èxit de la seva constant regularitat, que el va portar a obtenir
victòries sobre qualificats grans
mestres. Recordo que en les meves converses amb l’Ángel Ribera
sobre Albareda, aquell em comentava que quan aquest perdia una
partida en el campionat social del
Club Escacs Barcelona… era Festa Major! Això volia dir que resultava molt complicat per a tots
els components del club alçar-se
amb la victòria quan s’enfrontaven
a Albareda. I, lògicament, quan alguna vegada perdia una partida, era
perquè repiquessin les campanes
de la catedral, que les tenien a trescents metres.
Miquel Albareda mai va ser
amant d’empaparse de llibres i
d’obertures. Un cop que li van preguntar va confessar que no havia
seguit cap tipus especial de pla.
Que únicament en els seus començaments va utilitzar un sol llibre de
partides, per a després seguir reproduint les pròpies i altres de
grans mestres… i agusant l’enginy.
Conseqüentment, el seu joc era
senzill, segur, sense complicacions, però d’una gran efectivitat no
exempta de bellesa, amb l’indiscutible mèrit de no ser producte de
laboratori.
Pel que es pot observar als quadres de classificació de dalt, Miquel Albareda –que només va perdre davant de Golmayo- va vèncer
per major coeficient de desempat.
Havia empatat amb Pomar, però va
vèncer a altres dos que serien
grans, com eren Medina i Torán.
Hem fet una selecció de partides d’Albareda que es troben en el
pgn adjunt, de les quals 6 de les
últimes corresponen a les quatre
primeres del matx amb el doctor

Rey Ardid i les altres dos al torneig d’Almeria.

Manuel Golmayo, que va ser l’únic
que el va vèncer, va fer uns comentaris en Ajedrez Español en els que
deia "… el torneig va confirmar la
gran classe d’Albareda, qui va
coronar el seu recent i rotund triomf sobre Rey Ardid, sortint ven-

cedor també en aquesta dura prova…"
Dos anys abans havia finalitzat
en la veïna ciutat de Terrassa un
altre torneig interessant. Albareda
només va poder ser segon, per millor desempat amb Francisco José
Pérez, però va tenir el torneig a la
seva mà. Sempre es diu que no hi
ha enemic petit i, en la mateixa
ronda, la sisena, Albareda i el campió aragonès –un excel·lent juga-

Fotografia i caricatura de Miquel Albareda.
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El matx contra Ramón Rey Ardid

El segon, el seu matx contra el doctor Ramón Rey Ardid, un altre dels
grans jugadors espanyols de tots
els temps, que parlarem més endavant i que s’havia jugat unes setmanes abans.
Entre els dies 31 de juliol al 5
d’agost de 1947 va tenir lloc un
matx a sis partides entre el doctor
Ramón Rey Ardid i Miquel Albareda. El matx despertava un gran
interès, donada la qualitat del mestre aragonès, que, per cert, portava
un temps retirat dels escacs actius,
per pròpia voluntat, i l’auge del
mestre català Miquel Albareda.
Quin va ser el motiu de disputar aquest matx? El propi Miquel
Albareda l’explicava al seu dia a
l’inoblidable amic Jordi Puig Laborda, periodista i cronista de la revista Destí i que, amb els anys, va
ser el president de l’Associació
Mundial de Periodistes d’Escacs,
amb més o menys aquestes paraules:
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Fotografia i caricatura del Dr. Rey Ardid.

dor per correspondència- Santiago
Martínez Mocete, perdien contra
Ubach i Morera. Albareda venia de
perdre la ronda anterior amb Medina, en una partida que va tenir
en franquícia i això, segurament,
el va tenir preocupat, però que no
entela la neta victòria d’Ubach. En
la dita ronda sisena, Solá va vèncer Massó, en presentar-se aquest
mitja hora tard en la represa, en un
error d’informació o d’interpretació, i va perdre en sobrepassar en
tres segons –com diuen les cròniques (?)- l’hora exacta. Solá no va
tenir compassió i es va apuntar la
seva única victòria. Així podem
veure que en aquella època ja hi
havia qui especulava amb el rellotge. Hi ha coses que no canvien.

II Torneig Nacional de La Pobla de Lillet 1956. Miquel Albareda, amb García-Orús i Pere
Puig a la dreta. A la seva esquerra, Ángel Ribera, Matías de Llorens i Bas. Agenollats,
General Soler, Barnola, Ridameya, Vilas, Vila-Sala-Sánchez i Franquesa.

bareda, que va guanyar les tres
primeres partides, entaulant les
restants". Segurament aquestes últimes línies se devien al fet que
Llorens presumia que el doctor
Rey Ardid no estava preparat conscienciosament, en estar apartat dels
escacs actius.

Imatges

Vegem ara algunes fotografies de
Miquel Albareda. La primera
d’elles (a dalt) correspon al II Torneig Nacional de La Pobla de
Lillet, amb tots els participants i
als que ell considerava també els
seus amics. Va defensar Espanya

Altra excel·lent foto de Miquel Albareda, jugant contra Roman Bordell en el IV Torneig
Nacional de La Pobla de Lillet (1958).
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Fotos de La Pobla de Lillet cedides pels amics Joan Barnola i Alejandro Melchor
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"La ciutat de Sabadell tenia per
costum organitzar cada any un torneig d’una certa envergadura amb
motiu de la seva Festa Major. Però
en aquesta ocasió no va poder ser,
pel fet que la majoria dels millors
jugadors espanyols estaven disputant el d’Avilés. Així que els seus
amics de Sabadell van intentar
compensar la falta d’un torneig
amb la possibilitat d’aquest matx
amb el doctor Rey Ardid, però sense que això fos un desafiament per
justificar la força de l’un sobre
l’altre".
Les quatre primeres partides havien de disputar-se a Sabadell i les
dues restants a Sitges. Albareda va
guanyar les tres primeres i van acabar en taules les altres tres, amb la
qual cosa el matx estava pràcticament decidit. Albareda va demostrar la seva millor forma en la primera i tercera partides, mentre que
en el segon l’avantatge va ser de
Rey, que va deixar passar moments
oportuns per millorar el resultat.
Potser la falta de competir del doctor Rey mantenia latent la incògnita de saber si podria fer front al
seu rival, màximament tenint en
compte que, al revés del doctor
Rey, Albareda no era un especialista en matxs individuals.
En uns comentaris en Ajedrez
Español, Rafael Llorens deia "La
quarta partida, acabada en taules,
va tenir diverses alternatives, i va
passar per un moment crític que
el negre (Albareda) va poder haver decidit la lluita en el seu favor
mitjançant una maniobra tan profunda com a efectiva". I abans també havia comentat que "… si bé no
creiem que sigui prudent treure
conclusions definitives del contundent resultat aconseguit per Al-
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Albareda, al centre de la imatge, entre Llorens i Medina, amb alguns dels seus companys
del CE Barcelona. Darrera d'ells, en un lloc preferent, un excel·lent quadre de la Societat
Espanyola de problemistes d'Escacs, que tant apreciaven els socis del CE Barcelona, Dr.
Esteve Puig i Puig, Josep Mandil, Francesc Vicas, hnri Rinck i Joaquim Gil, entre d'altres.

en nombroses ocasions a la Copa
d’Europa (trofeu Clara Benedict),
contra altres seleccions nacionals,
així com en l’Olimpíada de Munic
de 1958.
Miquel Albareda va rebre fa uns
pocs anys de mans del President
de la Generalitat de Catalunya la
placa de Forjador de la Història
Esportiva de Catalunya.
Amb ocasió de jugar-se a
Sabadell el Campionat Nacional
d’Espanya del 2007, la Federació
Espanyola d’Escacs li va retre un
emotiu homenatge.
I el passat any 2011, durant la
Festa Catalana dels Escacs, va rebre la insígnia d’or de la Federació Catalana d’Escacs.
També el 13 de desembre de
1959, el CE Barcelona, en celebrar
les festes del 37è aniversari de la
seva fundació, va fer un homenatge a Albareda, i el consorci del
club, el senyor Víctor A. Iturrioz,
li va dedicar el següent sonet:

A MIGUEL ALBAREDA
Eximi escaquista
(Sumant-se a l’homenatge que, aquesta nit, li tributa el Club
d’Escacs Barcelona)
Es ciencia el Ajedrez, arte y deporte;
cautiva con su hechizo al que lo juega
y estudio y trato y afición le entrega
en cotidiano afán. De Reyes Corte
atrae y ennoblece con su porte.
En honda, limpia admiración anega
al que, sin miedo, por su mar navega
con sólo Tiempo-Espacio como Norte.
Es ciencia el Ajedrez y, tú, Maestro;
modesta sencillez, tu recio escudo;
tu Idea-Posición, lucha valiente.
Cien veces Campeón, a la par diestro
en decir que en hacer, hoy te saludo
y brindo en tu loor mi copa ardiente.
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Estic segur que Miquel Albareda mereixia un article més extens,
més complet. Lamento sincerament que els meus condicionants
informatius no em permetin estendre’m més, com era el meu desig.
Tampoc desitjava fer un article
massa llarg. De totes maneres, estic convençut que amb el poc que
hem parlat d’ell, tothom haurà
comprovat que va ser un jugador
d’una categoria excepcional. Però
abans d’acabar m’agradaria incloure una simpàtica entrevista que, el
1954, li van fer al Club Escacs
Barcelona, a la que ell va respondre de forma magnífica. Vegem-la
tal com es va publicar, així ens adonarem de qui era realment Miquel
Albareda Creus.
Vagi el meu respecte i admiració cap a un home que respirava
escacs pels quatre costats.
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