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EDIT
ORIAL
EDITORIAL
Enguany s’està produint un curiós fenomen als Campionats d’Espanya
d’Edats. Només les noies han estat capaces de guanyar medalles per
Catalunya. Primer va ser la Joana Ros a la Categoria Sub-8, després
l’Andrea Jausàs al Sub-10, la Daniela Velasco a Sub-12 i la Laura Martin i la Gal·la Garcia-Castany al Sub-14. Els nois no s’han estrenat, malgrat algunes bones actuacions, com la de l’Àlex Ventura a Sub-12 o el
seu germà Màxim Ventura en Sub-14. Tampoc s’han aconseguit medalles a la categoria Sub-16 tot i la bona actuació de Marc Sánchez, truncada a les quatre darreres rondes amb un punt i mig i una triple repetició
de peces negres.
D’altra banda, el Circuit continua amb unes bones dades de participació
i amb Levan Aroshide de protagonista, que ha guanyat seguits els torneigs de Barberà i Sant Martí.
Arthur Kogan ha estat guanyador a Torredembarra, on es va imposar
amb comoditat i en solitari.
Aquest tercer lliurament del Butllletí d’Escacs digital es completa amb
informacions dels torneig de ràpides de Parets i de l’Obert Ciutat de
Girona. A la part menys competitiva d’aquest Butlletí trobem una nova
manera de promocionar els escacs per part del C.E. Skorpio de Santa
Susanna i per acabar una entrega molt original de Fem Memòria a càrrec de l’Enric Oliver.
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Campionat d’Espanya Sub-14
Laura Martín i Gal·la GarciaCastany
Garcia-Castany
Castany,, argent i bronze respectivament
Del 12 al 17 de juliol de 2011 es va celebrar a Padrón (A Coruña)
el Campionat d’Espanya Sub-14. Els nostres representants
catalans van tenir resultats dispars. Mentre que Laura Martín i
Gal·la Garcia-Castany quedaven 8a i 9a de la general, i per tant
aconseguien medalles, l’actuació masculina no va ser tan
afortunada. Màxim Ventura i Pere Garriga, 10è i 11è
respectivament, van fer un bon torneig, però sense opcions de
medalla a la darrera ronda.
Joan Antoni Pérez

E

l castellà-manxec Álvaro
Buendía es va proclamar
campió d’Espanya Sub-14.
Álvaro va vèncer en la seva partida de l’última ronda i es va aprofitar també de l’empat de les taules
dels dos primers taulers de la darrera ronda. El segon classificat va
ser l’extremeny Pablo Garrido, i
tercer el balear Yue Shen.
La campiona femenina sub-14
va ser la WFM valenciana Irene
Nicolás, seguida amb els mateixos
punts per Laura García Martín, en
segona posició i Gal·la Garcia-Castany, tercera també amb els mateixos punts, signant les tres un
excel·lent torneig.
La diferència en el desempat era
tan petita que es podrien haver girat les tornes sense cap problema.
La valenciana Irene Rodríguez repeteix el seu títol de campiona de
l’any passat. La felicitem pel seu
campionat.
Les dues jugadores, a més, han
estat les millors representants de
Catalunya, sent 8a i 9a classificades de la general. Moltes felicitats
a totes dues !!

Els nostres 14 representants en el Campionat d'Espanya Sub-14, amb els seus entrenadors.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
...
16.
...
24.
...

Buendía, Álvaro
Garrido, Pablo
Shen, Yue
Navarrete, Samuel
Suárez, Julio
Martín, Francisco J.
Nicolás, Irene
Martín, Laura
Garcia-Castany, Gal·la
Ventura, Màxim
Garriga, Pere
Bru, Llatzer
Ligero, Jesús
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Classificació final
Ctm 7,5
26. Forsberg, Martín
Ext 7,5
...
Bal 7
30. García, Roger
Val 7
31. Jané, Jordi
Gal 7
...
Ext 6,5
33. Lafuente, Andrea
Val 6,5
...
Cat 6,5
35.
Pozanco, Marc
Cat 6,5
...
Cat 6,5
43. Prujà, Eduardo
Cat 6,5
...
48. Cervelló, Ferran
Cat 6
...
Cat 5,5
62. Vilanov, Ignasi
fins a 114 jugadors.

Cat 5,5
Cat 5,5
Cat 5,5
Cat 5,5
Cat 5
Cat 5
Cat 4,5
Cat 4

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 3 segona quinzena de juliol 2011

Les noies guanyen medalles per a Catalunya
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Guanyadors Sub-14: Álvaro Buendía, Yue Shen, Pablo Garrido, Irene Nicolás, Laura Martín i Gal·la Garcia-Castany, d'esquerra a dreta.

En Màxim Ventura i en Pere
Garriga també han acabat amb 6,5
punts, just darrera de les nostres
amazones. En Màxim va tenir a la
penúltima ronda una jornada terrible, que li va fer perdre qualsevol
opció a podi, però això no li resta

mèrits al campionat que ha realitzat. Bon campionat d’en Pere Garriga, que l’any que ve repetirà categoria, i de ben segur que estarà
lluitant als taulers de davant.
També volem felicitar la resta
dels nostres participants que, en

Podi de campiones, amb Gal·la Garcia-Castany (3a), Irene Nicolás (1a) i Laura Martín (2a),
d'esquerra a dreta.

major o menor mesura, han complert amb els seus objectius, i especialment aquells que han vist
com es frustraven moltes de les
seves expectatives, però que, malgrat tot, han estat competint fins al
final amb molta fermesa.

Màxim Ventura, millor català en categoria
masculina i seguidor del Barça.

La FEDA té publicat un àlbum de fotos del torneig a:
http://www.flickr.com/photos/fotosfeda/sets/72157627053886261/
(els hipervincles no funcionen des d'aquí, podeu seleccionar la URL i fer copiar i enganxar a l'explorador)
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Campionat d’Espanya Sub-12

Del 5 al 10 de juliol es va jugar a Padrón (A Coruña) el Campionat
d’Espanya Sub-12, amb la participació de 20 jugadors catalans.
Daniela Velasco va aconseguir la plata, després d’unes darreres
rondes molt bones. Àlex Ventura va fregar els llocs de podi, però
la derrota a la darrera ronda el va deixar finalment en 5a posició i
va acabar com a millor representant català.
Imma Montoliu

E

l 4 de juliol, l’expedició catalana sub-12 vàrem agafar
l’avió a Barcelona sobre les
13.00 hores i vam arribar a Padrón,
que més o menys eren quarts de
tres de la tarda. Una vegada havíem arribat, vam anar trobant poc a
poc la resta de catalans que s’havien desplaçat a Galícia per disputar el campionat d’Espanya Sub12 2011. Després de Galícia, Catalunya és l’autonomia amb més
participació, amb un total de 20 jugadors.
Va ser una setmana que no va
parar de ploure gairebé cada dia,
tot i així els nois i noies, van poder
banyar-se algun cop. Pel que fa a
l’organització va ser tot bastant
correcte, a l’igual que el menjar i
l’hotel.
A la sala de joc van ser molt estrictes amb el tema de l’entrada
d’acreditats, la qual cosa fa que en
tot moment la sala de joc estigui
en total qualitat per jugar.
La primera ronda es va disputar el
dia 5 a les 10.00 h. del matí, i en
general va ser una jornada molt
bona, aconseguint 11 victòries i
dues taules.
Els primers taulers de catalans
van tenir partides bastant còmodes,
excepte la partida de Daniel

Selecció de catalans que van participar en el Campionat d'Espanya Sub-12.

Classificació final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...
12.
...
17.
...
27.
...
32.
...
36.
...
38.
...

Ortega, Mikel
Hernández, Borja
Portela, Alberto
Domingo, Rubén
Ventura, Alexandre
López, Jesús
Cruz, Nauzet
Laiz, Héctor
Giménez, Ismael Alejo
Escudero, Sergio

Nav
Ctm
Gal
And
Cat
Ext
Can
Ctl
Cat
Mur

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

Salagran, Guillem

Cat 6,5

Jiménez, Adrián

Cat 6

Garcia, Daniel

Cat 6

Velasco, Daniela

Cat 5,5

Las Heras, Guillem

Cat 5,5

Ros, Jaume

Cat 5,5
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53. Serra, Oriol
...
58. Porta, Guillem
...
63. Iglesias, David
...
67. Panadès, Oriol
...
69. Martínez, Carlos
...
76. Bover, Pol
...
80. Pita, Albert
...
96. Cardo, Joana L
97. Pérez, Adrià
98. Caro, Joan
...
111. Povill, Xavier
...
129. Garcia, Cristina
fins a 140 jugadors.

Cat 5
Cat 5
Cat 5
Cat 4,5
Cat 4,5
Cat 4
Cat 4
Cat 4
Cat 4
Cat 4
Cat 3,5
Cat 2,5
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Plata per a Daniela V
elasco
Velasco
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Daniela Velasco, subcampiona d'Espanya
en categoria Sub-12.

Garcia, ja que hi va haver moments
en la partida que tenia la posició
totalment perduda i finalment desprès d’una gran lluita va salvar mig
punt.
De les tres fèmines catalanes
que van participar, l’única que va
puntuar amb el punt sencer en
aquesta ronda va ser la Cristina
Garcia, que durant tota la partida
va tenir molt avantatge, tot i que
en un moment de la partida es va
complicar, però en cap moment va
cedir la superioritat i finalment va
acabar imposant-se.
Desprès de la segona ronda, jugada el mateix dimarts a les 17.00
h., els resultats van ser molt positius, ja que es va aconseguir 13,5
punts de 19 possibles, perquè hi
havia un enfrontament català.
Aquest dia, 7 jugadors van anar
a dormir amb 2 punts de 2 possibles: Guillem Salagran, Alexandre
Ventura, Ismael Giménez, Oriol
Serra, Adriaán Jiménez, Guillem
Porta i Pol Bover.
La partida dels dos catalans va
ser la d’Adrià Pérez amb Guillem
Salagran i va ser similar a la dels
seus companys, ja que el Guillem

va guanyar un peó a mitja partida i
desprès un altre, cosa que va fer
que quedés la partida totalment
guanyada, tot i que l’Adrià no li
va posar fàcil i va lluitar fins l’últim moment. La partida de l’Oriol
Panadès amb el número 1 de
ranking, Miguel Santos Ruiz, van
jugar una Francesa, variant del
canvi, i tota la partida va estar molt
bloquejada fins que l’Oriol va fer
una errada i va perdre una qualitat, a partir d’aquest moment es van
donar els canvis i l’Oriol quedà
totalment amb desavantatge.
El dimecres al matí no hi havia
ronda, i algunes famílies es van organitzar per anar a Santiago d’excursió o altres llocs de la zona. Vam
establir els horaris de preparació de
tal manera que ho pugessin fer tot.
En la tercera ronda ja es començava a notar que cada vegada s’enfrontaven jugadors de més nivell,
i els catalans només vam aconseguir 9,5 punts dels 18 possibles.
Van haver-hi dos enfrontaments
catalans que van ser de Guillem
Salagran amb Adrià Jiménez que
va finalitzar en taules, tot i que en
tota la partida l’Adrià va tenir millor posició però no va poder transformar-ho amb victòria, l’altre enfrontament era David Pita i David
Iglesias, que també va acabar en
taules.
Una partida per destacar va ser
la de l’Àlex Ventura, que va jugar
amb peó de menys però amb suficient compensació per endur-se la
victòria. I una de les partides que
va finalitzar més ràpida, va ser la
de Daniel Garcia, que amb un Dragó Accelerat amb sacrifici del peó
guanyà imparablement per l’atac.
L’últim jugador català i penúltim
de la sala en acabar la partida va
ser l’Oriol Panadès, que desprès
d’una partida molt complicada, on
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el contrincant tenia molt atac,
l’Oriol va haver de jugar tota la
partida incòmode sense que les seves peces tinguessin cap joc, tot i
així, arribat als problemes de
temps, va ser on poc a poc va poder canviar alguna peça i el contrincant es va deixar un cop tàctic
on l’Oriol es quedaà amb peça de
més, i a partir d’aquí es va endur
la victòria. Una de les partides que
no és mereixia la derrota va ser la
del Carlos Martínez, ja que va jugar molt bé tota la partida i va
aconseguir peó de més, però, cap
al final li van recuperar i es va quedar amb desavantatge. Per últim,
destacar la partida del Jaume Ros,
que amb la solidesa i concentració
que destaca aquest jugador, va estar sempre superior i fent les jugades precises per anar desarmant al
contrari, fins aconseguir la victòria molt merescuda.
A la quarta ronda, quatre dels
jugadors catalans amb més opcions els van emparellar junts. Àlex
Ventura amb Pol Bover i Oriol Serra amb Guillem Salagran. Finalment es van imposar Àlex i el Guillem. El Guillem Salagran, era el
tercer jugador català consecutiu
que li tocava.
El jugador Ismael Giménez va
estar lluitant tota la partida fins arribar a un final amb tres peons i
alfil contra tres peons i cavall del
contrincant, però amb desavantatge posicional del rei, així que només va treure taules. L’Adrián Jiménez, que va fer un fantàstic campionat, lluitant en totes les partides va ser l’últim de sortir de la
sala i quan ja eren dos quarts de
tres de la tarda i tota la resta de
companys ja estaven a mig dinar.
Estava lluitant un final amb dos
peons i cavall contra un peó i cavall, i tot i que s’ha de dir que ho

va provar tot, no va passar de les
taules, a més curiosament es va
repetir la mateixa posició que s’havia donat al primer taulell. Un dels
jugadors que aquesta quarta ronda, va acabar guanyant ràpid va ser
l’Albert Pita, que amb una partida
igualada va organitzar un atac amb
torre, dama i dos cavalls contra
torre, dama i parella d’alfils del
contrari, i quan era a mig atac el
rival es va deixar el mat. L’Adrià
Pérez va jugat una Escocesa, on el
rival va fer un sacrifici de peça que
semblava bo, però finalment
l’Adrià li va impedir el pla i es
quedà amb peça de més, per rematar la partida. Una de les partides
on hi va haver més emoció per saber qui s’emportava la victòria va
ser la de la Daniela Velasco, que
jugava una Francesa amb una noia
andalusa, on la Daniela es quedà
amb peó de menys, i obsessionada
per recuperar-lo acabà fent un sacrifici de peça que semblava bo,
però no servia, i quedà amb peça
de menys. Quan ja sembla que
Daniela està perduda recuperà la
peça i acabà la partida en taules.

Aquest dijous va ser un dels únics
dies que va fer sol, i alguns van
aprofitar per anar a la piscina una
estona al migdia, i despenjar-se per
afrontar la partida de la tarda.
Desprès de la cinquena ronda,
ja teníem un clar candidat a medalla i aquest era Àlex Ventura, amb
5 punts de 5 possibles, i líder en
solitari, desprès de derrotar el número 3 del ranking, l’andalús Alejandro Pérez, en una partida on
Àlex sacrificaà una peça per guanyar un peó que finalment convertiria en una dama. Curiosament
quan Àlex coronà dama, el contrincant, que estava amb el rei sol, aixecà la mà per fer venir l’àrbitre, i
quan tots pensàvem que ho feia per
abandonar, resulta que reclamà que
Àlex no havia coronat correctament el peó per que va substituir
el peó per la dama sense fer la jugada física de posar el peó a vuitena. Com havia de ser, fins i tot l’entrenador andalús ens va demanar
disculpes per l’actitud del seu jugador.
Per la resta de jugadors no va
ser una tarda encertada per Cata-
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lunya, ja que al principi de la ronda moltes de les partides estaven
de cara i poc a poc es van anar girant. Guillem Salagran, Jaume Ros
i Pol Bover, que eren els altres jugadors catalans que jugaven en taules de retransmissió van perdre les
seves partides. Per compensar,
l’Ismael Giménez i l’Adriaán Jiménez, tots dos amb 3 punts, aconseguien unes taules i una victòria
respectivament.
Desprès de la sisena ronda,
Àlex Ventura no deixaà el lideratge, desprès de fer taules amb el
número dos del ranking. A partir
d’aquesta ronda, en la part alta de
la taula se situaven dos jugadors
amb 5’5 punts i vuit jugadors amb
5. Pel que fa a l’expedició catalana va ser una tarda molt productiva, ja que van puntuar 18 jugadors
dels 20 possibles, amb un total de
14’5 punts de 19, amb un enfrontament català. Aquest enfrontament
era el de Carlos Martínez amb
Daniela Velasco Tot i semblar que
el Carlos podria aconseguir la victòria, finalment va quedar en taules. Cal destacar la partida de l’Ori-
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Podi de guanyadors masculins i femenins del Campionat d'Espanya Sub-12.
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Alexandre Ventura (5è), el millor català, va
estar a punt d'aconseguir medalla.

Ismael A. Jiménez, 9è amb 6,5 punts, va ser
el segon millor català de la competició.

ol Serra que va organitzar un atac
amb un peó de més, pressionant
totalment a la seva rival, però la
bona defensa de la jugadora (actual campiona sub-10 d’Espanya) no
va deixar que l’Oriol s’endugués
el punt sencer i es va haver de conformar amb unes taules. També
s’ha de destacar la partida de Pol
Bover que, tot i que portava dos
peons de menys, va lluitar i fent
valer un bon atac i la perseverança
d’aquest jugadors, va endur-se la
victòria. Les dues últimes partides
dels catalans va ser l’Ismael Giménez, que va jugar un molt bon
final i va aconseguir la victòria
coronant el peó de més que portava en tota la partida. Un dels últims de sortir de la sala va ser el
jugador Adrián Jiménez, on li van
fer jugar un final amb 5 peons i
cavall contra dos peons i cavall, el
qual no va tenir cap problema en
decantar el resultat favorable. Els
jugadors catalans amb més opcions en aquest moment eren Àlex
Ventura (5’5) Adrián Jiménez (5)
Ismael Giménez (4’5) i Pol Bover
(4).

La setena ronda va estar força
decisiva per al campionat, ja que
els jugadors es van dividir en quatre grups: en el primer grup hi havia 4 jugadors amb 6 punts, amb
el català Àlex Ventura; el segon
grup estava format per sis jugadors
de 5’5 punts, on hi havia Ismael
Giménez; el tercer grup el formaven dotze jugadors de 5 punts, on
teníem Adrián Jiménez; i per últim hi havia la resta de jugadors
amb 4’5 punts o menys. Dels tres
jugadors catalans que jugaven davant, va tenir un resultat de cada
manera. Àlex Ventura taules,
Adrián Jiménez va caure derrotat
per primera vegada en el campionat, i Ismael Giménez que va guanyar, a més aquest últim amb molta comoditat i seguretat. Pel que fa
a les jugadores, la Daniela Velasco, després de guanyar la partida a
l’Oriol Serra, es va col·locar com
a 4a noia de la classificació i tornà
a recuperar la possibilitat de medalla, a l’espera de les dues rondes
que quedaven.
Començà la recta final, i els dos
jugadors amb opció a medalla en
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aquest moment eren l’Àlex Ventura, que guanyà la seva partida contra el jugador de Cantàbria Daniel
Guerra, i el situà amb mig punt més
que la resta de jugadors, i la Daniela Velasco aconseguia taules.
Pel que fa a l’última ronda que
s’inicia mitja hora més aviat que
els altres dies, l’Àlex jugava amb
negres contra el navarrès Mikel
Ortega. Des d’un principi no va
quedar massa bé d’obertura el català, tot i que en un moment de la
partida semblava que podia aconseguir les taules, però finalment,
sigui per la pressió o la responsabilitat d’haver estat tot el campionat a dalt de tot i lluitant amb els
millors jugadors, Àlex no va poder guanyar la partida i va perdre
l’opció a medalla. A més, el desempat tampoc li era beneficiós, i
va quedar 5è, que no deixa de ser
una posició molt meritòria per a
aquest jugador que va lluitar des
del primer dia. Pel que fa a la Daniela Velasco l’emparellament va
voler que s’enfrontés amb un altre
català, l’Oriol Penedès, i després
de ser una de les partides més llargues, la Daniela aconseguí la victòria. Al mateix temps, les jugadores que tenia posicionades davant,
poc a poc van anar perdent les seves partides, i amb tot això vam
aconseguir la medalla de plata femenina per a Catalunya.
A partir de quarts de quatre i
fins a la nit, tots vam anar retornant a casa. En aquest grup, jugadors i jugadores van estar molt ben
avinguts i van gaudir d’un campionat d’Espanya, juntament amb els
entrenadors Lluís Comas i Joan
Mellado, que en tot moment els
van preparar i revisar les partides
jugades. Hi va haver molta complicitat, tant amb els jugadors i jugadores, com amb els familiars.

XXXIV Open Internacional de Barberà
El torneig vallesà, amb 51 titulats internacionals, bat el rècord de participants
La festivitat local va donar inici a l’edició més forta i participativa
de l’Open de Barberà. Un inesperat Levan Aroshide va sorprendre,
amb un joc agressiu, i es va alçar amb el triomf final. Kiril
Georgiev (guanyador a Benasque 2010) i Fernando Peralta
(guanyador a Barberà 2010) van completar el podi després de
signar unes treballades taules a la darrera ronda. Brillant actuació
de la WGM Alina L’Ami que, junt amb Herman Van Riemstijk, van
estar entre els millors. El torneig de Barberà ha destacat enguany
per la seva força i ha batut el rècord de participació.
XXXIV Open Int. de Barberà
· 4 al 12 de juliol de 2011
· categ.: general A, trams A sup.
· Participants: 260
· Guanyador: Levan Aroshide
· Àrbitre principal: IA M. Ramos

Marc Ferrer

A

mb la inscripció de 265 jugadors, i amb la participació de mig centenar de titulats internacionals, l’Open de
Barberà és actualment el torneig
obert més important del país, juntament amb l’Open de Sants. Les
immillorables instal·lacions de la
Torre d’en Gorgs, amb aire condicionat, es van quedar petites per
acollir la inscripció, i es van haver
d’habilitar sales annexes per encabir a tothom.
El torneig va quedar dividit en
tres grups, en funció de l’Elo internacional. El grup A realment feia
goig de veure’l. Del 80 jugadors
que van acabar, més de la meitat
eren GM, MI o MF i, la resta, tot
de mestres catalans, nacionals i una

Podi de vencedors de l'open de Barberà, amb Kiril Georgiev, Levan Aroshide i Fernando
Peralta, d'esquerra a dreta.

Classificació final
1. Aroshidze, Levan
2. Georgiev, Kiril
3. Peralta, Fernando
4. León, Manuel
5. Arizmendi, Julen Luis
6. Delgado, Héctor
7. González, José
8. Cuartas, Jaime A.
9. Carlsson, Pontus
10. L’Ami, Alina
fins a 94 jugadors.
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GEO
BUL
ARG
MEX
ESP
CUB
MEX
COL
SWE
ROU

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

sèrie de jugadors estrangers i locals d’alt nivell.
La regidora de cultura, Teresa
Colomer, i el número un del torneig, Kiril Georgiev, van fer la jugada d’honor amb la que es va iniciar la competició.
La competició va estar molt renyida. Durant la primera part del
torneig el líder del torneig va ser
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Victòria de mèrit del georgià Levan Aroshide
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Pablo Cruz i David Gómez, millors sub-16
als grups A i C respectivament.

Ricardo Narbón, de Castelló, va quedar
campió del grup B.

Holden Hernández, però va acabar
fent un desastrós 1,5 de 5 en el tram
final. Segons els seus comentaris,
es deu simplement a un tema de
cansament.
Durant la competició, un fet important va ser la derrota a la segona ronda del número u del torneig,
el GM búlgar Kiril Georgiev, davant precisament del jugador que
havia actuat com a àrbitre internacional en edicions passades
d’aquest obert, el MI brasiler Herman C Van Riemsdijk. Kiril es va
recuperar i va arribar a la darrera
ronda amb opcions. El búlgar i
Levan Aroshide, empatats a 6,5
punts, se jugaven amb diferents rivals, el triomf a la darrera ronda.
Tant Georgiev com Aroshide van
plantejar partides agressives, bus-

cant la victòria (la normativa impedia les taules abans de 30 jugades). El GM Levan Aroshide va
arriscar amb una combinació en
què va aconseguir un fort atac al
rei i el guany decisiu de material.
Aquesta extraordinària partida,
davant del cubà d’Arian González,
donava el triomf momentani al GM
georgià, a l’espera del que fes Georgiev. Per la seva banda, el búlgar va intentar forçar un final que
tenia amb peó de més, davant de
Peralta, però l’argentí es va saber
defensar i van anar per terra els
intents de Georgiev. La darrera
partida del torneig va acabar en
taules després de la reclamació de
Peralta: s’havien fet 50 jugades
sense moure peó ni capturar cap
peça. D’aquesta manera, el podi el

Classificació final grup B
1. Narbon, Ricardo
2. Mas, Pere
3. Vigo, David
4. Fabre, Miquel
5. Del Amo, Jordi
6. De la Plaza, Jordi
7. Valencia, José
8. Moya, Carles
9. Bada, Jordi
10. Shatko, Danil
fins a 90 jugadors.

Castelló
Sta Eugènia
Catalunya
Taradell
Terrassa
UGA
Cerdanyola
Peona i Peó
St Boi
Cerdanyola

6,5
6,5
6
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5

Classificació final grup C
1. Beaskoa, Gabriel
Peona i Peó
2. Molinas, Francisco
Catalunya
3. Serentill, Eduard
Círcol C.
4. Gómez, David
Castellar
5. Díaz, Juan
Palau
6. Castaneda, Antonio
Mollet
7. Calderón, Ivan A.
Catalunya
8. Mateo, Francesc
St Cugat
9. Terrones, Jonathan
Franqueses
10. Oliana, Pere
Castelldefels
fins a 83 jugadors.
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6,5
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6
6
6
5,5
5,5
5,5

Alina L'Ami va ser la revelació del torneig.

La georgiana Ana Matnadze va ser la
segona millor fèmina.

Les jugadores índies van aportar bon joc i
un mica d'exotisme al torneig.

Alina L'Ami i Andrea Norte recullen el
premi a les millors fèmines dels grups A i B
respectivament.

El GM mexicà Manuel León Hoyos va
acabar en 4a posició, tot i la inesperada
derrota a la segona ronda contra el MF
Manuel Fenollar.

van completar Georgiev i Peralta,
segon i tercer, respectivament.
Pel que fa als jugadors catalans,
Marc Narciso es va mantenir en la
part alta de classificació, però no
poder guanyar cap partida més enllà de la ronda 4, acabant finalment
15è., amb 5,5 punts. Els mateixos
punts va fer Lluís Maria Perpinyà,

que es va quedar a ben poc de la
norma de GM. Víctor Vehí i Joan
Canal també van acabar amb 5,5
punts.

nacionals. Els MF cubans Hèctor
Delgado, amb 6,5 punts, i Arian
González, amb 6 punts van fer normes de MI. Aquest darrer jugador
ja tenia la puntació de norma una
ronda abans del final. Per altra banda, la revelació del torneig, la GM
femenina Alina L’Ami, va aconseguir amb 6 punts norma de GM,

Normes

A banda del podi, cal citar també
el gran paper d’aquells jugadors
que han aconseguit normes inter-

El quintet organitzador del Open de Barberà, amb Víctor Ramírez, Miguel Ramos, Víctor
Pont, Juan Miranda i Òscar Companys, d’esquerra a dreta.
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En el grup B, Pere Mas va ser segon i es va
endur la copa al millor veterà.
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Els dos primers classificats del grup C van
ser Gabriel Beaskoa (centre), que a més del
triomf es va endur un bon esquinç aquesta
setmana, i Francisco Molinas (dreta).
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pectivament. L'alacantí Pablo Cruz
(27è. al grup A), Carles Díaz i
David Gómez es van endur els premis com a millors sub16.
El grup B va ser guanyat pel jugador de Castelló Ricardo Narbón,
seguit de Pere Mas, ambdós amb
6,5 punts de 8 possibles i després
de fer unes ràpides taules a la darrera ronda. El jugador del Santa
Eugènia va fer un torneig molt bo,
però va pagar cara la derrota a la
primera ronda davant de Pedro
Alarcón, un jugador de la zona
mitja de la taula, i d’aquesta manera el desempat davant de Narbón
li va ser desfavorable. En tercera
posició va quedar David Vigo, amb
6 punts, després d’aguantar una
partida amb qualitat de menys a
Miquel Fabre, el número 1 del rànquing.
En el grup C, el jugador del
Peona i Peó Gabriel Beaskoa va
superar Francisco Molinas, del
Catalunya, en el desempat final.
Tots dos jugadors van acabar invictes, igual que el tercer classificat, Eduard Serentill, del Círcol
Catòlic.

El MI Herman brasiler C Van Riemsdijk va
ser el millor veterà en el grup principal.

Julen Luis Arizmendi (dreta), GM espanyol
nascut a Estats Units, va completar la seva
actuació amb 6,5 punts, invicte i una molt
bona 5a posició.

després d’haver jugat pràcticament
totes les partides contra titulats. La
jugadora romanesa va estar molt
activa durant el torneig, fent un reportatge fotogràfic per a Noticias
Chessbase .
A més dels premis absoluts, es van

repartir diversos trofeus. Les millors fèmines de cada grup van ser
Alina L’Ami, Andrea Norte i Pilar
Sogues, dels grups A, B i C respectivament.
Pel que fa als jugadors majors
de 65 anys, els guanyadors de cada
grup van ser Herman C Van Riemsdijk, Pere Mas i Juan Díaz, res-

Els primers taulers del grup A jugaven al
palc de la sala.

La sala principal de la Torre d'en Gorgs es va quedar petita davant de l'allau
d'inscripcions, i es van haver d'habilitar altres sales annexes.

1

Els altres guanyadors

1.Està publicat a http://www.chessbase.com/espanola/eventos/eventlist.asp?eventname=Reportajes por Alina L´Ami

12

Es va retre un càlid homenatge a
qui porta ja 70 anys com a jugador
en actiu i que durant aquest torneig
ha complert anys, el MN José
Miguel Ridameya, que continua
donant guerra entre els més forts.
A la competició vallesana ha participat en el grup A, aconseguint
uns meritoris 3 punts.
Més que anecdòtica, es pot considerar desafortunada la inoportuna trucada que va rebre l’Ana Matnadze durant l’inici de la tercera
ronda, quan duia 2 de 2. Tota la sala
va ser testimoni de la música del
seu mòbil i de com va haver de retre el rei davant de Holden Hernández. Tot i aquest incident, la jugadora georgiana es va recuperar i va
acabar amb 5,5 punts.
Al lliurament de premis va assistir el regidor d'Esports de
Barberà, Ignacio Navarro, així com
el director del torneig, Juan Miranda i el màxim responsable del club
i vice-president de la FCE, Víctor
Pont, que va agrair el bon comportament i l'esportivitat dels paricipants. Posteriorment, es va fer un
piscolabis per als assistents a l'acte de cloenda.
A continuació us oferim les
dues partides decisives, jugades a
la darrera ronda, on Georgiev va
passar per alt una línia que li hagués donat molt bones opcions a
guanyar la seva partida contra Peralta i possiblement el triomf en el
torneig, un cop aplicat el desempat. La partida que va donar el triomf i el campionat a GM Levan
Aroshide té una preciosa combinació d'atac al rei.

K
k

Gonzalez, A

Aroshidze, L
Defensa Benoni [A00]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 c5 4.d5
exd5 5.cxd5 d6 6.¤c3 g6 7.g3
¥g7 8.¥g2 0–0 9.0–0 ¦e8 10.¤d2
a6 11.a4 ¤bd7 12.¤c4 ¤e5
13.¤a3 ¤h5 14.h3 f5 15.¢h2 f4
16.¥xf4 ¤xf4 17.gxf4

17...£h4! 18.e3 ¥g4 19.f3 ¤xf3+!
20.¦xf3 ¦xe3 21.¦xe3 ¥xd1
22.¤xd1 £xf4+ 23.¢h1 b5
24.¦f3 £xa4 25.¤c3 ¥xc3
26.bxc3 b4 27.cxb4 cxb4 28.¦f4
¦c8 29.¦b1 a5 30.¤c4 £c2
31.¦bf1 ¦xc4 32.¦f8+ ¢g7
33.¦1f7+ ¢h6 34.¦h8 b3
35.¦fxh7+ ¢g5 36.h4+ ¢g4
37.¦f8 b2 38.¢h2 £xg2+ 0–1

K
k

Georgiev, K

Peralta, F
Gambit de Dama [A00]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3
¥b4 5.cxd5 exd5 6.¥g5 ¤bd7
7.e3 c5 8.dxc5 £a5 9.¤d2 ¥xc3
10.bxc3 £xc3 11.¥xf6 ¤xf6
12.¥b5+ ¥d7 13.¥xd7+ ¤xd7
14.¦c1 £a5 15.0–0 ¤xc5 16.¤b3
¤xb3 17.£xb3 0–0 18.¦fd1 ¦fd8
19.£xb7 ¦ab8 20.£c7 £xa2

21.¦a1 £c4 22.£xa7 g6 23.h3 h5
24.¦d4 £c6 25.¦ad1 ¦a8 26.£e7
¦d7 27.£g5 ¦ad8 28.¦h4 d4
29.¦hxd4 ¦xd4 30.exd4 ¦d5
31.£f4 £d7 32.h4 ¢g7 33.g3
£a4 34.¦d2 £d7 35.£e4 £d6
36.¢g2 £d7 37.¦d3 ¢h7 38.¦d1
¢g7 39.¢h2 £d8 40.¦d2 £d6
41.¢g1 £d8 42.¢f1 £d6 43.¢e2
£a6+ 44.¢e3 £a3+ 45.¢e2 £a6+
46.£d3 £e6+ 47.¢f1 £d7
48.¢g1 ¢h7 49.£c4 ¢g7 50.¦d3
¢g8 51.¢g2 £b7 52.¢h2 £d7
53.¦d1 ¢g7 54.£b3 ¢h7 55.¦d3
¢g7 56.¢g1 £d8 57.¦f3 £d7
58.¦f4 £e6 59.£e3 £d7 60.¦e4
£d6 61.£b3 £d8 62.£c4 £d7
63.¦e7 £d6 64.£b3 ¢f6

65.¦b7?
65.£b7! £xe7 66.£xd5 amb bones opcions de victòria.
65...¢g7 66.¦b6 £d7 67.¦b7
£d6 68.£f3 ¦f5 69.£e3 £c6
70.¦e7 ¦b5 71.£d2 £f6 72.¦e1
¦d5 73.¦e4 £d6 74.£c3 ¢h7
75.£b3 ¢g7 76.¦e7 ¦f5 77.£e3
¦d5 78.¦e4 £d7 79.£c3 ¢h7
80.£c4 ¢g7 81.¦e7 £f5 82.¢g2
¦a5 83.¦e3
Peralta reclama taules després de
50 moviments sense avançar peó
o canviar.
½–½

Carla Marín, té publicat un àlbum de fotos del torneig a:
https://picasaweb.google.com/103435905582077079218/XXXIVOpenBarberaDelValles?authuser=0&feat=directlink#
(els hipervincles no funcionen des d'aquí, podeu seleccionar la URL i fer copiar i enganxar a l'explorador)
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Algunes anècdotes
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XIII Open Internacional de Torredembarra
Artur Kogan s’imposa amb comoditat
El colombià Jorge González i el cubà Aryam Abreu completen el podi
El GM israelià Artur Kogan ha guanyat la 13a edició de l’Open
Internacional d’Escacs de Torredembarra, que ha finalitzat el
diumenge 10 de juliol al Pavelló Municipal Sant Jordi de la
localitat. Amb 109 jugadors, l’Open de Torredembarra augmenta
any rera any la participació, i enguany ha batut un nou rècord, tot
i la coincidència de dates amb el fortíssim torneig de Barberà.
XIII Open Internacional de
Torredembarra
· 2 al 10 de juliol de 2011
· categoria: B
· Participants: 109
· Guanyador: Artur Kogan
· Àrbitre principal: JM Camell

L

Jordi Salvat

’israelià Artur Kogan arriba
va com a líder amb un punt
d’avantatge sobre el segon
a la darrera ronda del torneig i n’ha
tingut prou amb unes taules enfront
el mestre Internacional peruà
Miguel Muñoz per assegurar-se el
triomf. Kogan ha basat el triomf en
una ratxa de cinc victòries en les
cinc primeres rondes que després
ha sabut administrar i acabar amb
7,5 punts.
El segon lloc ha estat pel MI
colombià Jorge González, que ha
finalitzat el torneig amb 7 punts i
s’ha vist afavorit pel desempat final enfront els cubans Aryam
Abreu -que ha completat el podi- i
Sandro Pozo. Amb 6,5 punts ha
acabat un ampli grup de jugadors
liderat pel Gran Mestre israelià
Michael Oratovsky.
Víktor Moskalenko, tot i partir
com a número u, va tenir forts con-

Autoritats i podi de campions al centre, amb Artur Kogan, Jorge González i Aryam Abreu,
d'esquerra a dreta, amb els trofeus.

trincants i va fer un excés de taules, acabant finalment en 11a posició, lluny de la victòria de l’edició anterior.
Pel que fa als trams d’Elo, els
guanyadors han estat: Miquel Àngel Accensi (2150-2299), 17è amb
Classificació final
1. Kogan Artur
ISR
2. González, Jorge A
COL
3. Abreu, Aryam
CUB
4. Pozo, Sandro
CUB
5. Oratovsky, Michael
ISR
6. Genov, Petar
BUL
7. Becking, Stephan
ALE
8. Alvarez, Aramis
CUB
9. Muñoz, Miguel
PER
10. Oms, Josep
Escola E BCN
fins a 109 jugadors.

14

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

6 punts; Lluís Loehr (2000-2149),
23è amb 5,5; Rick Frichmann
(1850-1999), 12è amb punts; Bernat Serarols (1700-1849), 29è amb
5,5 i David González (menys de
1699), 62è amb 4 punts. El millor
classificat major de 60 anys ha estat Ángel Sarto, 27è amb 5 punts i
el millor classificat sub-16 Daniel
Navarro, 22è amb 5,5 punts. El
millor jugador local ha estat Lluís
Loehr, amb 5,5 punts.

Trobareu més informació del torneig, així
com les partides en format PDF, al Web
http://escacstorre.litegrup.com/
openRecursos.php?openID=19&campo=resultats

XIII Torneig Internacional de Sant Martí
S’aconsegueixen dues normes de GM i una de MI
Del 13 al 21 de juliol s’ha jugat el XIII Torneig Internacional de
Sant Martí, dins del marc del VIII Circuit Català d’ Oberts
Internacionals d’ Escacs. La igualtat ha dominat el torneig, que
s’ha adjudicat el GM georgià Levan Aroshide, que venia de
guanyar Barberà. Gran participació, que bat rècord, i gran èxit
esportiu, amb la consecució de 4 normes internacionals.
XIII Torneig Internacional de
Sant Martí
· 13 al 21 de juliol de 2011
· categoria: gen. C i trams A sup.
· Participants: 236
· Guanyador: Levan Aroshide
· Àrbitre principal: M. Fdez-Díaz

Ricard Llerins

E

n aquesta edició han participat 236 jugadors, de 20
païssos diferents, record del
torneig amb un increment de 90 jugadors respecte a l’ edició anterior, ja que a la primera ronda no hi
va haver cap incompareixença de
cap jugador, la qual cosa jo no ho
havia vist mai, i a les tres primeres
rondes n’ hi va haver només una.
Hi han participat 9 GM, 15 MI, 13
MF, 17 MC i un MN, molt lluny
del torneig de l’ any passat amb 4
GM.
S’ han fet dues normes de GM i
dues de MI, respecte l’ única norma de MI de l’ any passat.
Si contnuem amb les comparatives, hi ha hagut aire condicionat
per primera vegada a la sala de joc,
i també s’ han retransmès per primera vegada les partides per Intenet, a més de poder- se veure els
primers taulers en una pantalla ge-

Levan Aroshide s'ha adjudicat el segon torneig consecutiu aquest mes de juliol.

Classificació final
1. Aroshidze, Levan
GEO
2. Bacallao, Yusnel
CUB
3. León, Manuel
MEX
4. Moskalenko, Viktor
UKR
5. Pérez, Orelvis
SCC Sabadell
6. Cruz, Cristhian
PER
7. Jiménez, Pedro A.
CUB
8. Karlsson, Lars
SUE
9. González, José
MEX
10. Matnadze, Ana
GEO
fins a 92 jugadors al grup A
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7
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6
6

gant a la pròpia sala de joc.
S ‘han passat al programa informàtic Chess results 20 partides per
ronda dels primers taulers del grup
A i 10 del B.
A més de la competició principal, es va fer un torneig de partides ràpides el dissabte 16 de juliol
pel matí, en què van participar 37
jugadors.
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Un altre torneig per a Levan Aroshide
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Viktor Moskalenko observa la partida del mexicà José Gonzaléz.

El MI cubà Yusnel Bacallao va ser segon i
va aconseguir norma de GM.

Respecte la classificació final,
va haver de buscar- se el segon
desempat per decidir el campió del
torneig entre els tres primers classificats, que va ser finalment el GM

MI Orelvis Pérez, cinquè classificat amb 6,5 punts, mentre que les
normes de MI van ser per al MF
cubans Pedro Alejandro Jiménez,
setè classificat amb 6,5 punts i per
a Rolando Alarcón, amb 5,5 punts,
que va acabar al lloc 17è.
Al lliurament de premis va assistir el president de la Federació
Catalana d’ Escacs, Toni Ayza,
mentre que el nou regidor del Districte de Sant Martí, Eduard Freixedes, va passar a veure el torneig
el dia de la cloenda.
Tot això ha estat possible amb
alguns patrocinadors, la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, de la FCE, però sobretot pel
gran equip de voluntaris format
pels nostres socis, que han dedicat
el seu temps i esforç desinteresadament. A ells i als participants es
deu en gran part l’ èxit de l’ edició
d’ aquest any del nostre torneig d’
estiu. D’ aquesta manera comencem a preparar l’ edició del torneig
de l’any vinent amb forces renovades.

georgià Levan Aroshidze amb 7
punts, seguit pel MI cubà Yusnel
Bacallao, norma de GM, i pel GM
mexicà Manuel León. També va fer
la seva tercera norma de GM, el

Sala de joc, amb els taulers capdavanters a la ronda 4: José González, Reynaldo Ortiz i
Héctor Delgado, d'esquerra a dreta i de cara.
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II Obert Ciutat de Girona

Del 14 al 22 de juliol s’ha disputat la segona edició de l’Obert
Ciutat de Girona, que ha estat guanyada per Carlos Salgado, que
ja va guanyar la primera edició. Amb 66 jugadors, la participació
ha estat similar a l'any passat. Tot i que la victòria del jugador del
Santa Eugènia, únic titulat internacional, era previsible, un dels
al·licients ha estat veure l’actuació sorprenent d’un noi d’onze
anys que ha aconseguit 6,5 punts i la cinquena posició del torneig.

E

Redacció

l local del Centre Cívic Pla
de Palau, al costat de la biblioteca, ha acollit la segona edició de l’Open gironí, molt
ben organitzat pel CE Gerunda, dirigit per Quim Mundet i arbitrat per
Alrtert Trias.
El nivell de participació, així
com el nombre de participants, ha
estat com el de l’edició anterior.
El MF Carlos Salgado ha tingut un torneig plàcid, on ha guanyat 7 partides i n’ha empatat un
parell, aconseguint un punt d’avantatge sobre el segon classificat, el
jugador del Palafrugell, Daniel
Subirana.
Entre els jugadors classificats
a la zona alta cal destacar la presència d’alguns joves valors.
Ismael Alejo Giménez, sub-12 del
Banyoles, va acabar en 11a posició, amb 6 punts, els mateixos que
Rasen mediña, sub-14 del Gerunda. Però més meritòria ha estat encara la 5a posició de Guillem Salagran, que amb només 11 anys ha
aconseguit 6,5 punts, amb el hàndicap d’haver jugat moltes de les
partides amb els jugadors més
forts. En Quim Mundet, director
del torneig, ens comentava que ha
estat a punt de fer norma de MC.

Carlos Salgado va ser molt superior a la resta de rivals.

Classificació final
1. Salgado, Carlos
Santa Eugènia
2. Subirana, Daniel
Palafrugell
3. Mundet, Jaume
Gerunda
4. Barrera, Carlos
Gerunda
5. Salagran, Guillem
Gerunda
6. Díaz, Sergi
Banyoles
7. Serra, Carles
Gerunda
8. Parramon, Francesc
Gerunda
9. Parals, Luis
Figueres
10. Mediña, Rasen
Gerunda
fins a 66 jugadors.
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Guillem Salagran, 5è classificat.
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Carlos Salgado repeteix triomf
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K
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Salgado, C

Barrera, C
Defensa Eslava [D11]
Aquesta partida es va disputar en
la vuitena ronda, tots dos portàvem sis punts i qui guanyés ho tindria tot a favor per quedar campió. Vaig tenir la sort de repetir
blanques ja que Barrera venia de
dues blanques consecutives.
1.¤f3 d5 2.d4 c6 3.e3 ¤f6 4.c4
Hem arribat per transposició a una
variant molt sòlida davant la Defensa Eslava.
4...¥g4
Las alternatives principals són
4...e6, per intentar transposar a
una Semieslava,i 4...¥f5 és la variant principal. Després de 4...¥f5
les blanques poden intentar treure avantatge després de 5.cxd5
cxd5 6.£b3 £c7 7.¥d2 e6 8.¥b5+
¤c6 9.¥b4! ¥xb4+ (9...¥d6!?)
10.£xb4
£e7
11.¥xc6+
(11.£xe7+?! ¢xe7 12.¥xc6 ¦ac8!)
11...bxc6 12.£xe7+ ¢xe7 13.¤c3
seguit de ¤a4, ¦c1, etc. si bé les
negres tenen suficients recursos.
5.£b3
Una reacció lògica, ara que l´alfil
ha abandonat el flanc dama.
5...£b6 6.¤e5 ¥f5 7.¤c3 £xb3
Barrera decideix canviar les dames, però això donarà a les blanques una perillosa iniciativa. Molt
més adequat era 7...e6 8.c5 £c7!
(8...£xb3 transposa a la partida)
9.f4 ¤bd7 10.¥e2 ¤xe5 11.fxe5
¤d7 12.0–0 b6! com en SockoKuzubov, Memorial Rubinstein
2007.
8.axb3 e6 9.c5!
El pla és b4-b5 i les negres no
poden evitar-ho.
9...¤bd7 10.¤xd7 ¤xd7 11.b4
b5?!
Barrera va ser molt crític amb
aquesta jugada, a les anàlisis
post-mortem. Si bé és cert que el
negre es posa ´per a la foto´
l´alternativa 11...¥e7 12.b5 0–0
13.bxc6 bxc6 14.¦a6 ¦fc8 15.f4

tampoc és molt agradable.

12.¥xb5!!
A Fritz 11 no li agrada gens aquest
sacrifici, però a mesura que comença a aprofundir en la posició
ja no ho veu amb tan mals ulls. De
fet, en les tres partides en què
s´havia arribat a aquesta posició,
les blanques van sacrificar el cavall (una vegada immediatament,
i les altres dues posteriorment). No
obstant això, el sacrifici d´alfil assegura que siguin tres els peons
per la peça, ja que el de ´a7´ també cau.
12.¤xb5 cxb5 13.¥xb5 f6 14.¥c6
¦c8 15.b5 ¦c7 16.f3 Barrero Calle, Coria del Rio 2004. Les
blanques tenen compensació, encara que la posició es complicada; 12.¥d2 ¢d8! 13.¤xb5 cxb5
14.¥xb5 ¢c7 15.0–0 ¥e7 és encara pitjor per a las blanques,
Backwinkel - Heilemann, Vierlaenderkampf 1986; 12.¦a6 ¤b8
13.¦a3 ¥e7 14.¤xb5 cxb5
15.¥xb5+ ¢d8 16.¥d2 ¢c7 17.0–
0 Polajzer - Zupevc, Ptuj op 2009,
17...¥f6! seguit de ...e5.
12...cxb5 13.¤xb5 ¦b8?!
Tenint en compte que les negres
no poden capturar el peó b4, no
sembla que 13 ... ¦b8 sigui la millor alternativa. Era el moment
d´acostar el rei al flanc dama amb
13...¢d8 14.¤xa7 ¢c7.
14.¤xa7 ¦a8
14...¦xb4?? 15.¤c6 i no hi ha de-
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fensa davant ¦a8+.
15.¦a3
Una jugada molt ´humana´. No
obstant això, les negres no amenacen res i era millor (com bé suggereix Fritz), senzillament 15.¢e2
¥e7 16.¥d2 ¥f6 17.b5 amb forta
iniciativa.
15...¤b6!?
Un recurs molt interessant i també molt ´humà´. Encara que el final és inferior per a les negres, és
una de les poques opcions pràctiques.
15...¥e7 16.¢e2 ¥f6 17.b5 e5
18.¤c6 ¦xa3 19.bxa3 ¥c2 20.¥d2
preveu una mort lenta i dolorosa.
16.cxb6 ¥xb4+ 17.¥d2 ¥xa3
18.bxa3

<

Les blanques tenen dos peons per
la qualitat i el cavall d´a7 priva les
negres d´accedir al flanc de dama.
L´avantatge hauria de ser suficient per guanyar, però encara queda molta partida.
18...¥d3
18...¦b8!? 19.¥a5 ¢d7 20.¢d2
¦b7 21.¦c1 ¦a8! 22.¦c5 ¦axa7
23.bxa7 ¦xa7 i els alfils de diferent color poden donar esperança a les negres.
19.¥b4 ¢d7 20.¢d2 ¥c4 21.¥c5
¦ab8 22.¦b1 ¦b7 23.a4 ¦a8
24.a5 ¥a6 25.¦b4
La idea és permetre el cavall sortir per b5. No ser ia possible
25.¤b5? ¥xb5 26.¦xb5 ¢c6! i les
blanques necessiten el suport del

seu rei. Però tampoc és possible
25.¢3 i 26.¢b4?? per ¦axa7. Així
doncs, cal jugar ¦b4-¢c3-¢b3¢a4.
25...f5 26.f3
Les negres busquen contrajoc en
el flanc de rei i les blanques ho
acabaran permetent. 26.f3 no és
dolenta, ja que busca continuar
amb e4 i e5 assegurant la casella
d6, però bé es podia continuar
amb el pla anterior ¢c3-¢b3¢a4-¤b5.
26.¢c3 g5 27.¢b3 ¥d3 28.¢a4
¥c2+ 29.¢a3 ¥d3! 30.¦b3!
(30.¢a4 ¥c2+) 30...¥e2 31.¦b2
¥f1 32.¢a4
26...g5 27.e4!? h5
27...dxe4 28.fxe4 fxe4 29.¢e3
¥d3 30.¦a4 permetria a les blanques avançar els seus peons.
28.e5 h4 29.¢e3 f4+ 30.¢f2 h3!
Les negres lluiten desesperadament.
31.g3
31.gxh3?! ¦h8 32.¢g2 ¥e2 donaria contrajoc innecessàriament.
31...¦g8 32.¦b1
32.g4!? per tancar el flanc rei i

continuar amb el pla anteriorment
esmentat. No obstant això, els
peons f3-g4 en caselles blanques
poden donar algunes possibilitats
tàctiques a les negres.

32...g4!
Ara o mai. Les blanques amenaçaven 33. ¦g1 seguit de 34.gxf4
33.¦g1?!
33.gxf4? gxf3 34.¢xf3 ¦g2;
33.fxg4! ¦xg4 34.¢f3 ¦g7
(34...fxg3 35.¢xg4 g2 36.¦g1+-;
34...¦g8 35.¢xf4) 35.¢xf4 ¦f7+
36.¢e3+-
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33...gxf3 34.¢xf3?!
34.g4! ¥e2 35.g5 ¢e8 36.¤c8
¦b8 37.¤d6+ ¢d7 38.¦g4+34...fxg3 35.¦xg3 ¦xg3+
36.¢xg3 ¥f1 37.¥d6
Aquesta era la posició, que havia
calculat després 32. ¦b1, buscant
l´atzucat, ja que l´alfil negre no
podrà controlar simultàniament
durant molt de temps a6 i h3.
37...¢e8
37...¥g2 38.¢f2 ¥e4 39.¢e3 ¥c2
40.¥c5 seguit de 41.a6.
38.¤c6
I el cavall torna al joc després de
24 jugades, després d´haver complert eficaçment la seva funció de
controlar c6 i c8. Ara s´amenaça
39.¤b4 seguit de 40.a6.
38...¦g7+ 39.¢f2 ¦f7+ 40.¢e3
Encara era possible ... perdre!
40.¢g1?? ¥e2 seguit de ¦f1#
40...¦g7 41.¤b4 ¢d8
41...¦b7 42.¥c5 ¢d7 43.a6+42.a6 ¥xa6 43.¤xa6
I Barrera va abandonar, ja que no
arriba a temps de bloquejar el peó:
43...¢c8 44.¤c5 seguit de b7.
1–0
C. Salgado
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Daniel Subirana (esquerra) i Jaume Mundet lluiten per la 2a plaça a la darrera ronda, que seria per al jugador de Palafrugell, finalment.
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XXXI Torneig Festa Major de Parets
Escacs i botifarres en un ambient festiu
El passat diumenge 10 de juliol es va celebrar al pavelló d'Esports
de Parets del Vallès el torneig de Festa Major. Com en anys
anteriors, consistia en un torneig d’escacs actius a 5 minuts, amb
la particularitat que es feia un descans per esmorzar on se
servien botifarres i refrescs.
CE Paretana

E

l Torneig Festa Major de
Parets jugat el passat 10 de
juliol va aplegar un total de
70 jugadors.
La inscripció del torneig (5 euros) portava inclòs un refresc i una
botifarra. Cada any anem creixent
en nombre d’inscrits cosa que ens
alegra molt, ja que es senyal que
el torneig agrada, ja sigui pel bon
ambient que es respira o per la parada que fem per esmorzar, un cop
els companys ens diuen que ja esta
tot a punt per l’àpat.
Per primer cop vam haver de
posar jugadors en llista d’espera,
ja que per motius aliens a l’organització no vam poder jugar on estava inicialment previst, i per tant
vam haver de tallar l’aforament.
Però un cop eliminats els jugadors
que no van venir a la primera ronda, tots els assistents van poder
jugar sense cap problema.
Vam comptar amb jugadors de
la comarca i de Barcelona, menció
especial pels que van venir de mes
lluny, com Girona, Tàrrega,
Llavaneres...
De la competició, pròpiament
dita, doncs poca cosa, ja que va ser
un dia de jugar amb amics. Tot i
que l’objectiu era qui s’emportava
el pernil del millor de la general,
del millor sub-16 i del millor local. Al final, el que es va emportar

El pavelló d'Esports de Parets del Vallès va acollir la setantena de jugadors que lluitaven
per aconseguir els pernils.

el premi va ser en Cristian Fernández, del Mollet. Es pot considerar
mig sorpresa ja que es un jugador
que esta pujant fort, però que no
sortia entre els millors del rànquing
inicial. Va fer 7 dels 8 punts possibles, igual que Jordi Chalmeta, del
Sant Boi. Els va acompanyar en el
pòdium el MC de Montmeló Marc
Ortega.
Tot i que es va jugar en un grup
únic, hi va haver molta participaClassificació final
1. Fernández, Cristian
Mollet
2. Chalmeta, Jordi
Sant Boi
3. Ortega, Marc
Montmeló
4. Moreno, Norberto
Sant Martí
5. Guix, David
Les Franqueses
6. Martínez, Erik
Sant Martí
7. Molano, Ismael
no fed.
8. Saurina, Francesc X.
Gerunda
9. Parra, Mario
Tàrrega
10. Vivancos, David
Sant Martí
fins a 70 jugadors.
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ció sub-16. El pernil va ser per a
Pere Garriga, del Mollet amb 5,5.
Aquí una altre vegada el segon va
estar a tocar, ja que amb els mateixos punts va quedar en Nicolás
Garcia, del Sant Andreu. Com a
millor local va quedar en Damian
Nuñez, que es va emportar també
un pernil cap a casa. La millor fèmina va ser la jove però ja experta
jugadora del Llinars, Sara de Las
Heras.
I un cop es van donar els premis especials, van anar sortint els
jugadors perquè anessin agafant el
seu premi que consistia en un embotit o una ampolla de cava. L’últim d’emportar-se premi va ser el
47è de la general.
A la cloenda vam tenir la presencia de l’Alcalde de Parets del
Vallès, en Sergi Mingote, i del regidor d’Esport, en Dídac Cayuela.

AJEDREZ A LA CARTA
CHESS-ON-DEMAND

Un servei únic en
el món dels escacs
El Club d´Escacs Skorpio
Santa Susanna us ofereix una
oportunitat única per jugar a
escacs de forma convencional
o amb escacs gegants, i amb
contrincant.
Només heu de trucar al 663
552 830 (Sr. Josep) i si no
disposeu de contrincant, us el
facilitem, i de nivell mestre
escola.
Horari: de dilluns a dimecres
de 17 a 19 h.

Un servicio único
en el mundo del
ajedrez

A unique service
on the world of
chess

El Club de Ajedrez Skorpio
Santa Susanna ofrece una
oportunidad única para jugar
al ajedrez de forma convencional o con ajedrez gigante,
con contrincante incluido.

The Chess Club Skorpio Santa Susanna offers a unique
opportunity to play chess
conventionally or with giant
chess set, with opponents
included.

Sólo hay que llamar al 663
552 830 (Sr. Josep) y si no
dispone de contrincante se lo
facilitamos, y de nivel maestro escuela.
Horario: de lunes a miércoles
de 17 a 19 h.

Just call at 663 552 830 (Mr.
Josep) and, if you don´t have
opponent, we´ll provide you a
schoolmaster level opponent.
Timetable: from Monday to
Wednesday, 17-19h.
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Fent memòria de...
Una experiència singular i única viscuda des de fa molts anys a la llar d’infants Saltiró

Potser us costarà creure el que ara llegireu però, de veritat, no
us enganyo. Des de fa 25 anys que a la llar d’infants Saltiró,
ubicada a l’Hospitalet de Llobregat, els nens i nenes de dos anys
descobreixen què és un tauler d’escacs i coneixen els
personatges que corren per aquest tauler. I encara més: quan
aquests nens i nenes estan força animats treuen a passejar per
tot el tauler els més petits d’aquests personatges.

D

Enric Oliver

’això i de moltes més coses ens en parlarà la Rut
Baqués, una persona encantadora i una excel·lent educadora que, per poder fer l’entrevista que avui publiquem, m’ha donat totes les facilitats del món.

RUT, QUANS ANYS FA QUE EXISTEIX
AQUESTA LLAR D’INFANTS?

S

ón 33 anys. Es va inaugurar l’any
1977. Aleshores la directora era la
meva mare, la Flora, que actualment
encara treballa a la llar i que, en certa
manera, encara fa la mateixa funció.
PERÒ AQUEST EDIFICI ÉS EL MATEIX DE
FA 33 ANYS?

N

o, aquest edifici on som ara és
nou. Té dos anys. L’antic el van
enderrocar. Estava, però, situat al mateix lloc. Mentre aquest nou edifici
s’estava construint vam haver d’anar
a un altre local situat en aquest mateix
carrer però unes portes més avall.
QUANTES PERSONES TREBALLEU A LA
LLAR D’INFANTS SALTIRÓ?

S

om 8 educadores més la meva
mare i tres especialistes: una persona que fa anglès, una altra que fa
psicomotricitat i una tercera que fa
música. També hi ha una cuinera.
I DE NENS, QUANTS N’HI HA?

E

nguany n’hi ha 59, repartits en 4
classes.

La Rut explica a dues nenes com es mou el peó.

TOTS ELS NENS SÓN DE L’HOSPITALET?

L

a majoria sí. I els que no viuen a
l’Hospitalet hi tenen les arrels: hi
havien viscut abans o hi vivien els seus
pares.
T’AGRADA JUGAR A ESCACS?

M

’agradava i m’agrada, tot i que
ara jugo molt poquet. A jugar a
escacs me’n va ensenyar el meu avi,
quan tenia 4 o 5 anys. Sempre jugàvem moltes partides i era una mica
rabiüt perquè no em deixava guanyar
mai! És broma, el cert és que en sabia
molt.
Quan l’avi es va morir ja ho
vaig anar deixant perquè em vaig que-
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dar sense contrincant. Després les vegades que he tornat a jugar ha estat
amb el meu marit o amb els meus fills,
sobretot amb el gran, però molt
poquet, com he dit abans.
Tot i així encara conservo els
escacs del meu avi. Són dins d’una
capsa petita folrada de vellut. Les peces, molt maques, són de fusta
vernissada, de color clar i de color
fosc.
COM ÉS QUE ET VAS DECIDIR A POSAR
EN MARXA AQUESTA EXPERIÈNCIA?

D

oncs perquè de les partides que
jugava amb el meu avi en guardo molt bon record i sovint hi penso.

Això em va fer pensar que si a mi de
petita em va agradar aprendre a jugar
a escacs, perquè als meus alumnes,
també petits, no els podia passar el
mateix?
A més, em va semblar que ensenyar aquest joc, tractat com si fos
un centre d’interès o una unitat didàctica, podia ser un bon recurs pedagògic.
Posar en marxa aquesta experiència m’ha permès dues coses. La
primera, treballar les tres àrees
curriculars de l’educació infantil: la
descoberta d’un mateix, la descoberta
de l’entorn natural i social i la
intercomunicació i els llenguatges. La
segona, desvetllar l’interès dels infants
per un joc que considero molt interessant i molt bonic.
QUANTS ANYS FA D’AIXÒ?

U

f! ... Un munt: 25 anys.

COM PRESENTES EL PRIMER DIA
AQUESTA ACTIVITAT ALS NENS? I QUÈ
HI DIUEN ELLS?

P

rocuro crear una expectativa que
resulti emocionant i ho faig com
si expliquéssim un conte. Un conte on
tots els personatges tenen les seves característiques pròpies.
Primer els dic que farem una
excursió sense moure’ns de l’escola:

anirem de viatge al País dels Escacs,
que és un país ple de quadrats de color groc i de quadrats de color blau on
viuen uns personatges que també són
d’aquests mateixos colors (penso que
aquests són uns colors que criden molt
l’atenció). Després desplego un gran
tauler i començo a treure les peces del
bagul, amb gran solemnitat, fent diferents veus i expressions... Ells reaccionen amb interès, com sempre que fem
alguna cosa nova.
LES HAS FET TU LES PECES?

S

í, i el tauler també. Les peces són
de pasta de paper i semblen titelles. Fins i tot se’ls pot posar la mà a
dins.
AMB QUINS NENS TREBALLES I QUANTS
N’AJUNTES?

H

o faig amb les dues classes de P2,
els Vaixells, nascuts el segon
semestre de l’any, i els Dracs, nascuts
el primer semestre de l’any, barrejant
tots dos grups. És a dir, la meitat dels
Dracs i la meitat dels Vaixells juguen
a escacs, mentre les altres dues meitats, fan una altra activitat.
Ajuntem entre 15 i 18 infants i
l’activitat la fem entre dues educadores. A l’escola es treballa en equip i si
algun dia jo o l’altra educadora faltem
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qualsevol companya s’encarrega de
fer la feina sense cap problema.
M’EXPLIQUES COM ORGANITZES LES
SESSIONS I QUÈ EXPLIQUES ALS NENS?

C

om ja he dit, l’activitat es desen
volupa com si fos una Unitat Didàctica. Per tant, es treballen continguts que corresponen a les tres àrees
curriculars.
La sessió comença amb tots asseguts a terra, tal com ho fem habitualment quan hem d’explicar un conte... “Atenció: ara explicarem el conte d’El País dels Escacs, que era un
país tot fet de quadrats de color groc i
de quadrats de color blau”. A continuació despleguem el tauler, que és
força gran, més o menys d’un metre
quadrat . “Vet ací que en aquest país
hi vivien un Rei i una Reina que eren
de color blau”. De seguida traiem del
bagul les figures corresponents i les
mostrem. Després les col·loquem al
seu lloc, tot explicant que la Reina era
un tafanera, que anava per tot arreu
amunt i avall, que el Rei era molt vellet
i caminava molt a poc a poc, que els
Alfils, de vegades, estaven molt enrabiats perquè havien de vigilar tot el dia
als Peons que eren petits i no es portaven bé... Dit d’una altra manera: fem
córrer la imaginació.
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Els nens, amb la banderola a la mà, i els personatges, ja disposats a córrer pel tauler.
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Un cop hem situat totes les peces, comença l’estona de participació
directa dels infants: és el moment de
triar la figura que ells seran aquell dia.
Però atenció: “per poder jugar a escacs s’ha de pensar”. Aleshores és
quan anem a buscar en Pepitu. En
Pepitu és un esquelet d’aquests que
permeten estudiar el cos humà i que
té, més o menys, la mida d’un infant
de dos anys.
Tot seguit anem anomenant les
diferents parts del cos. I preguntem:
“que pensem amb els peus? Noo, els
peus són per caminar!, que pensem
amb les cames? Noo, també són per
caminar!, que pensem amb les
mans?...” I així fins arribar a totes les
parts dels cos que coneixem. Aleshores expliquem que pensem amb una
cosa que tenim dins del cap que es diu
cervell i assenyalem el crani del
Pepitu.
Havent ja esbrinat amb què
pensem, abaixem el llum i ens posem
asseguts al voltant del tauler d’escacs,
amb el peus junts, perquè els peus no
ens calen per pensar, i també amb les
mans al darrere i els ulls tancats, perquè mans i ulls tampoc es fan servir
per a pensar. Aleshores amb veu suau
dic: “penseu si voleu el Rei Groc o la
Reina Blava o els Peons Grocs o els
Peons Blaus...” Al cap d’uns segons
encenem el llum i contem: 1,2,3. Al
moment tothom s’aixeca i, sense trepitjar el tauler, agafa la peça triada i
de pressa se’n torna al seu lloc.
Quan hem fet tot això arriba
l’hora del “petó-premi”, que és l’estona en què col·loquem un altre cop
cada peça al seu lloc. Aleshores, per
torns, cada infant ha de venir a posar
la seva peça al seu lloc corresponent,
començant, és clar, pels Castells Blaus
i Grocs. Un cop col·locada la peça,
cada infant va a buscar “el petó-premi”: un petó que és un petó de veritat
i un premi que és una banderola amb
el dibuix esquemàtic de la seva peça.
Una banderola que després s’enduran
a casa per ensenyar als pares.
Finalment, amb totes les peces

al seu lloc, cantem “La Cançó dels Escacs” que és una adaptació de la cançó “Hi ha 10 ampolles...” però en
aquesta ocasió adaptada als escacs, ja
que els infants successivament van
anomenant totes les peces.
Arribats a aquest punt podem
ja finalitzar la sessió. Ho fem, però,
mitjançant un ritual que consisteix en
anar guardant totes les peces dins el
bagul. Una feina que naturalment s’ha
de fer amb molta cura. Aleshores cantem una altra cançó que té el nom de
“Fer dormir peons”. Una cançó que
torna a ser una adaptació d’una altra
cançó força coneguda: “Cançó de
bressol de Mozart”. Una vegada ens
hem assegurat que tots els peons i
amics i amigues acompanyants ja dormen guardem el bagul al seu lloc.Aleshores preguntem: us ha agradat fer
escacs? Si diuen que sí, tots junts fem
“bravos i visques” i correm i saltem
per la classe.
QUANTS DIES A LA SETMANA FEU
ESCACS I QUINA ÉS LA DURADA DE
CADA SESSIÓ?

F

em escacs un cop per setmana du
rant tot el curs, alternant els grups,
com ja he dit abans. Cada sessió dura
uns 30 o 40 minuts. Les tres o quatre
primeres sessions sempre duren una
mica menys perquè cal que primer els
infants s’acostumin a l’activitat i s’hi
sentin còmodes.
El que pretenem és que, a final
de curs, tots els infants sàpiguen el
nom de totes les peces i també sàpiguen col·locar-les al seu lloc. Acaben
el curs aprenent a moure els peons i
fent la pràctica com en una partida, o
sigui alternant jugades amb l’altre
company. Un bon exercici de paciència, ja que sempre han d’esperar que
aquest altre company mogui per ells
poder tornar a jugar.
QUAN ELS PARES INSCRIUEN ELS SEUS
FILLS A LA VOSTRA LLAR D’INFANTS
ELS EXPLIQUES QUE FAS AQUESTA
ACTIVITAT?

Q

uan ensenyem l’escola i expli
quem el nostre projecte ja els par-
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Una nena col·locant al seu lloc la torre de
color blau.

lem de l’activitat d’escacs. I de vegades, si la seva visita és en hores
lectives, veuen com la fem.
QUEDEN SORPRESOS?

S

í, molt sorpresos. Sobretot quan
comproven quina és la predisposició dels infants envers l’activitat.
UN COP EN MARXA L’ACTIVITAT, QUINA
ÉS L’OPINIÓ DELS PARES?

E

stan molt contents. Entenen que
és una activitat interessant i formativa. La possible recança que
inicialment podia haver hagut pel fet
de l’edat dels infants en pocs dies queda diluïda.
QUINA ÉS LA PARTICIPACIÓ DELS
PARES EN L’ACTIVITAT?

E

l darrer trimestre donem als pares
una cartolina blanca perquè hi dibuixin un tauler i el decorin. Aquesta
cartolina, que es pot doblegar, té una
mida semblant a la d’un tauler d’escacs normal. La decoració consisteix
a pintar els quadres de color groc i
blau, com els del tauler gran que tenim a l’escola i que fem servir per dur
a terme l’activitat.
Després, a l’escola, els infants
faran servir aquest tauler juntament

ALGUN INFANT T’HA EXPLICAT SI QUAN
S’HA FET MÉS GRAN HA CONTINUAT
JUGANT A ESCACS?

S

i, en conec uns quants que han
continuat fent escacs a l’escola i
jugant partides amb els amics. Tots recorden molt el que van aprendre al
Saltiró. Fins i tot alguns, de vegades,
m’ensenyen fotos que tenen ben guardades. I jo, perquè estiguin contents,
els passo alguna de les pel·lícules on
tinc filmades algunes de les sessions
que vam fer.
La imaginació corre per la ment dels nens i nenes abans de començar la partida.

amb unes peces, també de cartolina,
que nosaltres ja hem preparat. Aquestes peces estan decorades pel davant i
pel darrere i s’aguanten sobre el tauler gràcies a una base plana.
Els pares també preparen una
caixa de sabates que també decoren i
que més endavant servirà per guardar
les peces.
A final de curs sempre prepararem una bossa de paper molt grossa
on posem una mostra de les activitats
que hem anat fent durant el curs. Una
de les coses que fiquem a dins d’aquesta bossa és aquest tauler i aquesta caixa de sabates amb les peces.
QUAN VAS COMENÇAR A ENSENYAR
ESCACS JA FEIES EL MATEIX QUE ARA
O HAS ANAT CANVIANT LA MANERA DE
TREBALLAR?

L

a idea continua sent la mateixa i
la manera de treballar, més o
menys també. Algunes coses, però, les
he renovat: he fet un nou tauler gran,
he construït noves figures i he anat
canviant les banderoles.
PREGUNTAR-TE SI ESTÀS CONTENTA
EM SEMBLA QUE NO CAL. PERÒ SÍ QUE
ET DEMANO QUE M’EXPLIQUIS QUÈ
SIGNIFICA AQUESTA EXPERIÈNCIA DINS
EL VOSTRE ORGANIGRAMA EDUCATIU.

U

n dels principis que regeixen el
nostre projecte curricular és el de
la globalització. L’aprenentatge no és
una simple suma de coneixements,
sinó més aviat el fruit de les relacions
que s’estableixen entre el que ja sabem i les coses noves que hem
d’aprendre.
Els infants perceben el món
globalment, relacionant unes àrees del
coneixement amb les altres. Per això
crec que com més globalitzador sigui
l’aprenentatge millor, perquè vol dir
que serà un aprenentatge més durador,
més estable i més funcional. I crec també que totes les experiències que donen als infants oportunitats de gaudir,
de descobrir i de ser protagonistes són
les que en poc temps els permetran
“construir coneixement”.
Però, a part d’aquest enfocament pedagògic, jugar a escacs té per
nosaltres un altre significat. La nostra
societat va molt de pressa i gairebé
sempre s’acostuma a voler resoldre les
coses sense pensar gaire. De vegades
resulta que tan sols prement un botó
ja està tot fet. En canvi, quan juguem
a escacs en certa manera retrocedim
una mica en el temps, en el sentit que
ens lliurem a la batalla de l’enginy una
mica més tranquils i una mica més re-
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PER QUÈ AQUESTA LLAR D’INFANTS ES
DIU SALTIRÓ?

P

erquè quan era petita em van re
galar un esquirolet a qui vaig posar de nom Saltiró, al qual estimava
molt. Va ser un regal que un any em
va cagar el tió.
UNA ÚLTIMA PREGUNTA: POT UN PEÓ
FER UN SALTIRÓ?

N

o ho sé. Potser si és un peó dels
que viuen aquí sí.

L’entrevista amb la Rut es va acabar aquí però la conversa encara
va continuar una estona. Durant
aquesta estona vam tenir ocasió de
xerrar de moltes coses. I vet aquí
que allò que diu molta gent que el
món és petit en el nostre cas es va
confirmar: em vaig assabentar que
la Rut, de petita, va anar a l’escola
Sadako, que és una escola on, per
sort, fa molts anys que treballo, i,
alhora, ella també es va assabentar
que el proper mes de setembre el
meu net anirà a l’escola Solc, on
resulta que també van els seus fills.
Una casualitat o un desig dels
déus?
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laxats. I si ens prenem el joc dels escacs com crec que ens l’hem de prendre no hi ha dubte que jugar una partida és un plaer. Un plaer assegurat tinguis l’edat que tinguis.
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