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Magistral Ciutat de Barcelona - Casino de Barcelona
Victòria del jove rus Sanan Sjugirov
Un any més, ha finalitzat amb èxit el Magistral Ciutat de Barcelona-Casino de Barcelona 2012, organitzat per la FCE, comptant amb
el patrocini de l’Ajuntament de Barcelona i el Casino de Barcelona
(Grup Peralada). Amb només 19 anys, el GM rus Sanan Sjugirov
s'ha imposat amb tot mereixement.
Jordi Parayre i Ana Matnadze

E

l torneig, inclòs en l’ACP
Tour, s’ha disputat en el Casino de Barcelona del 23 al
31 d’octubre, pel sistema de lliga
a una volta. Com és habitual en
aquest torneig, el ritme de joc era
de 90 minuts més 30 segons d’increment per a les primeres 40 jugades, més 30 minuts i 30 segons
d’increment per a cada jugada fins
al final de la partida, no sent possible proposar taules abans del primer control de temps, la qual cosa
acostuma a garantir que cadascuna de les partides es decideix en
intensa lluita.

El GM rus Sanan Sjugirov, campió del torneig.
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D’esquerra a dreta: el director del torneig, Jordi Parayre, el representant territorial de la Generalitat, Santiago Siquier, el guanyador del
torneig, Sanan Sjugirov, el Gerent de l’Institut Barcelona Esports, Xavier Amador, i el director del Casino de Barcelona Salvador Serra.

Jordi Parayre, ha estat el Director
del torneig, i la IM Anna Matnadze, ha estat l’encarregada de relacions públiques. Com a àrbitre ha
actuat Manolo Navarro, sent el tècnic de retransmissió l’Albert Reginaldo.
El torneig havia sofert les inesperades baixes dels GM Emilio
Córdova i Ivan Salgado, molt poc
abans de l’inici del torneig. Córdova va manifestar tenir problemes
per a l’obtenció del visat per viatjar a Espanya. Salgado, el guanyador de la passada edició, per la seva
part, va cancel·lar la seva participació el dia abans de l’inici del torneig al·legant problemes personals.
L’organització del torneig va actuar
de forma eficaç en una situació
d’emergència i les baixes van ser
cobertes pels GM Levan Aroshidze, de Geòrgia, i Predrag Nikolic,
de Bòsnia.
El guanyador, molt merescuda-

ment, ha estat el jove GM rus
Sanan Sjugirov. Amb 7 punts de 9
possibles, i sense conèixer la derrota. Sanan ha demostrat un gran
esperit lluitador, batallant per guanyar en posicions avantatjoses o
igualades i defensant amb ungles i
dents posicions inferiors. Cal esmentar la seva exquisida preparació teòrica. Ha demostrat que està
en plena progressió i li queden encara molts títols per aconseguir.
Aquest jove jugador de 19 anys té
en el seu palmarès haver estat campió del món sub-10 i sub-14, entre
d’altres èxits.
El segon classificat ha estat el
cubà Yuniesky Quesada, amb 6
punts. Yuniesky s’ha mantingut fidel al seu estil sòlid, tampoc ha
perdut cap partida, ha delectat el
públic tant amb atacs asfixiants,
com amb finals molt didàctics.
Sens dubte, ha realitzat un gran
torneig.

5

El conegut analista del campió
del món (Anand), Peter Heine Nielsen, ha ocupat el tercer lloc, amb
5,5 punts. Peter ha tingut els seus
alts i baixos en el torneig. Va començar molt fort però desprès va
desaprofitar algunes partides en les
quals tenia una forta iniciativa. La
seva actuació podria considerar-se
bastant bona, però irregular. Hi ha
la possibilitat que hagi estat provant algunes anàlisis per després
polir-los millor per al seu “pupil”.
En els llocs quart i cinquè han
empatat Ivan Sokolov i Levan
Aroshidze, respectivament. De
Sokolov tots esperàvem una actuació més impressionant, per tot el
seu historial, experiència, trajectòria, i ser el participant amb més
Elo. Per la seva banda, Aroshidze,
havent estat convidat en l’últim
moment, no havia tingut molt
temps per preparar-se i ha sorprès
molt gratament per la seva solide-
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Yuniesky Quesada, GM cubà, actualment jugador del Barberà, ha acabat segon, invicte.

Peter Heine Nielsen va començar fort però es va anar desinflant i va acabar tercer.

Ivan Sokolov, el número un del rànquing, va tenir dues derrotes i va acabar quart.
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sa. Va comentar al final del torneig
que s’havia passat tots els dies a
l’habitació de l’hotel, preparant-se,
durant el transcurs del mateix.
El jove català Àlvar Alonso ha
estat el sisè. Àlvar va començar
molt sòlid, amb quatre taules seguides, i va jugar uns escacs plens
d’estratègies i riscos. A més, tenint
en compte que estava debutant en
el Magistral, i anava a classe universitària als matins després de les
quals acudia a la ronda, la seva
actuació pot considerar-se més que
bona. A més, compta amb una històrica victòria en front de Peter
Nielsen.
Un altre debutant, Joan Fluvià,
ha aconseguit la setena posició.
Joan ha trigat a arrencar, els nervis
i la responsabilitat d’aquest tipus
de torneig no són comparables als
dels oberts suïssos; però també ha
demostrat un excel·lent joc. Mereix
especial esment la seva gran victòria amb negres sobre l’expert
Sokolov, en una variant de la qual
aquest és un gran especialista. La
partida és tan bonica que fins i tot
ha obtingut l’interès del gran periodista Leontxo García a la seva
habitual columna d’El País.
Un altre català, Josep Oms, ha
estat el vuitè. Josep ha malgastat
diverses partides avantatjoses. Fins
i tot a l’última ronda, contra el mític Nikolic, primer tenia molt avantatge, després la possibilitat d’obtenir taules, però un error li va costar la partida. Això en conjunt ha
fet que hagi quedat per sota a la
classificació final, tot i tenir bones
possibilitats en gairebé totes les
partides.
El “veterà” Nikolic ha ocupat
el penúltim lloc. Predrag era un
altre jugador que, al costat d’Aroshidze, reemplaçava a un altre ju-

El GM georgià Levan Aroshidze, convidat d'última hora, es va mostrar sòlid i va fer un
paper prou digne, tot i no poder preparar el torneig amb temps.

El campió d'Espanya 2011, Àlvar Alonso, va ser el primer català classificat del torneig.

Joan Fluvià va acabar 7è però va demostrar, a més d'un bon esperit de lluita, que pot
guanyar a tot un gran jugador com Ivan Sokolov.
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gador prèviament confirmat, vinti-quatre hores abans de començar
el Magistral. Per començar, li volem donar les gràcies des d’aquí
també, per la seva valentia. La veritat és que no ha estat el seu torneig, però estem segurs que els
propers esdeveniments li anirà millor. En qualsevol cas, aquest jugador deixa molt bon record als organitzadors per la seva actitud i
professionalitat.
I per acabar, l’últim a la classificació empatat a punts amb el vuitè ha estat, l’actual campió de Catalunya i subcampió d’Espanya,
Miguel Muñoz, qui va començar
amb molta energia, guanyant una
partida molt maca, però durant el
transcurs del torneig ha sofert una
mena de baixa, perdent diverses
seguides. No obstant això, en totes i cadascuna de les partides que
ha jugat, ha lluitat com un heroi, i
ha demostrat que té molt de talent
i classe, la qual cosa sens dubte tornarà a veure’s en els propers torneigs.
I això ha estat tot sobre aquesta
edició del Magistral Casino de
Barcelona 2012. Ens veiem el proper any, on es complirà el desè Ciutat de Barcelona en el seu format
de torneig tancat reservat a grans
mestres i mestres internacionals.
Un torneig que organitza la FCE
perquè els millors jugadors del
nostre país tinguin l’oportunitat
d’enfrontar-se a d’altres jugadors
de prestigi, pugui ser gaudit pels
aficionats, i per a traslladar el nom
de la ciutat de Barcelona i capital
de Catalunya al món escaquístic.
Des d’aquí donem un cop més
l’agraïment a l’Ajuntament de Barcelona i el Casino de Barcelona per
la seva estimable i imprescindible
col·laboració.
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Muñoz, M.

Nikolic, P.
Defensa Caro Kann [B11]
És la meva primera experiència en
un Magistral d´aquesta categoria i
he de confessar que, malgrat el
nivell del torneig, vaig deixar passar algunes opcions de taules en
diverses partides, i després de
portar cinc derrotes consecutives,
tot i la dita "no hi ha cinquè dolent", em vaig acomiadar del casino amb 1,5 a l´inici i 1,5 al final.
Poques vegades es té l´oportunitat
de jugar contra un GM que ha estat entre els millors del món.
1.e4 c6
Les negres elegeixen la sòlida defensa Caro-Kann.
2.¤c3 d5 3.¤f3 ¥g4
Una altra possibilitat més en l´estil
Caro-Kann era 3...dxe4 4.¤xe4
¤f6
4.¥e2
Les blanques juguen l´obertura de
forma modesta, portant el pes de
la lluita al mig joc.
4...¤f6
Aquesta jugada de les negres demostra que hi ha ànim per a una
lluita complexa.
5.e5 ¤fd7 6.d4 e6 7.0–0
L´obertura ens ha portat a una
estructura de peons pròpia de la
defensa Francesa.
7...c5 8.¥g5 £b6 9.dxc5
Amb el centre tancat l´avantatge
de desenvolupament de les blanques no es deixaria notar.
9...¤xc5
Si 9...¥xc5 10.¤a4 £c7 11.c4
obrint el joc.
10.¥e3 ¥xf3
Si 10...£xb2 11.¤b5 amb problemes per a la torre i la dama negres.
11.¥xf3 ¤c6
Una altra vegada, si 11...£xb2
12.£d2
12.¦b1
Les blanques intenten 12.b4
12...£d8 13.¦e1 ¥e7

Josep Oms, millor jugador català del Circuit 2012, va deixar passar bones oportunitats de
victòries i va acabar 8è.

Si 13...¤xe5? 14.¥xd5!
14.¥f4 0–0 15.¤e2 ¤d7 16.¤d4
¤xd4 17.£xd4 b5
Oposant-se a 18.c4
18.c3 £a5 19.a3 ¥c5 20.£d2 £b6
21.b4
Encara que aquesta jugada cregui una debilitat a c3 em permet
coordinar les peces blanques per
iniciar un atac al rei.
21...¥e7 22.¥e2!?

Aquesta jugada i el posterior trasllat de la torre a la tercera fila, és
l´inici d´un perillós pla d´atac. Una
altra possibilitat, més posicional
era 22.a4 bxa4 23.c4
22...¦fc8 23.¥d3 £c6 24.¦e3
Defensa indirecta del peó de c3
24...¤f8 25.£e2
La dama també vol participar de
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la festa.
25...¤g6 26.£h5
Ara queda clar l´agressiu pla de les
blanques.
26...¥f8 27.¦h3 h6 28.¥xg6 fxg6
29.£xg6

Després de capturar a g6 i guanyar un peó em vaig sentir molt
tranquil amb la meva posició i em
vaig aixecar per anar al bany i poder aclarir-me, però em vaig emportar una sorpresa fora del tauler, resulta que l´hostessa del casino no em va permetre l´accés a
causa de no tenir el tiquet d´ingrés.
Continu amb la partida. Aquí les
blanques han executat el seu pla i
han guanyat un peó però, a causa
de la debilitat dels meus peons del
flanc dama, era conscient que encara estava lluny de guanyar la

K
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Predrag Nikolic va cobrir una de les dues baixes i només va tenir 24 hores per preparar el
torneig, cosa que el va perjudicar enormement i que explica el seu penúltim lloc.

partida.
29...£e8 30.£d3 a5
Comença el contrajoc de les negres.
31.¥e3 axb4 32.axb4 ¦a3 33.¥d4
¦c4
Amenaçant capturar a b4
34.£d1
Les blanques tenen un peó de més
però és no és fàcil progressar perquè les negres tenen un bon bloqueig de la posició.
34...¥e7
Potser el millor pla sigui portar la
torre de h3 a jugar novament, canviar una torre i intentar avançar els
peons del flanc de rei.
35.£g4?
Un error que permet un dissimulat
cop tàctic que dóna com a mínim
igualtat a les negres.
35...¥xb4! 36.f4
Si 36.cxb4 ¦xh3 37.gxh3 ¦xd4
38.£xd4 £g6+ La clau de la combinació.
36...¥xc3 37.¥xc3 ¦axc3
38.¦xh6 £f7 39.g3 ¦c1+ 40.¦xc1
¦xc1+ 41.¢g2 ¦c2+ 42.¢h3 ¦c6
43.£g5
Intentant avançar el peó a f5
43...¦c8 44.£g4 ¦e8?!
Les negres van haver de repetir
jugades portant la torre a c6, ara
pagaran cara la seva ambició.
45.¦f6 £e7 46.¦h6
Les blanques van poder capturar

el peó directament però plantegen
una astuta trampa.
46...b4? 47.£g6!
Ara l´atac directe decideix la partida
47...¦a8

48.f5!
La clau de l´atac.
48...exf5
En cas contrari el peó seguia
avançant a f6
49.e6 £e8 50.£h7+ ¢f8 51.£h8+
¢e7 52.£xg7+ ¢d6 53.£d4 £b5
54.e7+ ¢d7 55.£f4
Prossegueix l´atac i al seu torn
defensa la casella f1
55...¦e8 56.¦d6+ ¢c8 57.£xf5+
¢c7 58.£e5
A les negres només els queden un
parell d´escacs desesperats.
58...£f1+ 59.¢g4 ¦g8+ 60.¦g6+
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Sokolov, I

Muñoz, M
Obertura Anglesa [A30]
1.¤f3
Normalment, acostumo a obrir
amb 1.d4, però he vist la preferència dels meus contrincants per la
línia jugada en la partida.
1...c5 2.c4 ¤c6 3.d4 ¤f6?!
El negre accepta entrar en una línia coneguda, amb temps de
menys. 3...cxd4 seria més normal.
4.d5 ¤a5 5.¤c3 g6
El negre no es pot permetre perdre un temps preciós en l'obertura
prenent un peó amb 5...¤xc4, ja
que després de 6.e4 el desenvolupament del blanc s'accelera i
porta al col·lapse del joc negre.
6.e4
Si ho comparem amb una Obertura Anglesa regular, amb 1.c4 c5
2. ¤f3 ¤c6 3.e3 g6 4.d4 ¥g7
5.¤c3 0–0 6.d5 ¤a5 el blanc té un
temps de més, ja que el peó blanc
és a e4.
6...d6 7.h3 ¥g7 8.¥g5 e5

Aquest moviment determina
l'estructura de peons central. Al
negre probablement no li agradava 8...0–0 9.£d2; o bé 8...h6 9.¥f4

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 34 Novembre 2012

1-0
Victòria!! Una partida amb moltes
errades d´ambdós, però emocionant.
M. Muñoz
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9.b4!?
Intentant agafar avantatge d'una
situació concreta. Un moviment
més normal seria 9.¥d3 o bé
9.¤d2, objectivament millors.
9...cxb4 10.£a4+ ¥d7 11.£xb4
£c7 12.¦c1
Si se juga immediatament 12.¤b5
¥xb5 13.cxb5? ve 13...¤xe4
12...0–0 13.¤b5 ¥xb5 14.cxb5
£d8 15.¥e2 b6
El blanc té més espai i planeja dur
el seu ¤a5 a c5 per tornar més
sòlida la seva posició. De totes formes, jo havia decidit traslladar la
meva torre a c6 (amb la possibilitat de sacrificar-la) per tal
d'interrompre el desenvolupament
negre.
16.¥e3 ¤b7 17.¦c6 ¤d7 18.h4
El blanc podria sacrificar a c6, enmig de plans per desenvolupar
més iniciativa al flanc de rei. L'atac
al flanc de rei era també la raó per
la qual he retardat l'enroc.
18...¤dc5 19.h5 ¥f6
La jugada 19...¤a5 era també una
altra possibilitat. 20.hxg6
(20.¦xc5?! no és bo per 20...bxc5
(20...dxc5?! 21.£d2‚) 21.£d2
¤b7! i el negre amenaça canvi de
dames 22.¥h6? £a5) 20...hxg6
21.£b1 ¤xc6 22.bxc6 amb un fort
peó passat a c6, el blanc té compensació, però res més.
20.g4 ¦b8?!
Aquest moviment sembla estrany.
La immediata 20...¤a5 buscant el
canvi sembla més lògica.
21.g5 ¥e7
Cas de 21...¥g7?! el blanc continua el seu atac amb 22.¤h2 seguit de ¥g4
22.¥d2
La idea d'aquest moviment no era
només apuntar a a5, sinó netejar
la tercera fila per a una transferència de la dama cap a h3. Si ara la
dama fos a h3 podria haver estat
mat!. L'alternativa era 22.£b1
22...¦e8 23.£c4 ¤a5 24.¥xa5
bxa5 25.hxg6 hxg6
Un dels moments crítics de la par-

L'actual campió de Catalunya, Miguel Muñoz, ha anat de més a menys durant el torneig.

tida.

26.¤xe5!
Aquest moviment és una sorpresa
per al meu adversari i requereix
d'una precisa defensa. L'opció
26.¦xc5 dxc5 27.¤xe5 no
m'agrada, ja que el negre podria
agafar un excel·lent control dels
quadres negres o podria simplificar massa la partida i anar cap a
taules: 27...¥xg5 28.¦h8+ (un
tema tàctic standard) (28.¤g4?!
¥f6!; or 28.¤c6 £d6 29.¤xb8
¦xb8 el control de les caselles negres és molt fort i el negre té un
joc fàcil) 28...¢g7 29.¦xe8 £xe8
30.¤c6 ¦b6 el blanc té compensació, però res més i la partida va
cap a taules ben aviat 31.£c3+ f6
32.¥d3 (32.£xa5 £xe4 33.£xa7+
¢h6 34.£xb6 £h1+ 35.¥f1 £e4+
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36.¥e2 £h1+) 32...£h8 33.£xc5
£h1+ 34.¢e2 £h5+ 35.¢e1
£h1+=
26...dxe5
26...¥xg5 porta un millor joc per al
blanc després de 27.¦h8+ ¢g7
28.¤xf7 (28.¦xe8 £xe8 29.¦xc5
£xe5 30.£c3=) 28...¢xf7 29.¦c7+
¥e7 30.¦xe7+! £xe7 (30...¢xe7
31.¦h7+ ¢f8 32.£c3+- ¦e5
33.£f3+) 31.¦h7+ ¢g8 32.¦xe7
¦xe7 33.f3
27.£c3!
Jugada tàctica darrera de
26.¤xe5. El blanc amenaça traslladar la dama a la fila h, amb mat.
27...¥f8?!

Moment crític. El negre s'equivoca.
Amb 27...£d7? tampoc se salva,
per 28.£g3 seguit de £h4 (no
28.£xe5?? ¤d3+ 29.¥xd3 ¥b4+ i

el negre guanya). El negre podia
forçar les taules amb 27...¤xe4!!
28.£h3 ¥b4+ 29.¢f1 ¤d2+ i el
blanc s'ha de conformar amb escac continu 30.¢e1 (30.¢g2? perd
per 30...£xg5+ 31.¥g4 ¢g7!! única! (31...¢f8 32.¦c7) 32.£h7+
(sinó el negre fa ¦h8) 32...¢f8 i
l'alfil blanc de g4 ara penja)
30...¤f3+ 31.¢f1 ¤d2+ i taules
28.£h3 ¥g7 29.¦xc5
El negre ara té un joc difícil per
endavant.
29...£xg5 30.¦c7
La torre blanca a c7 és dominant.
El peó passat d és perillós i les
amenaces de mat contra el negre
estan ben presents. En una posició complicada, el negre sacrifica
un peó amb l'esperança de crear
contrajoc.
30...a6
Cas de 30...£f4 31.d6! £xe4
32.¢f1 el blanc té atac de mat.
32...¦ed8 33.¥c4 ¦xd6 34.£h7+
¢f8 35.¦xf7+
31.bxa6 ¦b1+ 32.¥d1
El peó blanc a6 és ara terrible. El
blanc ha d'anar una mica en
compte però la partida està decidida.
32...£f4 33.£d3
O 33.0–0 £xe4 34.a7+33...¦b4 34.¦c4 ¥f8
34...¦b2 35.£e3
35.£h3 ¥h6

35...¥g7 36.¦xb4 axb4 37.£e3
36.¦xb4 £d2+ 37.¢f1 axb4
38.¥a4
I el negre abandona, ja que després de 38...£c1+ 39.¢g2 £g5+
40.£g3 ¦a8 41.¥b5 £xg3+
42.¢xg3 ja no té esperances.
1–0
I. Sokolov
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Sokolov,I.

Fluvia, J.
Defensa Nimzoíndia [E48]
Després de 5 rondes em trobava
amb 1 punt gràcies a 2 taules que
havia fet contra Oms i Nikolic i em
tocava jugar amb negres contra el
número 1 del torneig. Era conscient que tenia tots els números de
perdre però vaig decidir no canviar el meu estil de joc ni les obertures tot i que el meu adversari fos
un especialista en la Nimzoíndia
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3
0–0 5.¥d3 d5 6.cxd5 exd5 7.¤ge2
¦e8 8.¥d2 ¥d6 9.¦c1
Dins de les variants que jugava el
meu contrincant aquesta era possiblement la que més cops havia
fet, per tant era la que m´havia
mirat potser més estona.
9...c6
Variants amb 9...a6 10.0–0 ¤bd7
amb idea de c5 aprofitant que el
peó de a6 controla els salts de
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14...b6?! seria el correcte si no fos
per 15.e4! i ara si 15...dxe4 16.fxe4
¥c5 17.¥e3 i no és possible ¤g4
perquè està f7 penjant; 14...g6!? és
una forma una mica extravagant
d´evitar 15.e4 dxe4 16.fxe4 ¤g4!
17.£xf7+ ¢h8 S´amenaça guanyar la dama amb ¦f8 per tant és
única 18.£f3 ¤xh2 19.£f6+ ¢g8 i
si el blanc no vol repetir ha d´entrar
a 20.£xd8 ¦xd8 21.¦f2 ¤g4
22.¦f3 i el negre no pot estar pitjor
de cap manera.
15.¤b5 ¥f8
Ara tampoc seria bo 15...b6 ja que
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La foto de família, amb tots els jugadors: Oms, Nielsen, Sjugirov, Quesada, Sokolov,
Aroshide, Fluvià i Nikolic, d'esquerra a dreta; Alonso i Muñoz, a baix.

cavall, són més normals.
10.f3 a5
La veritat és que en aquesta línia
en concret no tenia partides de
ningú amb negres jugant el típic pla
de c6, a5, ¤a6-c7-e6. Vaig estar
analitzant una estona i no vaig trobar cap motiu pel que no hauria
de ser bo, per tant vaig decidir jugar-lo.
11.0–0 ¤a6 12.£e1
12.e4 no és mai possible per
12...dxe4 13.fxe4 ¤c5 i el fet que
el rei blanc estigui a g1 fa que pugui prendre a c5 amb xec i recapturar a d3
12...¤c7 13.¢h1 ¤e6
Arribant just a temps per evitar e4
14.£f2
14.e4 Ara tampoc és possible per
14...dxe4 15.fxe4 ¤xd4 16.¤xd4
¥e5
14...c5
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el blanc jugaria amb la parella
d´alfils de forma gratuïta després
de 16.¤xd6 £xd6 17.dxc5 ¤xc5
18.¥c2²
16.dxc5 ¤xc5 17.¥c2 b6
Aquí vaig estar considerant molta
estona si jugar b6 o posar-hi en el
seu lloc la dama. Em va semblar
que després de 17...£b6 18.¤ed4
¥d7 19.a4 Les meves peces no
estaven gens coordinades i el
blanc podria jugar amb ¥c3 amb
bona posició.
18.¥c3 ¥a6
Guardant d7 per una altra peça.
19.a4
Una possibilitat interessant per
desequilibrar la posició seria jugar
19.¥xf6 £xf6 20.¤c7 £xb2 I aquí
tot i perdre qualitat tinc molta activitat i un peó (amenaçant un segon), per exemple el blanc se´l
podria defensar amb la increïble
21.¤c3!? amenaçant ¥xh7 i a la
vegada defensant el cavall amb el
mateix truc. Però després de
21...g6 22.¥b1 £xf2 23.¦xf2 ¥b7
24.¤xa8 ¥xa8 25.¦d2 ¦xe3
26.¤xd5 ¥xd5 27.¦xd5 És molt
possible que pugui defensar
aquest final ja que el meu alfil és
molt millor que el blanc.

19...¤cd7!
El cavall a c5 ja no hi feia res, en
canvi des de d7 defensa totes les
possibles amenaces de £h4 o
£g3
20.¤ed4 ¤e5

El director del torneig, Jordi Parayre, la relacions públiques, Ana Matnadze, i el president
de la FCE, Toni Ayza.

Defensant l´entrada a c6 i bloquejant la diagonal.
21.¦fe1 ¦c8 22.¦cd1
Aquí em vaig començar a adonar
que no trobava jugades útils ja que
totes les meves peces estaven ben
col·locades excepte la dama, però
la dama no la podia moure ja que
contra £d7 sempre hi ha ¥f5. Per
tant vaig haver d´idear una forma
de treure-la del mig ja que
l´amenaça e4 sempre està al aire.
22...¦c5!? 23.h3
Sempre està bé obrir un forat per
al rei blanc tot i que ara el blanc ha
de vigilar amb les caselles negres.
23...£b8 24.¤f5?!
Aquesta jugada no és què sigui
dolenta ja que el blanc sempre està

a temps de recular però implica
una idea equivocada. Jo esperava que em jugués amb 24.g4 h6
25.h4 i tenia l´esperança que els
dos reis estessin en perill i no només el meu. Per exemple podria
seguir amb 25...£c8 per evitar g5
26.¢g2 ¤c4 27.g5 hxg5 28.hxg5
¤h5 amb igualtat d´oportunitats
pels dos bàndols.
24...g6 25.£h4?!
Seguint amb la idea errònia 25.f4
Tampoc és perillosa perquè ara el
blanc té la debilitat del quadre e4.
Per exemple 25...¤ed7 26.¤g3
¥xb5 27.axb5 ¦ec8 i s´ha de vigilar amb el sacrifici a c3 deixant el
peó d´a passat. En canvi 25.¤fd4
hauria estat reconèixer l´error però

L'àrbitre del torneig, Manolo Navarro, i Ana Matnadze al seu costat.
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Àlvar Alonso i Joan Fluvià durant el sopar.

continuar amb el lleuger avantatge.
25...£d8 26.¤h6+?

I finalment la jugada després de la

qual ja no hi ha marxa enrera. Era
necessari jugar amb 26.£g5 ¥xb5
27.axb5 ¤ed7 i només ara
28.¤h6+ ¢g7 (28...¥xh6 també és
possible tot i que sembli que debiliti molt les caselles negres
29.£xh6 £c7 La idea és jugar amb
¦xc3 i el blanc si no aconsegueix
obrir cap columna té un final molt
incòmode, per exemple: 30.e4
¦xc3 31.bxc3 £xc3 32.£d2 £xd2
33.¦xd2 dxe4 34.fxe4 ¤c5 35.e5
¤fd7 i el negre té moltes idees,
entre elles ¦a8 seguit de a4 i ¦a5)
29.¥f5 ¦xc3 30.bxc3 ¤c5 31.¤g4
¤xg4 32.£xg4 £f6 amb suficient
compensació per la qualitat.
26...¥xh6 27.£xh6 ¥xb5!
Una jugada més que res intuïtiva

La sala de joc, plena de públic.
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Aquesta jugada perd, però el laberint de variants és complicat:
29.e4? tampoc servia per
29...¤xf3! 30.gxf3 £h4 31.£d2 d4!
(31...£xh3+ 32.£h2 £xf3+ en un
principi em semblava avantatjós
per a les negres però no sembla
tant senzill 33.£g2 ¦xc3 34.bxc3
£xc3 I l´ordinador diu (0.00) per
tant suposo que deu haver algun
continu amagat en algun lloc tot i
que jugar amb 4 peons contra torre no era la meva aspiració)
32.¥xd4 ¦g5 Sense pressa per
prendre a h3 ja que potser sigui la
torre la que mengi allà 33.£h2 amb
idea de ¥f2 per tant s´ha de fer
33...¤g3+ 34.¢g2 i ara la fina
34...¦c8! (34...¤xe4+ 35.¢h1
¤g3+ 36.£xg3 i és el blanc qui fa
mat!) 35.¥b1 ¤xe4+ 36.¢h1 Ara
si que es pot jugar 36...¤g3+
37.¢g2 ¤e2+ 38.¢f1 ¤xd4 i aquí
es veu perquè s´havia d´eliminar
primer el peó d´4, ara la dama defensa el cavall i l´avantatge negre
és clar; l'única possibilitat real del

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 34 Novembre 2012

ja que en cap variant trobava que
el meu alfil fos útil i el cavall amb
dues jugades es podia plantar al
flanc de rei.
28.axb5 ¤h5
I aquí el blanc es comença a trobar amb problemes. L´amenaça
principal és £h4 seguit de ¤g3
guanyant la dama o de ¤xf3 si el
rei intenta escapar.
29.¦d4?
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blanc era jugar amb 29.¢g1™ £h4
amenaçant ¤xf3 per tant 30.¦e2
£g3 31.¦f1 ¦xc3! 32.bxc3 f5 sempre amb el truc de caçar la dama
amb ¤f7 33.¥b3 ¦d8 34.¦d2 ¤f7
35.¦xd5 ¤xh6 36.¦xd8+ ¢g7
37.¦d7+ ¢f8 38.¦fd1 ¤g7 I tot i
que objectivament el negre deu
estar guanyat el blanc encara pot
plantar cara ja que els cavalls negres estan fora de joc.
29...f5 30.e4 f4!
I sembla que ja està, la dama està
tancada per dos cavalls, però el
blanc encara té recursos
31.¦xd5
31.exd5 L´altra possibilitat que vaig
considerar era 31...£h4 però ara
el blanc ha de defensar massa
amenaces: ¤g3, ¦xc3 seguit de
£xe1 i ¤f7 32.¥xg6 per intentar
complicar la posició 32...¤g3+
33.¢h2 £xh6 34.¥xe8 però aquí
puc ignorar completament el peó
d i jugar amb 34...£g5 35.d6
¤xf3+! 36.gxf3 ¤e2 sacrificant els
dos cavalls 37.¦xe2 £g3+ 38.¢h1
£xh3+–+; 31.¥b3 no la vaig analitzar ja que almenys puc passar a
la variant de la partida jugant ¤f7
tot i que en aquest cas seria millor
jugar amb 31...¦xc3! 32.¦xd5 ¦xb3
33.¦xd8 ¦xd8 34.£g5 ¤f7 35.£e7
¤g3+ 36.¢h2 ¦xb2 i la torre i els
dos cavalls son molt millors que la
dama en aquesta posició, possiblement donin mat en poques jugades.
31...¦xd5
31...£h4?? Pot semblar que guanyi però tira tota la feina per la borda 32.¦xe5 ¤g3+ 33.¢h2 £xh6
34.¦xe8+ ¢f7 35.¦b8 i ara el que
està sense dama soc jo i totes les
peces blanques juguen, segurament el blanc no tingui problemes
per guanyar això.
32.¥b3
32.exd5 era l´altra jugada a analitzar ara s´ha de vigilar i jugar
32...£h4 (ja que 32...¤f7 33.¦xe8+
£xe8 34.¥xg6! no perd però pels
pèls ja que disposo de continu

34...¤g3+ 35.¢h2 ¤f1+ i el rei
blanc mai pot anar a g1 ja que podria desclavar la meva dama amb
escac a e3 i menjar-me la blanca)
33.¥xg6 hxg6 34.¦xe5 ¤g3+
35.¢g1 £xh6 36.¦xe8+ ¢f7 I aquí
tot i estar la dama negra fora de
joc, el blanc no té peces suficients
per aconseguir compensació.
32...¤f7 33.¥xd5 £xd5! 34.exd5
¦xe1+ 35.¥xe1 ¤xh6 36.¥f2

Casualment 36.¥xa5 no val per
36...bxa5 (36...¤f5 també guanyaria però la tasca seria molt més
complicada que a la par tida
37.¥xb6 ¤d6 38.¥c7 ¤xb5 39.d6
¤f6 40.d7 ¤xd7 41.¥xf4 i el blanc
encara té esperança) 37.b6 ¤f6
38.b7 ¤d7 arribant just a temps.
36...¤f5
36...¤f6 37.¥xb6 ¤xd5 era una
altra possibilitat interessant però
trobava més urgent acostar el cavall de h6 que el de h5
37.¥xb6 ¤d6 38.¥xa5 ¤xb5
El peó de d5 ara cau fàcilment i
els dos cavalls controlen completament el tauler.
39.h4 ¢f7 40.¢h2 ¢f6 41.¢h3
¢f5 42.¥b4 ¤f6 43.d6 h5
Evitant qualsevol possible contrajoc.
44.g3 ¢e6 45.gxf4 ¤xd6
I en vista que el cavall es dirigeix a
f5 controlant totes les vies
d´entrada del rei, el blanc va abandonar 0–1
J. Fluvià
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Muñoz, M.

Aroshidze, L.
Defensa Siciliana [E48]
1.e4
Aquesta partida tenia molta importància, perquè després de 2 de 2,
havia fet només mig punt en les
tres partides següents. Gairebé
havia oblidat com guanyar i psicològicament era molt important
tornar a guanyar una altra vegada.
1...c5 2.¤f3
En partides anteriors (ràpides),
Muñoz sempre jugava amb 2.g3 i
durant les preparacions he dedicat bastant de temps a aquesta
variant.
2...e6 3.c4 ¤c6 4.¤c3 ¤d4!?
Aquesta jugada té bona estadística i durant l´últim any se juga en
nivells molt alts.
5.d3 ¤e7 6.¤xd4
Crec que és una mica aviat canviar el cavall. Després del canvi, el
cavall e2 estarà molt passiu, a
causa de l'estructura de peons:
e5-d4. En qualsevol cas, de moment jo veig aquesta variant bastant còmode per a negres.
6...cxd4 7.¤e2 ¤c6

Ara està molestant l´escac a b4 i
canviar alfils afavoreix les negres,
perquè els peons c4, d3, e4 estan
col·locats en color diferent a l´alfil
f1 (alfil dolent). A més a més, i sense canvi d´alfils, les negres tenen
un pla simple: preparar b7-b5 i

11.cxb5 ¦xb5 12.bxa5 Aquesta línia no l´he calculat gaire profundament, però la posició em feia la
sensació que estava bé. Almenys
puc menjar a a5 amb torre, però
fins i tot més forta és ¥a6! (12.a4?
¦xb4µ) 12...¥a6! (12...¦xa5 13.a4
£b6³) 13.g3 (13.f4 ¥e7 14.¤g3
h5µ; 13.¤g1 ¤xa5 14.¦b1 £b8
15.¦xb5 £xb5 16.¤f3 ¤b3µ)

13...£b8 14.¥g2 ¦b3 15.¤f4 ¥xa3
16.0–0 0–0µ
11...bxc4 12.dxc4 ¥a6µ
12...£c7!? és interessant no tenir
pressa amb ¥a6, perquè ara en
qualsevol moment quan el cavall
e2 se´n vagi podem menjar a a5.
13.£a4 (13.¤f4 ¤xa5µ) 13...¥e7
14.¤g3 ¥a6 15.¥e2 ¤e5µ
13.¤f4
13.¤c1 Lamentablement no podem menjar a a5 per £a4...
13...£c7! 14.¥d3 ¤xa5!µ Ara si
que és possible menjar 15.£a4
¤xc4 16.£xa6 ¤xd2µ
13...¤xa5?!
Potser aquesta jugada té l´efecte
psicològic, perquè amb 13.¤f4 les
blanques volien evitar-ho exactament 13... ¤a5, però objectivament
això no és la millor continuació.
Durant la partida aquí vaig pensar
molt, perquè volia trobar quelcom
concret, però finalment vaig perdre uns 20 minuts i encara no tènia clar quina era la millor continuació. Al final vaig fer aquesta jugada interessant, de forma intuïtiva, sense càlculs profunds.
13...¥d6! era la millor jugada! 14.g3
(14.¥d3 £c7 15.g3 (15.£g4 ¦b2!µ)
15...¤e5µ) 14...0–0 15.¥d3 ¥c7
16.0–0 ¥xa5µ

14.¤xe6!
El meu rival va fer aquesta tàctica
planejada molt ràpid, gairebé sense pensar.
14...fxe6 15.£h5+ g6 16.£xa5
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£xa5 17.¥xa5 ¦b3!ƒ
Les negres tenen iniciativa molt
forta pel millor desenvolupament
(alfil f8 entra en joc molt ràpid), peó
passat a d4, i moltes debilitats de
les blanques com a3 i c4. És difícil
trobar salvació per a les blanques
durant la partida quan el temps és
limitat, però objectivament tot no
és tan perillós com semblava.
18.¥b4?!
Després d´això, la posició de les
blanques és molt difícil. L´única
possibilitat per a la salvació era
18.h4! (la torre h1 ha d´entrar en
joc ràpid) 18...d3 19.a4! (una altra
vegada única, ja que 19.¦h3?! ¥g7
20.0–0–0!? (20.¦d1 ¦xa3 21.¥b4
¦a4 22.¥d2 ¥xc4 23.¦c1 ¥b2!
24.¦b1 ¦a3 i negres segueixen
amb peó de més; 20.¦c1 ¥b2!
21.¦d1 ¦xa3 22.¥b4 ¦a4 23.¥d2
¥xc4³ també peó de més)
20...¦xa3 21.¥b6 ¦a1+ 22.¢d2
¥c3+!? Hi ha altres possibilitats
també, però crec que les blanques
no tindran compensació suficient
per qualitat. 23.¢xc3 ¦xd1
24.¥xd3³) 19...¥xc4 20.¦h3 ¥e7!?
21.¦d1 ¦a3 Ara podem veure la
idea més important de la jugada
19.a4! Les blanques no ho han fet
simplement per guardar el peó.
Ara, l´alfil a5 no està amenaçat i
es poden menjar d3! 22.¥xd3
¥xd3 23.¦hxd3 ¦xa4 24.¥c3
¦xe4+ 25.¢f1 ¦f8 26.¦xd7 ¦xh4³
Encara vam seguir amb peó de
mes, però queda poc material i les
blanques tenen bones possibilitats
per salvar la partida; 18.¥e2 Això
també era interessant. Els peons
ara no tenen gaire importància, cal
acabar eldesenvolupament ràpid!
18...d3 19.¥d1 ¦xa3 20.¦xa3 ¥xa3
21.¢d2 ¥xc4 22.¢c3 ¥a6µ Però
encara no és clar com les blanques recuperaran el peó d3
18...d3!
Ara l´alfil f1 i la torre h1 queden fora
de joc durant massa temps.
19.¦c1
19.c5 ¥g7 20.¦d1 ¥d4 21.h4 ¦b2!
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pressionar en el flanc de dama. A
l´altra costat, per a les blanques és
bastant difícil crear un atac seriós
en el flanc de rei, ja que després
de: g3, ¥g2, 0–0, f4, f5, g4 han començat a avançar peons, després
és molt difícil preparar g4-g5. Crec
que el joc de les negres va mes
ràpid.
8.a3 b5! 9.b4
9.cxb5 no canvia l´avaluació de la
posició. 9...£a5+ 10.¥d2 £xb5
11.b4 a5! 12.bxa5 (12.a4? ¤xb4!µ)
12...¦xa5³ i és clar que les negres
tenen avantatge de desenvolupament i iniciativa. Les blanques
hauran de perdre molt temps per
treure l´alfil f1 i fer l´enroc.
9...¦b8
Per cert, una altre opció era
9...£b6!? 10.c5 (10.g3 a5³)
10...£c7 11.f4 a5 12.¥d2 £a7
13.¦b1 axb4 14.axb4 d6 15.cxd6
¥xd6³ i el peó b4 és molt dèbil. La
posició és molt semblant a
l´estructura de l´espanyola amb
canvi de color.
10.¥d2 a5 11.bxa5
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19...¥h6 20.¥d2 ¥g7 21.h4™
Altres jugades perden ràpid: 21.a4
0–0 22.h4 ¦c8–+; 21.c5 0–0µ
21...¥b2 22.¦b1

22.¦d1!? ¥xc4 23.¥b4 ¦f8! La
clau. Després de 24.f3 es tanca la
tercera horitzontal per a la torre h1
i segueix fora de joc. Ara és possible sacrificar qualitat que em
sembla molt interessant o simplement moure la torre: 24...¥e5!?
(24...¦g8 és també bona jugada:
25.f4 obrint per a la torre h1 una
altra vegada, però el peó f4 és dèbil
25...¥xa3 26.¥xa3 ¦xa3 27.¦h3
¦f8! Aquí es nota la debilitat del
peó f4 28.¦f3 ¢e7 29.¢f2 d5µ
Encara seguint amb peó de més i
de moment no hi ha manera de
recuperar material) 25.¥xf8 ¥g3+
26.¢d2 ¥f4+ 27.¢e1 ¢xf8 28.a4
¦a3 29.¢f2 ¦xa4 30.¦h3 ¦a2+
31.¢g1 ¦a3 32.g3 ¥e3+ 33.¢h1
d5µ Per descomptat la compensació per qualitat és més que suficient.
22...¥xc4 23.¦h3 0–0
23...¦xa3!?
24.¥xd3!
Única
24...¥xd3 25.¦xb2 ¦xb2 26.¦xd3
¦b7
Jo no volia fer aquesta jugada perquè m´agradava la torre a la segona fila, però tampoc volia canviar el peó d7 pel d´a3. Em semblava que quedaria massa poc
material i només en un flanc... 26...

¦f7 era també molt lleig. Per això
vaig tornar amb la torre a b7.
L´anàlisi diu que més o menys tinc
raó. Per exemple: 26...¦a8!?
27.¦xd7 ¦xa3 Aquesta posició li
agrada molt a Houdini i creu que
està guanyant, però vam seguir
28.¢e2 ¦aa2 29.g4 h5!? (29...e5
30.h5 gxh5
(30...g5 31.f3)
31.gxh5„) 30.gxh5 gxh5 31.¢e3
e5 32.¢e2 Les blanques estan
esperant i serà molt difícil demostrar que es pot guanyar aquest final. 32...¢f8 33.¢e3 ¢e8 34.¦d5
¢f7 35.¢e2 ¢e6 36.¦d8 ¦a1
37.¢f3 ¦d1 38.¥g5 ¦xd8 39.¥xd8
i crec que són taules.
27.¢e2
Era millor avançar el peó: 27.a4!?
¢f7 28.a5 ¦a8 però aquí també,
poc a poc, negres han de guanyar. 29.¢e2 ¢e7 30.¥g5+ ¢e8
31.¥d2 ¦b2 32.¢e3 ¦a2 33.¦b3
¢d8 34.g3 ¦a6 35.f4 (35.¥c3 ¦c6
36.f3 d6 37.¢f4 ¦g2 38.g4 h6µ)
35...¦c6 36.¥c3 h5!µ
27...¦c8 28.¥b4 ¦c4 29.¢e3 ¢f7
30.g3 ¢e8 31.¦d6 ¦c6 32.¦d3
¦bb6 33.¢f4 ¦b5 34.¢e3 d5!
35.e5?!

d5. La torre de les blanques està
molt activa 36.¢d4 ¢f7 37.¦e3 h5
38.¦e7+ ¢f6 39.¦d7 ¦c2 40.¦d6+
¢f5 41.¢e3„) 36.¦b3 (36.¦xd5 El
canvi de torres està malament:
36...exd5 37.¢d4 ¦c2! 38.¢xd5
¦xf2 39.¢e6 ¦f3 40.¥d6 ¦e3+!
41.¢f6 ¦d3! 42.¢e6 ¦b3! 43.¢f6
¦b6 44.¢e6 ¦a6 45.¢e5 ¢d7µ
Encara cal demostrar tècnica, però
poc a poc les negres activen el rei
i el peó a3 no es pot canviar gaire.
Per cert, si l´alfil blanc fos d´un altre color, serien taules) 36...¦c2µ i
després activar el rei: d7-c6

35...¦c4–+ 36.¢f3 ¦e4 37.¥d6
¦b2
Les torres entren a la segona fila.
La resta és fàcil.
38.¢g2 ¦ee2 39.¦f3 d4 40.¥c5
¦bd2 41.¥b4 ¦c2 42.¦f8+ ¢d7
43.¦f4 d3 44.¦d4+ ¢e8 45.¦xd3
¦xf2+ 46.¢g1 ¦fe2
0–1
L. Aroshide

K
k
Les blanques tenien una mica de
problemes amb el temps i potser
per això no van avaluat bé aquest
avanç de peó. 35.e5 només ajuda
al negre a aconseguir estabilitat i
el peó passat i protegit a d5. Era
millor: 35.exd5 ¦xd5! (35...exd5?!
aquí tindrem problemes amb peó
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Alonso, A.

Nielsen, P.
Obertura Anglesa [A13]
1.c4
Aquesta era la 7a partida del Casino, jo de moment portava +0 =6
–1, però tot i així no estava jugant
malament. En aquesta partida,
però, no vaig poder preparar el que
m´hauria agradat per falta de
temps i llavors vaig optar per fer
aquest esquema que és força

Una idea interessant basada en
desviar la torre de la columna a per
una futura obertura d´aquesta amb
a4-axb5, com tot, té avantatges i
contres (la torre des de b8 tindrà
defensat b5)
7.£c2 és la que més s´ha jugat.
7...¦b8 8.£c2 ¥b7 9.0–0 ¤gf6
10.d3 ¥d6
Sembla una mica millor que c5 directe i permetre ¥f4 guanyant un
temps.
11.a4 c5 12.axb5
12.¤c3!? £b6 no és molt diferent
a la partida.
12...axb5 13.¤c3 £b6
Després d´haver desenvolupat les
seves peces, la posició del negre
sembla infranquejable i no vaig
trobar un pla clar per poder aprofitar la flexibilitat de la meva estructura de peons.
14.b3
No sé si és la millor idea, però no
tenia ja profilaxi possibles, ja que
h3 debilitaria l´enroc sense un pro-

pòsit justificable.
14.¤e4 és la jugada que dóna la
màquina, però no es veu gaire
sentit en doblar peons, obturar la
diagonal de l´alfil blanc i alhora
donar una majoria de peons al
flanc de dama al negre, tot i així
permetria disposar de més espai,
però com que no té lògica estructural la vaig desestimar. 14...¤xe4
15.dxe4 0–0 16.¥e3÷
14...0–0 15.¥b2 ¦fc8 16.¦fc1 ¥f8
17.¦cb1
Causat per la falta d´idees, ara intento reciclar l´alfil via c1.
17.e3!? Seguit de £e2 seria un pla
interessant, potser per després
doblar torres a la columna a, o
canviar els alfils blancs, el principal problema d´aquesta variant és
que cedeixes la iniciativa al negre
i és bàsicament pura estratègia ja
que no hi ha plans clars ni idees
predefinides per cap bàndol, però
com deia Frank Marshall, ´és millor tenir un mal pla que no tenir
cap pla´
17...h6
Sempre és útil donar un aire al rei.
18.¥c1 ¦a8 19.¥e3?!

Pensava que era més útil obligar
a fer ¤g4 al negre i llavors fer ¥d2
per així obligar a tornar a f6 més
tard al cavall, però no vaig veure
c4, que era força obvia, però la fatiga del torneig no em va ajudar
gaire.
19.e3!?
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19...¤g4!
A partir d´ara el negre obté un bon
avantatge.
20.¥d2 c4 21.¥e1
Potser és la defensa més passiva,
però preferia no modificar
l´estructura de peons ni donar caselles al negre (c4 fent d4 i f3 al
fer e3)
21...¦xa1
21...¥c5!? 22.d4! ¥xd4 23.¤xd4
¥xg2 24.¤cxb5! (24.¢xg2 ¦xa1
25.¦xa1 £xd4³) 24...cxb3 25.¦xa8
¦xa8 26.¦xb3 I està força igualat
ja que el negre difícilment pot
aprofitar la descoordinació blanca;
21...b4!? 22.¤a4 ¦xa4!? 23.¦xa4
(23.bxa4 b3 dóna lloc a un percal
tàctic que no crec que convingués
gaire ampliar aquí, però després
d´¥c5 el negre té un joc força interessant) 23...c3© Sembla força
molest per al blanc, ja que encara
que disposi d´una qualitat de més,
no pot aprofitar cap columna per
activar les torres, i sembla que
haurà de patir en aquesta posició.
22.¦xa1 cxb3 23.£xb3 b4
Més o menys fins aquí era el millor que tenia el negre que ara disposa d´un peó passat i certa activitat, però tot i així no és fàcil
aprofitar l´avantatge.

24.¤d1!
La millor casella: sobredefensa f2
per poder activar l´alfil, blocarà el
peó a l´altura de b2, i no sobrecarrega cap peça obligant a defen-
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pràctic i em permetria sortir de
l´obertura amb cert joc.
1...e6 2.g3 d5 3.¤f3 dxc4 4.£a4+
¤d7 5.¥g2 a6
Molt temàtic, per aprofitar
l´amenaça a la dama amb b5 per
llavors poder disputar la diagonal
al fort alfil blanc de g2.
6.£xc4 b5
6...c5!? és una altra manera de jugar
7.£c6!?
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sar-lo
24.¤a4 £a7!µ I la clavada és força
molesta; 24.¤e4 ¥d5 25.£b2
¥e7³ amb idea de f5, sembla força
perillós per al blanc.
24...¥d5 25.£b2
Sembla que pot haver-hi algun
problema amb ¥e7 i idees amb
¥f6, però havent-hi sempre d4 i
tenint en compte que la següent
jugada del blanc és ¦b1, sembla
bastant factible.
25...¦a8?!
Imprecisa jugada que perd gran
part de l´avantatge.
25...¥e7 26.¦b1 ¥f6 27.d4
(27.£xb4? £xb4 28.¥xb4
(28.¦xb4 ¦c1 29.e4 ¥a2!! 30.¦a4
¥b1 31.¤e3 ¤ge5–+) 28...¥a2!–+)
26.¦xa8 ¥xa8 27.£d4!?
27.h3!? ¤gf6 28.¤e3 Seguit de
¤c2 sembla que aguanta fàcilment.
27...£c7?!

Pensant que el peó de b4 és tabú.
27...¤ge5!? 28.£xb6 ¤xf3+
29.¥xf3 ¤xb6 30.¥xa8 ¤xa8 no
sembla que el blanc tingui majors
problemes per aguantar el final,
quan el negre decideixi avançar,
¥c3! seguit d´¥b2 sembla que és
suficient per defensar-se. El pla
blanc és ¢f1–e3-¢e2-d2-c1 per
parar el peó negre, respecte a això
no es veu manera de progressar
del negre.
28.¥xb4! £c1 29.¥xf8 £xd1+
30.¥f1 ¤gf6?

Error clau.
30...¥xf3 Sembla guanyadora, seguit de ¤ge5, però el blanc té una
senzilla rèplica que potser el meu
rival va ometre: 31.£xg7# (31.exf3
¤ge5–+); 30...¤df6! 31.¤e5 ¤xh2!
32.¢xh2 £xf1 33.e4 ¤xe4!
34.dxe4 ¥xe4 35.¤f3 f6 36.£xe4
£xf2+ 37.¢h1 ¢xf8 38.g4 sembla
insuficient per guanyar.

31.¤e5!
Forta jugada que aprofita la debilitat de la setena i la vuitena negra
i la mala ubicació de l´alfil i la dama
negres. A partir d´ara el negre ja
pateix en totes les combinacions.
31...¤xe5
31...¤xf8 32.£a7! ¥e4! (32...¤6d7
33.¤xd7 ¤xd7 34.£xd7! i perd el
peó d´f7 degut a la amenaça imparable de £e8+) 33.£xf7+ ¢h7
34.¤c4 (34.dxe4 ¤xe4! 35.¤g4±
(35.£xf8 ¤d2) ) 34...¥xd3 35.exd3
¤6d7 36.h4±
32.£xe5 ¢xf8
32...¥f3!? obligant a debilitar
l´estructura blanca 33.exf3
(33.¥a3 ¥g4 34.£b2 ¥h3 35.£c1
£xc1 36.¥xc1 ¥xf1 37.¢xf1± Peó
de més però difícil de materialitzar) 33...¢xf8 34.£b8+ ¢e7±
33.£b8+ ¢e7 34.£a7+!?
Iniciant una seqüència d´escacs,
potser no gaire eficient, però tenint en compte que el control era a
la jugada 40 em facilitava a arribar-hi amb temps.
34...¤d7 35.£a3+ ¢e8?
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No és decisiu però important,
s´havia de fer ¢f6
35...¢f6 36.£xa8 ¤c5! La seqüència era difícil de veure, però
sembla que el negre pot posar
problemes al blanc per guanyar.
36.£xa8+ ¢e7 37.£a7
La idea és jugar d4 i e3
37...£b1 38.£a3+
Preferia intentar mantenir el seu rei
al centre per poder posar-lo més
fàcilment en problemes. 38...¢e8
39.d4 ¤f6 40.e3 ¤e4?!
Era difícil afinar
40...g6! Amb la idea de ¤e4 i f5,
però fent una jugada útil primer.

41.¢g2!
Em permet fer aquesta jugada que
obliga a afinar molt al negre.
41...f5?
41...£b7 42.f3 ¤d2 43.¥e2± era
necessari.
42.£a6!
Fina jugada que aprofita les debilitats concretes de la posició.
42...¢e7?
Error decisiu. 42...¤g5! 43.¥d3
£b3 44.£c6+ ¢e7 45.¥c2 £b8
46.h4 ¤f7 47.e4± I encara hi ha
feina per fer.
43.¥d3! £b2 44.¥xe4 fxe4
45.£c6 £b1 46.h4!
Amb la idea imparable de la partida.
46...£d3 47.h5 £d1
47...¢f6 48.£e8 £e2 49.£f8+ ¢g5
50.£xg7+ ¢xh5 51.£e5+ ¢g6
52.£xe6+ ¢g7 53.£xe4+-

K
k

Nikolic,P

Sjugirov,S
Defensa Índia de Rei [E60]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤f3 ¥g7 4.g3
0–0 5.¥g2 c5 6.d5 b5 7.cxb5 a6
8.bxa6 d6 9.0–0 ¤bd7 10.¤c3
¤b6 11.¤e1
El blanc ara té 4 possibles opcions: 11.¤d2,11.¤h4,11. ¦e1, a més
del moviment de la partida. La idea
del negre és que si 11.¦b1? ¥f5!
11...¥xa6 12.¤c2

12...¤g4?!
Moviment dubtós, ja que el blanc
té una forta resposta. Era interessant 12...¤c4!? 13.¤e3 £b6
14.£c2 ¦fb8 15.b3 ¤xe3 16.¥xe3
¤g4 17.¥d2 c4 18.h3 cxb3 19.axb3
¤e5 20.¦a4 ¤d7 21.b4 £b7
22.¦b1 £c8 23.b5 ¥xc3 24.£xc3
¦xb5 25.¦xb5 ¥xb5 26.£xc8+
¦xc8 27.¦a7 f6 28.¦b7 ¦b8
29.¦xb8+ ¤xb8 30.e4 ¤d7 31.f3
f5 32.¢f2 fxe4 33.fxe4 ¢f7 34.¢e3
¤e5 1/2 Ljubojevic,L -Carlsen,M /
Amsterdam 2006/Kuguar 2006.
13.¤a3!
Si 13.h3 ¤e5 14.b3?! el negre té
un bonic truc: 14...¤f3+ 15.¥xf3
¥xc3 16.¦b1 ¥c8!
13...¤e5 14.£c2 ¤ec4 15.¤ab1!

15.¤ab5 £d7 16.a4 ¦fb8=
15...¤d7 16.b3 ¤ce5 17.¥b2?!
Millor 17.h3! i si f4 guanya un petit
avantatage. Per exemple, 17...f5
(17...¤f6 18.a4±) 18.f4 ¤f7 19.¥b2
17...£b6! 18.a3?!
Moviment lògic però amb un defecta tàctic. Ara, si 18.h3 el negre
té 18...c4! amb posició equilibrada. Penso que 18.¤d2 és el millor
moviment, però després de 18...c4
la posició queda molt complicada.
18...¦fb8 19.¤d2 ¥c4!

Una subtilesa.
20.b4
Si 20.bxc4 £xb2 21.£xb2 ¦xb2
22.¦fd1 ¤b6–+
20...cxb4 21.axb4 £xb4 22.¦fb1
¦xa1 23.¥xa1 £a5 24.¦xb8+
¤xb8
Ara, el negre pot pressionar, ja que
les seves peces estan més actives.
25.¥b2 ¤a6 26.£d1?!
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Més fort que 26.h3 ¤b4 27.£c1
¥a6 28.£d1 ¤c4 29.¤xc4 ¥xc4
30.¥f3 ¥f6 amb un petit avantatge
per al negre.
26...¤b4 27.¤f1?!
27.£a1 £xa1+ 28.¥xa1 ¥a6 i el
negre està una mica millor.
27...¤ed3!
Fàcil però bonic.
28.¥a1
28.exd3 ¤xd3 29.¤e3 ¤xb2
30.¤xc4 ¤xc4 i el negre té un gran
avantatge però, en la meva opinió, és el millor que té el blanc.
28...¤c5 29.¤e3 ¥a6
Potser 29...¥xe2 30.¤xe2 ¥xa1
era millor que 29... ¥a6 però Nikolic
té problemes amb el rellotge. Per
això m´estimo més reservar les
meves peces al tauler.
30.¥f1?

L´única jugada era 30.¥b2 ¤a2
31.¤xa2 (31.£a1 ¥xc3 32.¥xc3
£xc3 33.£xa2 £e1+ 34.¥f1 ¤e4–
+) 31...¥xb2 32.£b1 £d2 33.£d1
£xe2 34.£xe2 ¥xe2µ amb petites
possibilitats de taules.
30...£a3–+
Després d´això el negre es queda
amb un avantatge decisiu,
31.£e1 ¤b3 32.¤b5 ¥xb5
33.¥xg7 ¢xg7 34.£c3+ f6
35.¤g4
Tampoc serveix 35.£c7 ¢f8
36.£c8+ ¥e8–+
35...¤xd5
0–1
Sjugirov, S.
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48.£xe4 £xh5 49.£h4+
Simplificant a un final de peons
guanyat
1–0
A. Alonso
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I Obert Int. de Masdenverge – Terres de l’Ebre
Joan Buch guanya a Masdenverge
Joan Buch s'ha proclamat campió de la primera edició de l'Obert
Internacional de Masdenverge-Terres de l'Ebre, disputat entre l'11
i el 14 d'octubre al pavelló poliesportiu de la localitat. La competició, en la que han participat 33 jugadors, s'ha fet a 7 rondes, en
partides d'una hora + 30 segons per jugada.
Josep Ma. Alomà

D

iumenge passat va finalitzar el I Open Internacional d’Escacs de Masdenverge després de set disputades
rondes que van decidir el just vencedor del torneig. Un total de tres
jugadors tenien opcions al títol, els
quals tenien 5 punts de sis partides. L’última ronda va enfrontar
Alejandro González i Sergi Panella, partida que va acabar en un ràpid empat. L’altre duel, Joan Buch
vs Manolo Alcover, va acabar amb
victòria del primer, gràcies a la qual
es va coronar vencedor d’aquesta
1a edició.
A destacar no només la competició en sí mateixa sinó les activitats que es van programar paral·lelament i que van ser un gran èxit:
la conferència d’Escacs i Escola
impartida per Marta Amigó i el
seminari sobre l’ús de la base de
dades Chess base 11 en la preparació i estudi de partides, exposat pel
monitor nacional Manolo Alcover.
També es va fer una sortida guiada a l’espai PEIN de les Basses de
la Foia, a càrrec del museu del
Montsià.
El lliurament de premis va
comptar amb la presència de diferents autoritats: Anabel Marcos,
diputada al Parlament de Catalu-

Joan Buch es coronà vencedor del I Open Internacional de Masdenverge.

Classificació final
1. Buch, Joan
Masdenverge
2. Panella, Sergi
La Ràpita
3. González, Alejandro
Masdenv.
4. Rodríguez, Aarón
La Ràpita
5. Roiget, Robert
Masdenverge
6. Juberias, Santiago
Aragó
7. Albert, Carlos
Masdenverge
8. Alcover, Manuel
Masdenverge
9. Valmana, Aleix
Masdenverge
10. Raimundo, Fermín
Mislata
fins a 33 jugadors.
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6
5,5
5,5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4

nya, Cinta Espuny, delegada territorial d’esports de la Generalitat i
Álvaro Gisbert, alcalde de Masdenverge i diputat provincial a la
diputació de Tarragona. Tots ells
van manifestar el seu agraïment als
organitzadors i jugadors pel gran
treball i esforç realitzat, i el seu
desig que sigui un torneig que tingui continuïtat. Josep Maria Alo-

Marc Mallol, campió
Joan Ll. Mallol

Foto dels guanyadors en les diverses categories.

mà, director del torneig, va agrair
als jugadors per la seva esportivitat i el seu suport al torneig, així

com a totes les empreses i institucions que han col·laborat en que
tot fos un èxit.

Sala de joc del pavelló municipal de Masdenverge.
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El diumenge 4 de novembre
s’ha realitzat el I Torneig d’escacs ràpid d’Altafulla, al Casal
Municipal La Violeta.
Aquesta primera edició, on
han pres part 25 jugadors, té intenció de consolidar-se el proper any. L’organització ha anat
a càrrec de Víctor Plasencia
amb el suport de l’Ajuntament
d’Altafulla, que l’ha inclòs al
programa de festes locals.
Després de les set rondes disputades, el guanyador absolut
ha estat el jugador del CE
Tarragona, Marc Mallol, i 2n el
jugador del CE Torredembarra,
Xavier Galimany.
Hi ha hagut dos premiats
més: el millor classificat de
menys de 1850 d’Elo català ha
sigut Roberto Segura del CE
Calafell, i el millor jugador sub16 ha estat Joan Mallol del CE
Tarragona.
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I Torneig d'escacs
ràpids d'Altafulla

