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La SCC de Sabadell, campiona absoluta
de Catalunya de Ràpides per Equips

Els equips de Tres Peons, SCC Sabadell B, Passió, Franqueses,
Peona i Peó D i Vilanova B guanyen
a les demés categories
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Va finalitzar l’estiu i, amb ell, el Circuit Català d’Oberts Internacionals,
que com ja vam avançar, el va guanyar el veneçolà Eduardo Iturrizaga.
El millor català ha estat, un any més, Marc Narciso que també va guanyar el darrer torneig del Circuit: l’Obert de Vallfogona de Balaguer.
En aquest exemplar trobareu les cròniques dels darrers torneigs de
l’estiu: Vallfogona, Onze de setembre de Sabadell, guanyat per David
Lariño, Ribera d’Ebre, on Jaime Alexander Cuartas va ser primer, i
Santpedor, on va vèncer el cubà Héctor Delgado.
També hem aprofitat aquest número del Butlletí, per fer un petit homenatge al jugador del Centro Aragonés, el Mestre Nacional Francisco
Garcia Orús, que tot just acaba de morir sense deixar mai de jugar als
escacs.
La Festa Catalana celebrada a Cornellà ha estat un gran èxit de participació, amb 85 equips i 400 persones. És de destacar la victòria de la
Societat Coral Colón de Sabadell en el Campionat de Catalunya de Ràpides per Equips i les insígnies d’or concedides a Josep Garcia i Riera,
Miquel Albareda i Lolo Ibern.
Aquest número finalitza amb un article dels escacs d’Arnol Schomberg i la crònica d’un nou torneig celebrat a Platja d’Aro.
El més d’octubre ens portarà nous al·licients escaquístics. A l’àmbit
Territorial, els campionats individuals de les quatre delegacions i dins el
calendari internacional el Torneig Ciutat de Barcelona amb els catalans
Daniel Alsina, Josep Oms, Marc Narciso i Oscar de la Riva, el campió
del Circuit, Eduard Iturrizaga, i els grans mestres Yasser Seirawan, Ilia
Smirin, Kevin Spraggett, Fernando Peralta i Iván Salgado.
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XXXIV Festa Catalana dels Escacs
Rècord de participació a la Festa Catalana
El dia 2 d‘octubre de 2011, al Pavelló Sant Ildefons de Cornellà, la
Federació Catalana d’Escacs, i el Club d’Escacs Cornellà van
organitzar conjuntament l’edició número XXXIV de la Festa
Catalana dels Escacs i l’edició número vint-i-un del Campionat de
Catalunya de partides ràpides per equips, que va ser guanyat per
la Societat Coral Colon de Sabadell. Amb 85 equips, Cornellà ha
batut el rècord de participació en aquest torneig.
Redacció

A

mb una excel·lent organització i la implicació del
Club d’Escacs Cornellà,
amb Pere Parés de president i Nicolàs Plaza al capdavant de la comissió organitzativa. Per part de la
Federació el seu vice-president primer, Víctor Pont, va dirigir, com
ja és habitual, l’equip organitzatiu de la Festa.
Festa amb dinar popular

La Junta Directiva va decidir que
enguany calia fer una Festa una
mica diferent de les anteriors, amb
un dinar popular a l’abast de totes
les butxaques. La intenció era que
cap club es quedés sense participar per problemes econòmics, en
una època de les nostres vides marcada per la crisi econòmica.
El dinar va ser confeccionat i
servit per la Penya Dominó de
Cornellà, al front de la qual el seu
president, Antonio Martín, va col·laborar de forma molt activa en
l’organització de la Festa.
El local de joc reunia totes les
condicions per a una competició
d’escacs d’aquestes característiques: amplitud, silenci, llum, aire
condicionat, etc. El pavelló Sant
Ildefons va ser, per tant, un lloc

Vuit vegades campió absolut de Catalunya, Miquel Albareda va rebre la insígnia d'or per la
seva trajectòria en els escacs catalans: jugador olímpic amb Espanya, mestre nacional i
medalla de forjador dels Escacs Catalans, ha estat un dels millors jugadors catalans de tots
els temps.
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Divisió d’Honor
Campió: Societat Coral Colon
Sots-campió: UGA
Primera Divisió
Campió: Tres Peons
Sots-campió: Sant Josep
Segona Divisió
Campió: Societat Coral Colon B
Sots-campió: Barberà B
Preferent
Campió: La Passio d’Esparreguera
Sots-campió: Centro Aragonés
Primera Categoria
Campió: Les Franqueses
Sots-campió: S. Coral Colon D
Segona Categoria
Campió: Peona i Peó D
Sots-campió: Barcelona C
Tercera Categoria
Campió: Gran Penya Vilanova B
Sots-campió: Colònia Güell B

Classificació final
1. Societat Coral Colon A
2. UGA A
3. Tres Peons A
4. Societat Coral Colon B
5. Barberà A
6. Barberà B
7. Barcelona A
8. Sant Josep A
9. Sant Boi A
10. Sant Andreu A
11. Foment Martinenc A
12. Ideal Clave A
13. Vilafranca A-1
14. La Passio d’Esparreguera A-1
15. Sant Martí A
16. La Colmena A-1
17. Centro Aragonés A
18. Les Franqueses A
19. Figueres A
20. Societat Coral Colon D
21. Montmeló A-1
22. Cerdanyola del Vallès B
23. Mollet A
24. Vilafranca A-2
25. Jake A
26. Bellvitge Entitat A-1
27. Rubí A
28. Gerunda B
29. Catalunya A
30. Tàrrega A
31. Peona i Peo D
32. Peona i Peó A
33. Sant Andreu B
34. Sant Boi B
35. La Colmena A-2
36. Barcelona C
37. Montmeló B
38. Llinars del Vallès A
39. Peona i Peó C
40. Foment Martinenc B
41. Cornellà A
42. Cecob A

DH
DH
1D
2D
DH
2D
DH
1D
1D
DH
DH
2D
2D
Pr
1D
2D
Pr
1C
1D
1C
1D
Pr
2D
2D
1D
Pr
Pr
Pr
2D
2D
2C
1D
2D
1C
2D
2C
2C
Pr
1C
2D
1D
1C

26
25½
24½
23½
23½
23½
23
23
22½
22
21½
21½
21½
21½
21½
21½
21½
21
21
21
21
21
21
20½
20½
20½
20
20
19½
19½
19
19
19
19
19
19
18½
18½
18½
18
18
18

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Sant Josep B
Barberà C
Comtal A
Collblanc Aurora A
Canet A-1
Mataró A
Padró A-1
Mollet B
Gran Penya Vilanova B
L’Espiga de les Corts A
Sant Andreu C
Martorell A
Sant Martí B
Bellvitge Entitat A-2
Gran Penya Vilanova A
Ripollet A-1
Olesa A
Pallejà A
Cornellà C
Societat Coral Colon E
Peona i Peo B
Caldes de Montbui A
Agusti A
Sant Quirze A
Cornellà B
Vilafranca B
Sant Adrià A
Colònia Güell A
Ateneu Colón C
Sant Feliu A
Ripollet A-2
Canet A-2
La Passio d’Esparreguera A-2
Montmeló A-2
Llinars del Vallès B
Padró A-2
Colònia Güell B
Peón Doblado A
Cornellà D
Catalunya B
Olesa B
Jake B
Caldes de Montbui B

1C
2C
1D
1C
1C
Pr
1C
2C
3C
Pr
1C
Pr
2D
Pr
2D
2C
Pr
2C
2C
2C
Pr
2C
1C
1C
1C
Pr
1D
1C
2C
Pr
2C
1C
Pr
1D
2C
1C
3C
2C
3C
1C
2C
1C
3C

18
18
17½
17½
17½
17
17
17
17
17
17
17
17
16½
16½
16½
16
16
16
16
15½
15½
15½
15½
15½
15½
15½
15
15
15
14½
14½
14½
14
13½
13
13
13
13
12½
11½
11
7½

ideal perquè els jugadors poguessin disputar les seves partides de
manera idònia.
Campionat de Catalunya de Ràpides
per Equips

El Campionat de Catalunya de
Ràpides per Equips es va celebrar,
amb gran èxit de participació, en
total 85 equips, que constitueix un
rècord en aquest campionat.
Els acompanyants que van voler, van poder gaudir d’una excursió per Cornellà amb una guia de
l’Ajuntament de la localitat.

Josep Garcia i Riera va rebre la insígnia
d'or per la seva tasca com a directiu de
l'Institut d'Escacs de Catalunya, de la FCE
i de la Lira, així com per la seva trajectòria
com a àrbitre i jugador.
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Manel Ibern va rebre la insígnia d'or pel
seu suport als escacs, tant des de
l'Ajuntament de Barcelona com des de la
Generalitat.
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Beatriz Alfonso va rebre la insígnia de plata
per la seva tasca com a membre de la FCE,
presidenta de la Colmena i per la seva
trajectòria esportiva.

Emili Colls va rebre la insígnia de plata per
la feina realitzada com a president de la
delegació de Girona, president del Figueres,
àrbitre, monitor i jugador destacat.

Rogeli Llovera va rebre la insígnia de plata
per ser fundador del CE Vilabarca,
jugador, directiu, i per tota una vida
dedicada als escacs.

Des del punt de vista esportiu
cal destacar el primer lloc en la
classificació de la Societat Coral
Colón de Sabadell (Jordi Magem,
José Manuel López, Joan Mellado
i Josep M. Perpinyà) i la Unió Gracienca d’Escacs (Daniel Alsina,
José González, Joan Fluvià i Jordi
Fluvià) que va ser segona.

L’àrbitre principal va ser l'AI
Miguel Ramos, l’àrbitre adjunt
l'AN Jordi Chalmeta, i els auxiliars AC Joan Carles Vila i AC
Ramon Casassas.
Un cop finalitzada la competició
va començar el dinar de germanor

popular (entremesos, botifarra i
gelat) durant el qual es van lliurar
els guardons, trofeus i distincions
de la passada temporada esportiva. La Festa va ser presidida per,
José Manuel Parrada, regidor d’Esports i Cultura de l’Ajuntament de
Cornellà, Antoni Ayza, president
de la Federació Catalana d’Escacs,

Juan Miranda va rebre la insígnia de plata
pels seus 40 anys com a soci del Barberà,
per la seva tasca en club, i pels seus 20 anys
com a director de l'Open de Barberà.

L'incansable Lluís Febrero va recollir la
insígnia de plata pel seu rècord absolut de
partides jugades en una temporada i per la
seva feina en el CE Comtal.

Josep Terrones recull la insígnia de plata
per la seva tasca al capdavant de la
delegació de Tarragona, àrbitre, organitzador de torneigs i president del Móra d'Ebre.

El dinar de germanor
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Podi del Campionat de Catalunya Absolut,
amb Daniel Alsina (3r), Marc narciso (1r) i
Àlvar Alonso (2n), d'esquerra a dreta.

Javier Ochoa, president de la
FEDA i Víctor Pont, vice-president
i organitzador de la Festa.
Durant el dinar van haver-hi
diferents i agradables sorpreses:
una actuació d’uns grups de dansa
de la localitat, una rondalla que va
tocar quatre cançons dedicades a
les patidores dones, familiars dels

escaquistes, un sorteig d’un lot de
5 rellotges i una estada en un hotel
per a dues persones. El lot de rellotges va ser guanyat pel club Peona i Peó i el viatge li va tocar a un
jugador del SCC Sabadell.
El moment més emotiu va ser,
sens dubte, el lliurament de la insígnia d’or al Mestre Nacional

Miquel Albareda, que als seus 94
anys i amb una cadira de rodes va
agrair aquesta distinció atorgada
per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs. Josep
Garcia i Riera va rebre també la
insígnia d’or per la seva dilatada
contribució als escacs Catalans,
com a directiu, jugador, àrbitre i

Josep Maria Pellicer, amb la insígnia de
plata pel seu paper com a jugador i directiu
al CE Vendrell.

Nicolás Plaza recull la insígnia de plata per
la seva feina com a monitor, directiu del
Cornellà i ser l'ànima màter de la Festa
Catalana d'enguany.

Pere Parés, amb 53 anys com a president
del Cornellà, va rebre la placa d'agraïment
i homenatge de la FCE.
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Durant la Festa es va fer també el lliurament dels premis del Campionat de Catalunya per
Equips disputat la temporada anterior, amb la UGA com a vencedor.
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Historial de la Festa Catalana
edició
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV

any
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

lloc
Llagostera
Reus
Lleida
Barcelona (Salle Bonanova)
Castellar del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Terrassa
Andorra
Martorell
La Roca del Vallès
Barcelona (Gaudí)
Premià de Mar
Manresa
Piera
Igualada
Mataró
Caldes de Montbui
Montcada i Reixac
Sabadell
Granollers
Santa Perpètua
Rubí
Sant Esteve Sesrovires
Barcelona Hotel Plaza
Santpedor
Montcada i Reixac
Igualada
Sitges
Mollet
l’Estartit
Terrassa
Sabadell
Cambrils
Cornellà

modalitat
Matx 100 taulers
Matx 100 taulers
Matx 100 taulers
Matx 100 taulers
Matx 100 taulers
Matx a 100 taulers
Partides ràpides individual
Matx 50 Taulers
Matx 50 taulers
Matx 50 taulers
Ràpides sistema Masnou
Ràpides sistema Masnou
Festival d’escacs
Partides ràpides individual
Partides ràpides individual
Partides ràpides individual
Partides ràpides individual
Partides ràpides individual
Partides ràpides individual
Partides ràpides individual
Partides ràpides individual
Partides ràpides individual
Ràpides per equips
Ràpides per equips
Ràpides per equips
Ràpides per equips
Ràpides per equips
Ràpides per equips
Ràpides per equips
Ràpides per equips
Ràpides per equips
Ràpides per equips
Ràpides per equips
Ràpides per equips

Marc Narciso, actualment a les files del
Barberà, va ser el primer català del Circuit.

organitzador. El president de la
Federació va disculpar l’absència
de Manel Ibern que no va poder
recollir el guardó federatiu per trobar-se amb la selecció de waterpolo al Japó.
Els guardonats amb la insígnia
de plata van ser les següents persones: Beatriu Alfonso, Emili
Colls, Rogeli Llovera, Josep Terrones, Josep Maria Pellicer, Juan
Miranda, Lluís Febrero, Nicolás
Plaza i Joan Mora (que no va poder assistir per motius personals).

Van rebre plaques commemoratives per la seva col·laboració a
la Festa: l’Ajuntament de Cornellà,
la Penya Dominó i el Club Escacs
Cornellà, amb una especial menció al seu president que porta 53
anys al capdavant del club.
El Foment Martinenc va rebre
una distinció per haver assolit la
primera posició al Campionat
d’Espanya de Primera Divisió i La
Colmena Club d’Escacs va rebre
un reconeixement pel seu 50è aniversari.
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El sorteig del Magistral

Seguidament es va procedir, com
ja és tradicional, al sorteig del
Magistral Ciutat de Barcelona-Casino de Barcelona, amb aquest resultat: 1. Oms, 2. De la Riva, 3.
Smirin, 4. Seirawan, 5. Spraggett;
6 Alsina, 7.Iturrizaga, 8.Salgado,
9.Quesada i 10.Narciso.
En el lliurament de premis, conduït per Jordi Salvat, es va realitzar també l’entrega de premis del
VIII Circuit Català d’Oberts Internacionals.

Campio del VIII Circuit
Sots Campió del VIII Circuit
Tercer del VIII Circuit

Iturrizaga, Eduardo
Hernández, Holden
Álvarez, Aramis

VEN
CUB
CUB

Primera classificada femenina
Segona classificada femenina
Tercera classificada femenina

Matnadze, Ana
Anuprita, Patil
Amrutha, Mokal

GEO
IND
IND

Primera femenina seleccionable
Segona femenina seleccionable
Tercera femenina seleccionable

Llaneza, Patricia
Ruiz, Elisabet
Alfonso, Beatriz

CAT
CAT
CAT

Primer català seleccionable
Segon català seleccionable
Tercer català seleccionable

Narciso, Marc
Oms, Josep
Asís, Hipòlit

CAT
CAT
CAT

Campió del tram de 2300 a 2399
Segon del tram de 2300 a 2399
Tercer del tram de 2300 a 2399

Lorenzo, Lazaro
Mestre, Héctor
Pulvett, Daniel

CUB
CAT
VEN

Campió del tram de 2150 a 2299
Segon del tram de 2150 a 2299
Tercer del tram de 2150 a 2299

Capellades, Marc
Martínez, Erik
Martínez, Martín

CAT
CAT
COL

Campió del tram de 2000 a 2149
Segon del tram de 2000 a 2149
Tercer del tram de 2000 a 2149

Mas, Pere
Marches, Joan Manuel
Burg, Brent

CAT
CAT
NED

Campió del tram de 1850 a 1999
Segon del tram fins a 1850 a 1999
Tercer del tram de 1850 a 1999

Marina, Ivan
Campos, Adrià
Bieg, Clemens

CAT
CAT
CAT

Campió del tram de 1700 a 1849
Segon del tram fins a 1700 a 1849
Tercer del tram de 1700 a 1849

Beaskoa, Gabriel
Molinas, Francisco
Farré, David

CAT
CAT
ESP

Campió del tram fins a 1699
Segon del tram fins a 1699
Tercer del tram fins a 1699

Sogués, Pilar
Pardo, Ignacio
Espinosa, Carlos

ESP
CAT
CAT

Ana Matnadze, campiona del Circuit en
categoria femenina.

Elisabet Ruiz, segona en categoria catalana
femenina del Circuit.

Lázaro Lorenzo, campió en el tram 23002399 del Circuit.
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Marc Capellades, campió en el tram 21502299 del Circuit.
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Campionat d’Edats per Equips de Tarragona
Triomf de T
arragona i Masdenverge
Tarragona
Diumenge 18 de setembre es va disputar al pavelló poliesportiu
de Masdenverge la fase territorial del Campionat per Equips
d’Edats, amb la participació de 14 equips. Tarragona i
Masdenverge van ser els guanyadors en les tres categories
d’edats que es va jugar.
Marta Amigó

L

a jornada es va desenvolupar en un ambient molt distès, però cal dir que els joves que representaven els diversos
equips van lluitar fins el final per
tal de guanyar i així poder classificar-se per a les finals de Catalunya.
L’àrea i entorn de la sala de joc
disposa de diverses instal·lacions,
cosa que el jovent va poder disfrutar entre partida i partida, facilitant
la relaxació jugant a futbol, bàsquet etc, sense que hi hagués cap
perill de trànsit rodat.
A banda de l’apartat competitiu/esportiu, el club i l’Ajuntament
de Masdenverge, van organitzar
una sortida guiada a un espai Pein,
concretament es va anar a les “Basses de la Foia”, indret humit i d’aiguamolls, dins d’una àrea de garriga o secà. La biòloga del Museu
del Montsià va explicar abastament
la importància que aquestes petites àrees tenen com a suport del
Parc Natural de l’Ebre, les quals
faciliten l’anidament, l’estança i
repòs d’una gran diversitat
d’ocells, tan autòctons com migratoris i de pas. A l’excursió-visita
guiada van participar al voltant de
40 persones, amb una durada total
d’unes dues hores.
El club de Masdenverge, donat
que molta gent venia de lluny, tam-

La sala de joc del poliesportiu de Masdenverge va ser un excel·lent local de joc per a l'edició
d'enguany del Campionat d'Edats per Equips de Tarragona.

Classificacions finals
Sub-10
1. C.E. Tarragona
2. C.E. La Ràpita
3. C.E. El Pla de Sta. Maria

1.
2.
3.
4.
5.

Sub-12
C.E. Masdenverge
C.E. La Ràpita
C.E. El Pla de Sta. Maria
C.E. Tarragona
C.E. Espluga de Francolí

10

16
8
0

13,5
9,5
7
6
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sub-14/16
C.E. Tarragona – A
17
C.E. Masdenverge
(s-14) 12,5
C.E. La Ràpita
11,5
C.E. Tarragona – B
7
C.E. Masdenverge
(s-16) 6,5
C.E. Vendrell García Lorca
5,5

bé va facilitar que tothom pogués
dinar a la mateixa sala de joc, sense haver de desplaçar-se, fent que
més de 100 persones de tota la província, entre joves i adults, compartíssim taula relaxadament, assemblant-se molt més una a festa
de germanor dels escacs tarragonins.
Es va procurar tenir entretinguts
els pares i acompanyants, que sovint es posen més nerviosos del

compte, fent una sèrie d’activitats
d’esbarjo i, a la vegada, van poder
conèixer la nostra natura i gaudint
d’una jornada força entretinguda.
Pel que fa a la competició, cal dir
que en total, va haver-hi 14 equips
participants (3 sub-10, 5 sub-12, 1
sub-14 i 5 sub-16), i van jugar repartits en 3 grups de joc: sub-10,
sub-12 i sub-14/16.
Es va jugar pel sistema lliga (a
sub-10 va ser a doble volta), i el

Integrants dels 4 equips de la delegació, classificats per a la final.
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Equip sub-10 del CE Tarragona.

ritme de joc va ser de 20 minuts
fixes per a cada jugador més un increment de 3 segons per a cada jugada realitzada.
Pel que fa a l’arbitratge del torneig, va anar a càrrec de Cristina
Vila i Josep Farran.
Cal recordar que el campió de
cada categoria es classifica per al
campionat de Catalunya que es disputarà a finals del proper mes d’octubre.

Equip sub-16 del CE Tarragona.
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L'equip del Masdenverge sub-12 es va classificar per al Campionat de Catalunya.
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IX Obert d’Escacs Actius "Vila de Santpedor"
Héctor Delgado arrasa a Santpedor
En el local de Cal Llobet es va disputar l’Obert d’Escacs Actius "Vila
de Santpedor", que va transcórrer amb total normalitat i màxima
esportivitat. Es van jugar cinc rondes al matí i quatre a la tarda,
amb un descans per dinar. El MF cubà Héctor Delgado no va tenir
rival i es va endur el primer premi després de cedir només unes
taules.
IX Obert d’Escacs Actius
"Vila de Santpedor"
· 4 de setembre
· categoria: a
· Participants: 86
· Guanyador: Héctor Delgado
· Àrbitre principal: Cristina Pérez

Redacció

E

l passat dia 4 de setembre
es va jugar la novena edició de l’Obert d’Escacs Actius "Vila de Santpedor", amb la
participació de 86 jugadors, cosa
que ha representat una sensible davallada d’una vintena de jugadors
respecte l’any passat.
El MF cubà Héctor Delgado no
ha tingut rival i ha cedit només
unes taules a la penúltima ronda,
quan ja tenia la victòria assegurada. Tot i partir amb el número 8
del rànquing, s’ha imposat a GM i
MI donant una gran sensació de superioritat i guanyant el torneig amb
tot el mèrit.
L’hispano-cubà Orelvis Pérez
va poder seguir el rastre de Delgado fins a la sisena ronda, on es va
veure derrotat pel seu compatriota. Un mal final de torneig el va
deixar finalment en una sisena posició. Alexei Barsov tampoc va tenir opcions després de perdre amb

El MF cubà, Héctor Delgado, rep la copa de campió del torneig de Santpedor.

Delgado a la 5a ronda. El desempat Bucholz davant de 3 jugadors
més que van acabar a amb 7 punts
li va ser favorable. L’únic català
entre els primers classificats, el
jugador del Sitges Josep Antoni

Classificació final
1. Delgado, Héctor
CUB
2. Barsov, Alexei
UZB
3. Cuartas, Jaime A.
COL
4. Muñoz, Miguel
PER
5. Lacasa, José Antonio
Sitges
6. Pérez, Orelvis
SCC Sabadell
7. Jiménez, Pedro A.
CUB
8. Lariño, David
Montcada
9. Cruz, Cristhian
PER
10. González, Yuri
CUB
fins a 86 jugadors.
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Lacasa, va fer un bon paper, amb
el seu 5è. lloc, però la derrota a
principis del torneig davant de
Cuartas ja no li va donar opcions.
Discret el paper de Rolando
Alarcón (5,5 punts), que seria sotscampió una setmana més tard en
el torneig d’escacs actius de
Sabadell. Viktor Moskalenko va
abandonar el torneig després de
portar 4 de 6.
Marc Pozanco, del PE Cerdanyola, va guanyar en categoria sub16. Sandra Escobar, del Sant Martí,
va ser la campiona femenina, mentre que el premi al millor veterà va
ser per al jugador del Sant Boi,
Pedro Valarezzo.

IX Obert Int. Ribera d’Ebre – C. Nuclear d’Ascó

El jugador del Montcada, Jaime Alexander Cuadras, va dominar el
torneig de principi a fi, adjudicant-se les 6 primeres partides i
entaulant les dues darreres, demostrant el seu bon nivell en
escacs actius. Tot i la bona participació, hi va haver un petita
davallada respecte l’any passat.
IX Obert Int. Ribera d’Ebre –
Central Nuclear d’Ascó
· 10 de setembre
· categoria: a
· Participants: 95
· Guanyador: Jaime A. Cuadras
· Àrbitre principal: J. Terrones

Club d’ Escacs Móra d’Ebre

A

quest any el torneig tornava a la seva data normal,
concretament el dia 10 de
setembre. Es va realitzar, com de
costum, al teatre municipal “La
Llanterna” de Móra d’Ebre, durant
tot el dia, amb una molt bona participació.
En aquesta ocasió van ser 95 els
participants, que van venir de diferents indrets de l’àmbit geogràfic. Cal destacar la participació de
4 grans mestres, 8 mestres internacionals, 4 mestres FIDE, 1 WIM
i 2 mestres catalans.
Com sempre es van retransmetre els 5 primers taulers per Internet i el seu joc es podia seguir, dintre del teatre, en una pantalla gegant.
El ritme de joc va ser de 15
minuts + 5 segons per jugada, a
caiguda de bandera.
El torneig es va realitzar dintre
de la més estricta normalitat durant
tota la jornada i sense cap incident
destacable.

El GM colombià, a les files del Montcada, Jaime A. Cuartas va guanyar en solitari.

El guanyador d’aquesta edició
fou el GM colombià del Montcada
Jaime Alexander Cuartas, seguit
del MI gallec David Lariño i el MI
cubà Yusnel Bacallao.
Per trams d’elo la victòria va ser
per:
-Campió tram Elo 2300-2399:
Daniel Almeida (Barcelona)
-Campió tram Elo 2150-2299:
Hans-Peter Urankar (Alemania)
-Campió tram Elo 2000-2149:
Classificació final
1. Cuartas, Jaime A.
2. Lariño, David
3. Bacallao, Yusnel
4. Córdova, Emilio
5. Muñoz, Miguel
6. Jerez, Alfonso
7. Cruz, Cristhian
8. Moskalenko, Viktor
9. Pozo, Sandro
10. Luke, Cristofer
fins a 95 jugadors.
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COL
Mon
CUB
PER
PER
Fom
PER
UKR
CUB
Tar

7
6,5
6,5
6,5
6,5
6
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Cristofer Luke (Tarragona)
-Campió tram Elo 1850-1999:
Daniel Marcet (Sitges)
-Campiona tram Elo 1700-1849:
Júlia Muratet (Banyoles)
-Campió tram Elo menys de 1699:
Albert Girona (La Selva del Camp)
El premi al primer classificat
veterà fou per a Miquel Lluís Ordó
de l’Alcanar. Fanny Cabanillas es
va emportà el premi a millor fèmina i Pau Bru el de millor jugador
local.
L’apartat de trofeus per a trams
d’edats va ser el següent:
-Campió sub-16: Júlia Muratet
(Banyoles)
-Campió sub-14: Martín Forsberg
(Foment)
-Campió sub-12: Albert Rovira
(Selva del Camp)
-Campió sub-10: Ferran Solé
(Lleida)
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Jaime A. Cuadras domina de principi a fi
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VIII Diada d’Escacs Actius de Sabadell
Lariño guanya el primer torneig del Circuit
Durant tota la competició, disputada l’11 de setembre, el MI
gallec David Lariño i el MF cubà Rolando Alarcón han mantingut
un colze a colze al capdavant de la classificació on, al final, el
desempat ha afavorit el jugador espanyol. Amb 96 jugadors, la
inscripció a davallat una mica respecte l’any passat.

VIII Diada d’Escacs Actius
de Sabadell
· 11 de setembre
· categoria: a
· Participants: 83
· Guanyador: David Lariño
· Àrbitre principal: JM Salvans

Redacció

E

l passat 11 de setembre, la
Societat Coral Colon de
Sabadell va organitzar la
VIII Diada d’Escacs Actius de
Sabadell, component del VIII Circuit Català d’Oberts Internacionals
2011, en les immillorables instal·lacions del Casal Pere Quart situat
a la Rambla número 69.
En horari de matí i tarda, a partir de les 10h, un centenar de jugadors van disputar, en un sol grup,
un torneig per sistema suís a nou
rondes i en modalitat d’escacs actius, on els jugadors disposen de
15 minuts, més 5 segons per jugada, per realitzar tots els moviments.
Hi vam poder trobar jugadors
representant 8 països diferents:
Alemanya, Andorra, Anglaterra,
Colòmbia, Cuba, Espanya, Perú i
Suïssa.
La victòria final, amb 7,5 punts
sobre els 9 possibles, va ser per al
MI gallec David Lariño, que juga

David Lariño, campió del torneig vallesà.

El cubà Rolando Alarcón, sots-campió.

en el Montcada, imposant-se per
desempat al MF cubà Rolando
Alarcón. Tot i que el cubà va anar
per davant la major part del torneig, el Bucholz va ser favorable

al jugador gallec. El podi d’honor
el completà el també MF cubà
Héctor Delgado. El jugador català
millor classificat va ser Àlvar
Alonso, que va assolir el quart lloc,
jugador que forma part del primer
equip de la Societat Coral Colon.
Cal destacar el bon comportament de tots els participants en el
torneig així com el bon ambient
regnant en totes les jornades, que
units a la comoditat de les instal·lacions cedides per l’Ajuntament
de Sabadell fan sens dubte que
aquest torneig s’hagi de tenir molt
en compte de cara a les properes
edicions.

Classificació final
1. Lariño, David
Montcada
2. Alarcón, Rolando
CUB
3. Delgado, Héctor
CUB
4. Alonso, Àlvar
SCC Sabadell
5. Córdova, Emilio
PER
6. Jiménez, Pedro A.
CUB
7. González, Yuri
CUB
8. Narciso, Marc
Montcada
9. Almeida, Omar
SCC Sabadell
10. Alonso, Jonathan
Barberà
fins a 83 jugadors.
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XIX Open Int. d’Escacs Actius de Vallfogona
Victòria de Marc Narciso
Marc Narciso s’ha proclamat campió del torneig de Vallfogona i ha
sumat més punts per aconseguir el títol al millor català del Circuit,
tot i que ja en tenia prou per superar el seu perseguidor, Josep
Oms. L’actual campió de Catalunya ha compartit el podi de
Vallfogona amb Omar Almeida, segon, i Hipòlit Asís, tercer
classificat.
XIX Open Internacional
d’Escacs Actius de Vallfogona
· del 24 al 25 de setembre
· categoria: a sup
· Participants: 128
· Guanyador: Marc Narciso
· Àrbitre principal: R. González

Imma Montoliu

E

l XIX Open Internacional
d’Escacs
Actius de
Vallfogona 2011 es va celebrar aquest any durant el cap de
setmana 24 i 25 de setembre i el
campió d’aquesta edició va ser el
català Marc Narciso, amb 9 punts
d’11 possibles, empatat amb el
cubà Omar Almeida i l’Hipòlit Asís
de Barcelona.
S’han fet 11 rondes, de les
quals, cinc el dissabte a la tarda i
les altres sis, tres el diumenge al
matí i tres diumenge a la tarda.
En aquesta edició va augmentar la participació de les últimes
edicions, fent un total de 128 participants, d’entre els quals hi havia 33 titulats.
Aquest any no es comptava
amb un favorit únicament, ja que
els 6 primers jugadors anaven de
2500 a 2560 d’Elo FIDE.

Marc Narciso recull el trofeu de campió de l'Obert de Vallfogona.

Classificació final
1. Narciso, Marc
2. Almeida, Omar
3. Asís, Hipòlit
4. Cruz, Filemón
5. Lalic. Bogdan
6. Guerra. José Ángel
7. Córdova, Emilio
8. Moskalenko, Viktor
9. Trepat, Joan
10. Alarcón, Rolando
fins a 128 jugadors.
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Montcada
CUB
Barcelona
Tres Peons
CRO
CUB
PER
UKR
Lleida
CUB

9
9
9
8,5
8
8
8
8
8
7,5

La primera sorpresa va arribar
a la segona ronda, quan el jugador
del Club d’Escacs Lleida, Lluís
Quintas, va fer taules amb el número 1 del rànquing, el GM Emilio Córdova, i en el segon tauler,
el veterà Lluís Coll, de Llinars, va
guanyar el GM Viktor Moskalenko.
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Vallfogona tanca el Circuit 2011
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en la 10a ronda van fer taules entre ells.

En la classificació per equips,
el primer classificat va ser l’Escola d’Escacs de Barcelona, i en segon lloc l’equip del Lleida.
El primer veterà va ser Lluís
Coll del CE Llinars, i la primera
noia la jugadora de Móra d’Ebre,
Mireia Terrones.
Pel que fa als trams, el campió
del Grup A (2300 a 2399) va ser el
jugador del CE Lleida, Joan Trepat, el campió del Grup B (2150 a
2299) el jugador del CE Figueres,
Jordi Serra, el campió del Grup C
(2000 a 2149) el jugador Roger
García, de la PE Cerdanyola, el
campió del Grup D (1850 a 1999)
el jugador del CE Ura, Ignacio
Eguia, i el campió del Grup E
(1700 a 1849) el jugador del CE
Balaguer, Jordi Fortuny.

La darrera ronda

Lliurament de premis

El poliesportiu de Vallfogona de Balaguer va acollir la XIX edició de l'obert, amb totes les
prestacions que s'exigeixen en els torneigs del Circuit.

A la tercera ronda s’ha de destacar la victòria del jugador del CE
Tàrrega, Albert Ramon, contra el
GM Lelys Stanley Martinez.
Una vegada finalitzada la sessió del dissabte amb les cinc rondes, es van formar dos grups:
El primer grup, de quatre jugadors, amb 4,5 punts de 5, que eren
Omar Almeida, Marc Narciso, Lalic Bogdan, David Lariño i Alexey
Fernández.
En el segon grup es van agrupar 15 jugadors amb 4 punts.
Vam haver d’esperar a la ronda
8 per tenir un jugador que anés líder en solitari, i va ser el Marc Narciso amb 6,5 punts, que es va enfrontar amb Orelvis Pérez, que tenia 6 punts. Aquest lideratge va
durar poc, ja que l’Orelvis es va
imposar i li va arravatar el primer
lloc, quedant ell sol amb 7 punts.
En la novena ronda va tornar a passar el mateix, i Orelvis va donar el
lideratge a Lalic Bogdan, però
aquest cop eren 3 els jugadors líders amb 7’5 (Lalic Bogdan, Marc
Narciso i Omar Almeida), els quals

En l’11 i última ronda es podia sospitar que podria haver-hi taules als
primers taulers per esperar el desempat, però no va ser així, ja que
les primeres taules les vam trobar
en el tauler 14, i tots van lluitar en
les seves partides, finalitzant els
primers taulers de la següent manera:
Asís, Hipòlit 8 1-0 8 Lalic, Bogdan
Almeida, O. 8 1-0 7½ Fernández, A.
Cruz, Cristian 7½ 0-1 8 Narciso, Marc

Desprès dels desempats, Marc
Narciso es va endur el campionat.
Els altres premiats

Pel que fa als jugadors de la territorial de Lleida, el millor classificat va ser el jugador del Lleida,
Joan Trepat, amb 8 punts i quedant
en 9a posició. El Joan va fer molt
bon campionat i en les dues últimes partides va derrotar al MF
Arian González de Cuba i al GM
de Sèrvia Stefan Djuric.
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Al lliurament de premis ens van
acompanyar la consellera del Consell Comarcal de La Noguera, el
secretari d’Esports de la Territorial de la Generalitat a Lleida Quim
Perise, el president de la Federació Catalana d’Escacs, Toni Ayza i
l’alcadesa de Vallfogona, Maria
Sarret.
A part de tota la part competitiva,l’organització va retransmetre
per Internet els 8 primers taulells i
va posar a disposició dels jugadors
una zona de bar, una pantalla per
veure les partides en directe sense
tenir que amotinar-se sobre els jugadors, i com ja es costum en
aquest campionat, l’organització
va oferir dues varietats de fruita,
durant tot el cap de setmana, tant
per als jugadors, com per als acompanyants, tot amb una gran voluntat d’oferir una bona qualitat en la
sala de joc, per fer-la el més agradable possible.

I Obert d’Escacs CAF - Platja d’Aro

Un nou torneig i un nou club s’estrenen en el nostre territori. A la
turística vila de Platja d’Aro s’ha donat inici a la primera edició de
l’Obert Centre Avenir Fanalec, jugat entre el 2 i el 10 de setembre,
que ha estat guanyat amb rotunditat pel jugador del Santa
Eugènia Lluís Casanellas.
Jordi Díaz

E

l primer Obert CAF (Centre Avenir Fanalenc) de
Castell-Platja d’Aro ha finalitzat amb una bona estrena. Tot
i l’escàs temps entre l’organització del nou esdeveniment i la realització, s’ha aconseguit una acceptable participació, 34 jugadors inscrits, i participant la totalitat dels
pre-inscrits.
El campió incontestable ha estat el MC Lluís Casanellas, del
Club d’Escacs Sta. Eugènia, segon
jugador del rànquing, i aconseguint
el ple absolut, amb nou victòries
sobre nou possibles, dada que el
propi jugador ja havia assolit en un
altre open, en concret el de
Vilanova de fa ja uns anys. En segon lloc ha quedat classificat el
primer favorit, el també mestre
català, Didier Fernández del Club
d’Escacs Sta. Eugènia empatat a
punts amb en Daniel Subirana
(Palafrugell) en tercer lloc.
Cal destacar la progressió dels
jugadors, bessons de tan sols 12
anys, David i Rodrigo Iglesias, 7è
i 8è respectivament, els quals ja
van donar mostres del seu potencial a l’Obert de Girona de la passada edició. Tanmateix, amb pocs
inscrits comptàvem amb l’anècdota d’una altra parella de bessons,
aquests vinguts d’Alacant els quals
també han fet un bon torneig.

El campió, Lluís Casanellas, va guanyar totes les partides que va jugar.

Cal destacar el bon torneig d’en
Jordi Bigas, del Guixolenc, que ha
estat el jugador que més possibilitats ha tingut de puntuar amb el
campió, el qual va haver d’efectuar un llarg càlcul per excel·lir amb
un final espectacular que seguidament us incorporem per mostrar la
força del campió.
Classificació final
1. Casanellas, Lluís Santa Eugènia 9
2. Fernández, Didier Santa Eugènia 7
3. Subirana, Daniel
Palafrugell 7
4. Colomer, Jordi
Gerunda 5,5
5. Bigas, Jordi
Guixolenc 5,5
6. Carraminana, Jordi
Guixolenc 5,5
7. Iglesias, David
Palafrugell 5,5
8. Iglesias, Rodrigo
Palafrugell 5,5
9. Febrero, Lluís
Comtal 5
10. Serra, Jordi
Guixolenc 5
fins a 34 jugadors.
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No podem oblidar al jugador
Lluís Febrero, potser el jugador
que fa més partides de tot el món!!!
De ben segur que mai oblidarà que
a les darreres rondes jugava a la
taula 2, finalitzant en un meritori
9è lloc.
Moltes gràcies al CAF, a
l’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro, al Club d’Escacs Sant Feliu
de Guíxols organitzador de l’esdeveniment i a tots els participants,
l’any que ve més i millor.
A més, no podem oblidar que
aquest torneig serà l’inici o el reinici d’un Club nou a Girona, l’extingit fa molt de temps L’Avenir
Fanalenc que, de la mà de Carlos
Salgado, tornarà a participar properament en competició.
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Lluís Casanellas s'adjudica la primera edició
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Vols descarregar-te les partides que publiquem?
Fes clic a la icona de la dreta i podràs baixar-te
les partides en format pgn.

Partides dels torneigs d'estiu
K
k

Trigo, S

Vishnu, P
Defensa Índia de Rei [E94]
XII Obert Internacional de Figueres "Miquel Mas"
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7
La Defensa Índia de Rei, un arma
sempre perillosa, favorita de Fischer i Kasparov.
4.e4 d6 5.¤f3 0–0 6.¥e2
Les Blanques trien la variant clàssica.
6...¤a6!?
Un ordre modern dirigit sobretot a
evitar la variant del canvi després
de 6...e5 7.dxe5 dxe5 8.£xd8 ¦xd8
9.¥g5
7.0–0 e5
Ara la diferència amb la variant del
canvi seria notable perquè les
blanques no tenen el seu rei al
centre.
8.¦e1
Una altra possibilitat molt utilitzada és 8.¥e3 favortita de Kramnik i
Gelfand.
8...£e8
Entre les idees modernes de la
variant, les negres aprofiten que el
seu ¤a6 defensa bé al c7 i no és
perillós el salt del ¤d5. Una altra
possibilitat que pot transposar a la
línia 6...¤bd7 és 8...exd4 9.¤xd4
¤c5 10.¥f1 a5 11.¥g5 c6
9.¥f1 ¥g4
Obliga el blanc a definir l´estabilitat
al centre. Ara, ha de decidir si tanca
el centre amb 10.d5 o l´intenta obrir
amb 10.dxe5.
10.d5 ¤b4!?
Una Idea del GM Krasenkow dirigida sobretot al tema tàctic del
doble de cavall a c2.
11.¥e2 a5
Assegurant el retrocés del cavall.
12.b3
Una nova idea per a l´expansió al
flanc de dama amb a3 i b4, però
molt lenta, millor és 12.¥e3
12...¤h5!

Les negres intenten prendre la
casella f4 per obrir la gran diagonal.
13.a3 ¤a6 14.h3 ¥d7 15.¦b1 f5
El típic joc de la variant clàssica
en la Defensa Índia de Rei, però
l´atac negre sembla arribar primer.
16.b4 axb4 17.axb4 ¤f6 18.¥f1?!
18.exf5!? gxf5 19.c5 amb bones
possibilitats.
18...£e7 19.£c2 f4
Les negres planegen efectuar el
típic atac de peó al flanc de rei.
20.¥a3 b6
Profilaxi.
21.¤b5 ¤e8 22.¤h2 h5! 23.£d1
¤f6 24.c5 g5 25.c6 ¥c8 26.¥e2
£f7 27.¤c3 ¥h6!?
Les negres intenten reforçar el seu
atac al flanc de rei, recolzant des
de g8 amb la seva torre a la ruptura de g4.
28.f3 ¢h8 29.¢f2

29...g4!
L´hora de la ver itat, la majoria
d´aquests atacs poden ser rebutjats però en una partida real amb
poc temps al rellotge cal tenir molta
energia defensiva.
30.hxg4?!
30.fxg4
30...hxg4 31.¤xg4 ¥xg4!
Un canvi molt important. El nostre
¤f6 és necessari per atacar e4.
32.fxg4 ¤c5!
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Dirigit contra les debilitats d´e4 i a3.
33.bxc5?
Finalment, les blanques cedeixen
a la pressió del negre. Millor, sense dubtes, és 33.¥b2 ¤cxe4+
34.¤xe4 ¤xe4+ 35.¢g1 ¤g3³
33...¦xa3µ 34.¦b3 ¦xb3
Una altra idea guanyadora és
34...f3! 35.¥xf3 ¤xg4+ 36.¢e2
£f4–+
35.£xb3 f3!–+
Les negres mantenen la iniciativa.
La resta és fàcil.
36.¥xf3 ¤xg4+ 37.¢g1 £f4
38.¤d1 £g3 39.¢f1 ¥d2
0–1
René Alonso
"El meu Premi de Bellesa"
K
Vinardell, S
Pérez, A
Defensa Siciliana [B87]
XII Obert Internacional de Figueres "Miquel Mas"
Molts cops, en participar en un torneig no tenim l´oportunitat de
veure totes les partides que se juguen. Aquest any vaig tenir la possibilitat, al no jugar i col·laborar en
l´organització d´aquest gran torneig "Miquel Mas", d´ajudar a passar totes les partides a Chessbase. Com que hi havia establert un
"Premi de Bellesa" estava atent a
cadascuna de les partides, però hi
havia una regla "El jugador havia
de proposar la partida" i aquesta
no va entrar en concurs.
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 al6
El sempre etern Sistema Najrdof.
6.¥c4!
Fischer contra Fischer, ja que amb
negres aquest geni jugava la Nardof i amb blanques l´Atac SozinFischer. L´objectiu fonamental és
pressionar al punt f7.
6...e6 7.0–0!?
Més flexible és 7.¥b3, favorita de

k

12.¤f5!!
Malgrat ser un sacrifici temàtic en
aquesta línia, ja de per si, mereixia
el Premi de Bellesa. Les blanques
condueixen la partida de forma
impecable.
12...exf5
Acceptant el repte. Si 12...0–0
13.¤xe7+ £xe7 14.¤b6 ¦a7
15.¤d5! (aprofitant la forta clavada per la columna e i la diagonal
h4-d8) 15...£d8 16.¤xf6+ gxf6
17.¥h6+- les blanques guanyen
material i amb un joc correcte, segurament la partida.
13.¥xf6 gxf6 14.£d5!
Atac doble a f7 i a8.
14...¦a7 15.£xf7+ ¢d7

16.¤b6+!!+Una altra jugada molt exacta.
16...¢c6 17.¤xc8 £xc8 18.¦xe7
¦xe7 19.£xe7 £f8 20.£e6 f4

21.c3!
Obrint columnes cap al rei enemic.
21...bxc3 22.¦c1 ¢c7 23.¦xc3+
¢b6 24.£c4 £d8 25.£b4+ ¢a7
26.£d4+ £b6 27.¦c7+
La cirereta. Una Felicitació al Sergi per la seva gran partida. Segur
que hagués guanyat el "Premi de
Bellesa" però...
1–0
René Alonso

K
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Díaz, J.

Bonavia, F.
Gambit de dama [D30]
I Obert d´Escacs CAF – Platja d'Aro
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤f3 c5 4.g3
¤c6 5.e3?! ¤f6 6.¤c3 ¤e4 7.¥g2
cxd4?! 8.¤xe4 dxe4 9.¤xd4
¥b4+ 10.¥d2 ¥xd2+ 11.£xd2
¤xd4 12.exd4 f5 13.0–0 0–0 14.f3!
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Després d´una obertura jugada
una mica "sui generis" per ambdós contrincants, les blanques
aconsegueixen avantatge amb
aquesta ruptura: millor alfil, pressió sobre b7 i control de les caselles negres.
14...exf3 15.¥xf3 £c7 16.¦ac1
¥d7 17.£f4! £b6 18.¦f2
18.c5! £b5 (18...£xb2 19.¦b1
£xa2 20.¦xb7 ¥e8 21.£e5+-)
19.£e5±
18...¦ae8 19.£e5 ¥c6 20.b3 ¥xf3
21.¦xf3 ¦d8
Les negres han aconseguit canviar alfils i ara tenen contrajoc sobre el peó d4.
22.¦d3 ¦d7 23.¦e1 ¦fd8
24.£xe6+
Díaz opta per la simplificació, i el
final de torres que vindrà a continuació serà molt interessant. Valia
la pena guanyar un temps abans
d´arribar al final amb 24.c5! £c6 i
després 25.£xe6+, igual que en la
partida.
24...£xe6 25.¦xe6 ¦xd4 26.¦xd4
¦xd4 27.¦e7 ¦d1+ 28.¢f2 ¦d2+
29.¢e3! ¦xh2 30.¦xb7 ¦xa2
31.¢f4 g6
Malgrat el peó de menys, les blanques estan millor. Rei centralitzat,
peó passat c i a més a més les
negres tenen el rei confinat a la
primera fila. Si el peó blanc estigués a c5 l´avantatge seria encara major.
32.c5 ¦c2 33.b4 a6 34.¢e5 a5
35.¢d6
Guanyava de forma forçada
35.¢f6 h6 36.¢xg6 ¢f8 37.bxa5
¦xc5 38.¦f7+ ¢e8 39.a6! ¦c6+
40.¦f6 ¦c7 41.¢xf5
35...¦d2+ 36.¢c6
36.¢e6 buscant la variant citada
anteriorment.
36...axb4 37.¦xb4 g5 38.¢b6 ¦c2
39.c6 ¢f7 40.¦d4? ¢e7 41.¢b7
¦b2+ 42.¢c8 h6? 43.c7 ¦c2
44.¦d7+ ¢e8 45.¦d5 f4 46.gxf4
g4 47.¦e5+ ¢f7 48.¢d7 g3
49.c8£ ¦xc8 50.¢xc8 g2 51.¦e1
¢f6 52.¦g1 ¢f5 53.¦xg2 ¢xf4
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Fischer.
7...b5 8.¥b3
Al final només una petita transposició de jugades i som a la variant
principal.
8...b4!?
8...¥e7 és la variant principal.
9.¤a4 ¤xe4 10.¦e1
Una gran jugada que demostra
que les blanques coneixen bé les
subtileses del sistema, una altra
opció és 10.f4 g6? (10...¥b7) 11.f5!
gxf5 (11...exf5 12.¥d5 ¦a7
13.¤xf5! gxf5 14.£d4+-) 12.¤xf5
¦g8 (12...d5 13.¤h6 ¥xh6
14.¥xh6; 12...exf5? 13.£d5 ¦a7
14.£d4+-) 13.¥d5! amb fort atac
0–1, 51 jugades Fischer, R-Tal,M/
Beograd ct 1959.
10...¤f6 11.¥g5 ¥e7
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67.¦a2+ ¢g1 68.¢g3??
El blanc s´obsessiona de guanyar
i ara perd!!
68...£h8 69.¦g2+ ¢f1 70.¦f2+
¢e1 71.¦h2 £e5+ 72.¢h3 £f4
73.¦h1+ ¢f2??
Tornant gentileses. Després de
73...¢e2 el final de dama contra
torre és teòricament guanyador,
buscant el zugzwang per separar
la torre del seu rei.
74.¦f1+!
½–½
Carlos Salgado
Després de nombrosos errors per
ambdues parts, les blanques arriben a un final teòricament guanyat. Però encara queden sorpreses!
54.¦h2 ¢g5 55.¦g2+ ¢f4 56.¦h2
¢g5 57.¢d7 h5 58.¢e6 h4
59.¢e5 ¢g4

60.¢e4?
60.¦g2+! és única per guanyar.
Permet guanyar un temps encara
que no ho sembli, ja que el rei negre es veu obligat a separar-se del
seu peó. 60...¢f3 61.¦a2 h3
62.¢f5! ¢g3 63.¦a3+ ¢g2
64.¢g4! El rei blanc aconsegueix
la casella g4 amb el peó encara
en sisena. 64...h2 65.¦a2+ ¢g1
66.¢g3 h1¤+ 67.¢f3+60...¢g3 61.¦a2 h3 62.¦a3+ ¢g2
63.¢f4 h2 64.¦a2+ ¢h3!
64...¢g1?? 65.¢g3 h1¤+
66.¢f3+65.¦a3+ ¢g2 66.¢g4 h1£

K
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52.¢xg3 ¢xc6 53.¢f4 f6 54.e4 a4
55.e5 fxe5+ 56.¢xe5 a3 57.¢f6
¢d6 58.¤c1

Casanelles, L.

Bigas, J.
Gambit de dama [D58]
I Obert d´Escacs CAF – Platja d'Aro
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5
¥e7 5.e3 h6 6.¥h4 0–0 7.¤f3 b6
8.¥e2 ¥b7 9.0–0 ¤bd7 10.cxd5
¤xd5 11.¥xe7 £xe7 12.£a4 a6
13.¦ac1 ¦fc8 14.¦fd1 c5 15.dxc5
b5 16.£a3 £xc5 17.£xc5 ¤xc5
18.¤d4 ¤xc3 19.bxc3 ¤a4 20.c4
bxc4 21.¦xc4 ¦xc4 22.¥xc4 ¤b2
23.¦b1 ¤xc4 24.¦xb7 ¦c8 25.g3
¦d8 26.¦c7 ¤e5 27.¦a7 ¦d6
28.¢g2 ¢f8 29.h3 ¦b6 30.¤b3
¤c6 31.¦a8+ ¢e7 32.¤c5 a5
33.¤b3 ¦b5 34.¢f3 g6 35.h4 h5
36.¢e2 ¦d5 37.¦a6 ¢d7 38.a4
¢c7 39.¦a8 ¢b6 40.¦f8 ¦d7
41.¤d2 ¢c5 42.¦c8 ¢b6 43.¤e4
¤b4 44.¦b8+ ¢a7 45.¦b5 ¤c6
46.¤c5
Després d´una obertura i un mig
joc anodí, les blanques comencen
a acumular petits avantatges en el
final.
46...¦d5 47.f4 e5 48.¤d3?!
Llença l´avantatge. Millor era 48.e4
¤d4+ 49.¢d3! ¦d8 (49...¤xb5+
50.exd5 exf4 (50...¤d6 51.fxe5)
51.axb5 fxg3 52.¢e3) 50.¦b7+
¢a8 51.¦d7 ¦c8 52.¤b7 exf4
53.gxf4 ¤e6 54.f5 gxf5 55.exf5
¤f4+ 56.¢d4 ¤e2+ 57.¢e5±
48...¦xb5 49.axb5 exf4
49...e4! 50.¤f2 ¤b4 51.¤xe4 a4
52.¢d2 ¢b6 era el camí més senzill per a la igualtat.
50.bxc6 fxg3 51.¢f3 ¢b6
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58...¢d7?
Després d´una bona defensa i un
excel·lent sacrifici de peça, Bigas
equivoca el camí. Feia taules recolzant al seu peó passat amb
58...¢d5! 59.¢xg6 ¢d4 60.¢xh5
¢c3 61.¢g4 ¢b2 62.¤d3+ ¢c3
63.¤c1 ¢b2=
59.¢xg6 ¢e6 60.¢xh5 ¢f7
Encara que el final segueix semblant taules, Casanelles tenia tot
previst i troba una forma elegant
d´emportar-se el punt sencer.
61.¢g5 ¢g7 62.h5 ¢h7 63.h6
¢h8 64.¢g6 ¢g8 65.h7+ ¢h8

66.¤d3!! a2 67.¤e5
i Bigas va retre el rei, ja que després de 67...a1£ el cavall dóna
una guitza mortal a f7.
1–0
Carlos Salgado

Ciutat de Barcelona - Casino de Barcelona 2011
El Magistral Ciutat de Barcelona-Casino de Barcelona, que assoleix la Categoria XIV, arriba
aquest any a la seva vuitena edició. Durant aquestes edicions,
aquest tancat internacional ha estat el de més alta categoria de tots
els que es disputen a Catalunya.

El torneig tindrà lloc entre del 12
al 20 d’octubre de 2011. Les partides començaran a les 16 h. El
torneig es disputa a les instal·lacions del Casino de Barcelona
(Rambla Marina, 19-21). L’entrada es lliure per a tots els espectadors.

Les partides seran retransmeses
per la web de la Federació Catalana d’Escacs www.escacs.cat i
pel portal Internet Chess Club
www.chessclub.com amb comentaris en directe.

Jugadors participants:
Gran mestre Ilya Smirin
Gran mestre Yasser Seirawan
Gran mestre Eduardo Iturrizaga
Gran mestre Fernando Peralta
Gran mestre Iván Salgado
Gran mestre Kevin Spraggett
Gran mestre Oscar de la Riva
Gran mestre Daniel Alsina
Gran mestre Marc Narciso
Gran mestre Josep Oms
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Elo 2678
Elo 2652
Elo 2640
Elo 2602
Elo 2614
Elo 2576
Elo 2541
Elo 2529
Elo 2519
Elo 2493

Israel
USA
Veneçuela
Argentina
Espanya
Canadà
Andorra
Catalunya
Catalunya
Catalunya
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VIII Magistral
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Francisco Garcia Orús
L’home tranquil
Antoni López i Guillem Batlle

F

rancisco García Orús (19302011), va néixer i morir a
Barcelona. Era mestre nacional d’escacs, títol que va guanyar
en assolir el subcampionat d’Espanya l’any 1965 a Sevilla, on va
quedar imbatut i es va classificar
per al Zonal. Va quedar al darrere
de Díez del Corral i davant de gran
figures com ara Medina, Saborido,
Eduardo Pérez, Pablo Morán o Visier.
Al 1960 va obtenir el títol de
mestre regional, que és la titulació
que atorgava la Federació Catalana, equivalent a l’actual títol de
mestre català.
Va formar part de l’equip de la
selecció espanyola en diverses ocasions, destacant al 1967 a Barcelona per la classificació del Campionat d’Europa.
En el Torneig Zonal de la Haya
de 1966 va fer taules amb Gligoric
i Doner.
Amb el desaparegut Club d’Escacs Espanyol de Barcelona, va
obtenir diversos èxits: campió
d’Espanya a Bilbao al 1966, per
Equips i subcampió els anys 68 i
70. Amb aquest equip va quedar
campió de Catalunya al 1968, 1971
i 1975 i subcampió al 65,69,70,73
i 77.
La seva darrera victòria per
equips ha estat el mateix any de la
seva mort amb el Centro Aragonés,
on va assolir la primera posició de
la Categoria Preferent de Catalunya amb una excel·lent puntuació
de 7,5 punts sobre 10 partides.

Franciso Garcìa Orús rebent la insígnia de plata de la FCE de mans del seu president.

A la dècada dels 60 i 70 va viure la seva millor època, no obstant
va estar inactiu durant alguns anys.
Es va caracteritzar per un joc
sòlid i posicional, no exent de cops
tàctics. Segons paraules seves: les
taules eren el resultat més lògic en
una partida, per tant, per coherència amb les seves paraules, trobem
centenars de partides seves acabades en empat.
Entre les seves obertures preferides estaven la Reti, l’Atac Indi
de Rei i les defenses Philidor, Pirc,
Alekhine, India de Rei i India Antiga.
A la seva llarga carrera escaquista va derrotar alguns dels millors jugadors de l’época com ara
Pomar, J. Sanz, Llorens, Ingelmo
o Eduardo Pérez. I va aconseguir
taules amb mestres com Lladó,
Francisco José Pérez, Toran, Bellón, Diez del Corral, Calvo, Palacios, Saborido, Anguera, Pedro
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Puig, Medina, Borrell o Bordell.
Va jugar a clubs com ara la Lira,
l’Espanyol i els seus darrers anys
al Centro Aragonés de Barcelona.
Una anècdota que caracteritza
a aquest cavaller dels escacs va
passar quan Monedero li va preguntar: Paco, com és que no has
contradit al teu adversari quan t’ha
dit que amb aquella jugada t’hagués pogut guanyar, si no era veritat? I llavors Francisco Garcia li va
contestar: jo mai porto la contrària
als meus adversaris, qui sap si tornarem a jugar junts i si em fa
aquesta jugada tant dolenta amb la
qual ell pensa que em guanyarà.
Mai se li va sentir una paraula
de més, mai es queixava per res,
sempre seriós, però content i feliç
de practicar la seva afecció favorita: els escacs.
Per últim, reproduïm l’emotiva
carta del seu fill a la Federació,
comunicant la seva mort:
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Bon dia!,
Sóc el fill del MN Francesc Garcia Orús i us envio aquest email per comunicarvos la molt trista notícia de la mort del meu pare aquesta matinada (cap a les 3) 11 de setembre de 2011-. Ha mort a casa seva i acompanyat de la seva família. Els
escacs han estat la passió de la seva vida i el meu primer record d’ell és davant
d’un tauler d’escacs, al menjador de casa i envoltat d’un núvol immens de fum de
tabac! Ha pogut jugar fins aquest any (al Centre Aragonés) i mai, mai no he vist el
menjador de casa sense un tauler d’escacs a la vista. Recordo els diumenges quan
tornava de la seva partida i es passava la tarda explicant-me-la, lamentant els
errors i ressaltant els encerts. La seva etapa a l’Espanyol la recordava com la
millor i he crescut sentint parlar dels Bordell, Vilageliu, Pomar, Eduard Pérez,Lladó,
Albareda, Saborido, d’aquella llavors encara promesa de La Lira anomenat
Illescas,.... i de desenes de noms més que ara mateix em sap greu no recordar.
Volia agrair-vos de pas i amb retard la medalla que va rebre a la Festa Catalana
dels Escacs 2009 a Sabadell fa dos anys com a reconeixement de la seva carrera
com a escaquista. La va rebre amb emoció envoltat de tota la seva família.
Mai oblidaré la seva passió pels escacs i li agrairé eternament que m’ensenyés a
jugar i a estimar aquest meravellós joc que li va omplir de felicitat i il·lusió tots
els dies de la seva vida.
Una abraçada.
Antoni Garcia Fructuoso

K
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Garcia Orus, F

Littleton, M
Obertura Anglesa [E62]
The Hague, 1966
1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.c4
0–0 5.d4 d6 6.¤c3 ¤c6 7.h3 e5
8.¥e3 exd4 9.¤xd4 ¤e5 10.b3 c6
11.£d2 £a5 12.¦c1 ¦e8 13.0–0
¥e6 14.¦fd1 ¦ad8 15.¥g5 ¥c8
16.¥xf6 ¥xf6 17.¤e4 1–0

K
k

Garcia Orus, F

Donner, J
Defensa Eslava [D78]
The Hague, 1966
1.¤f3 d5 2.g3 g6 3.¥g2 ¥g7 4.d4
¤f6 5.0–0 0–0 6.c4 c6 7.¤bd2 ¤e4
8.cxd5 cxd5 9.¤b3 ¤c6 10.¤g5
¥f5 11.¤xe4 ¥xe4 12.¥e3 ¥xg2
13.¢xg2 £b6 14.£d2 ¦fd8 15.¦fd1
a5 16.¦ab1 a4 17.¤a1 ¤a5 18.b3
axb3 19.axb3 ¦dc8 20.¦dc1 ¤c6
21.¤c2 h5 22.¦a1 ¦xa1 23.¤xa1

¦a8 24.¦d1 e6 25.£c3 ¦a3 26.¢f1
£a5 27.£xa5 ¤xa5 28.¦b1 ¤c6
29.¦d1 ¦a2 30.¢e1 e5 31.b4 exd4
32.¥d2 ¦b2 33.¦c1 ¤xb4 34.¥xb4
¦xb4 35.¤c2 ¦b2 36.¢d1 ¢h7
37.¤e1 g5 38.¤d3 ¦b5 39.¦c7
¢g6 40.¦d7 f6 41.h4 ¥h6 42.hxg5
fxg5 43.¦d6+ ¢h7 44.¤e5 g4
45.¦d7+ ¥g7 46.¤d3 ¢h6 47.¤f4
¥e5 48.¤d3 ¥f6 49.¦d6 ¢g5
50.¦d7 ¢f5 51.¦h7 ¢g6 52.¦d7 h4
53.gxh4 ¥xh4 54.¢e1 ¢f5 55.¢f1
b6 56.¢g2 ¢e6 57.¦g7 ¥f6
58.¦xg4 ¢f7
½–½

K
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Roth, R

Garcia Orus, F
Defensa Índia Antiga [E69]
The Hague, 1966
1.d4 ¤f6 2.c4 d6 3.¤c3 e5 4.¤f3
¤bd7 5.g3 g6 6.¥g2 ¥g7 7.0–0 0–
0 8.h3 c6 9.e4 £e7 10.¦e1 ¤e8
11.¥e3 f5 12.dxe5 dxe5 13.exf5
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gxf5 14.¤d2 ¤c7 15.f4 ¤e6
16.¢h2 ¤dc5 17.¤b3 ¦d8 18.£e2
e4 19.g4 ¤d3 20.¦f1 £c7 21.¦ad1
¦f8 22.£d2 fxg4 23.¥xe4 ¤dxf4
24.¢h1 ¤h5 25.¦xf8+ ¤xf8
26.hxg4 ¥xg4 27.¦g1 ¤g3+
28.¢g2 ¥xc3 29.¥f4 ¥xd2
30.¥xc7 ¤xe4
0–1

K
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Garcia Orus, F

Diaz Narvaez, J
Fianchet de Rei [A07]
Andorra, 2006
1.¤f3 d5 2.g3 c6 3.¥g2 ¤f6 4.0–0
h6 5.d3 ¤bd7 6.¤bd2 e5 7.e4
dxe4 8.dxe4 £c7 9.b3 ¥b4 10.¥b2
¥xd2 11.¤xd2 b6 12.¤c4 0–0
13.¦e1 ¥a6 14.¥f1 ¦ad8 15.f3 ¤e8
16.£d2 b5 17.¤e3 ¤ef6 18.¦ad1
¦fe8 19.¤f5 ¤c5 20.£e3 ¦xd1
21.¦xd1 ¤cd7 22.h4 ¦e6 23.¥a3
£b6 24.£xb6 ¤xb6 25.¤e7+ ¢h7
26.¥h3 ¦xe7 27.¥xe7 1–0
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Història dels escacs
Arnold Schönberg
Schönberg,, més enllà de la música

El joc d’escacs de la coalició
L’Enric Oliver ha fet una recerca d’aquesta variant del joc d’escacs
tradicional que Arnold Schönberg va inventar. A l’article que ens
presenta ens parla del simposi dedicat al músic que ara fa cinc
anys es va celebrar a Barcelona i ens explica en què consisteix
aquesta variant.

F

Enric Oliver

a ara cinc anys es va celebrar a Barcelona un simposi
dedicat al músic austríac Arnold Schönberg (Viena 1874 – Los
Angeles 1951). El simposi va estar organitzat per la Fundació Caixa Catalunya i l’Arnold Schönberg
Center de Viena.
Tots els amants a la música clàssica vam tenir ocasió d’assistir a
una sèrie de conferències i audicions d’alt nivell. Fins i tot el darrer
dia vam poder gaudir de la presència de Núria, filla del músic, que
mitjançant una brillant exposició,
plena de detalls i anècdotes, ens va
apropar al pensament del seu pare.
Paralel·lament el pianista Stefan
Litwin va anar complementant
aquesta exposició amb la interpretació de diferents peces que enllaçaven amb el que la Núria explicava. Tot un luxe per al públic assistent.
Cal recordar que Arnold Schönberg va ser una figura cabdal en el
món de la música. El dodecatonisme i el serialisme van ser les seves
aportacions musicals més innovadores. Són nombroses les seves
composicions (fins i tot diuen que
revolucionàries) i obres didàctiques.

Arnold Schönberg a la seva taula de treball.

Molta gent reconeix que tant la
seva música com el seu pensament
són referents ineludibles dins la
creació artística del segle XX.
Els anys 1931 i 1932 Arnold
Schönberg va venir a viure a Barcelona. I ho va fer per motius de
salut (el seu metge li va recomanar veient que el clima de Berlín,
ciutat on aleshores residia Schönberg, el perjudicava).
Ell i la seva dona van viure a la
nostra ciutat durant vuit mesos. Va

ser aleshores que Schönberg va
composar una part important d’una
de les seves obres més famoses:
“Moisès i Aaró”. També va ser a
Barcelona on va néixer la seva filla Núria.
No hi ha dubte que l’estada de
Schönberg a Catalunya va influir
molt als nostres compositors. De
tal manera que posteriorment alguns es van desplaçar varies vegades a Berlín o a Paris per tal de
seguir rebent classes del mestre.

Aquest article ja el vam publicar al Butlletí número 134 del maig de 2008, però avui reproduïm amb el propòsit que pugueu veure
les peces en color.
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Com a complement del simposi la
Fundació Caixa Catalunya va muntar una interessant exposició que
ens va mostrar una faceta de
Schönberg que molts desconeixíem.
A més de moltes fotografies,
partitures i articles a l’exposició hi
vam poder trobar tota una colla
d’objectes i jocs que Schönberg
havia concebut (cosa que demostra que la capacitat creativa de
Schönberg va ser notable).
Un dels jocs més curiosos que
hi havia a l’exposició era el que
Arnold Schönberg va batejar amb
el nom de “Escacs de la Coalició”.
El joc d’escacs de la coalició:
característiques

Arnold Schönberg va crear aquest
joc a la primera meitat dels anys
vint, poc després d’acabada la primera guerra mundial, i en va fixar
les regles en un esborrany.

nom

Es tracta d’una variant del joc
d’escacs tradicional, però amb elements originals i poc convencionals, i on s’estableixen diferents
nivells de poder subtilment diferenciats i equilibrats.
Es juga en un tauler de 10 x 10
caselles i hi participen quatre jugadors als que corresponen quatre
colors: groc, verd, negre i vermell.
Grocs i negres són poders majors i verds i vermells poders menors. Un poder major ha de formar
una coalició amb un poder menor
(d’aquí el nom del joc).
Hi ha dues possibles coalicions:
grocs i verds contra negres i vermells o grocs i vermells contra negres i verds.
Com es pot comprovar al joc
d’escacs de la coalició hi ha nou
tipus de peces, tot i que no tothom
té les mateixes. En quan a quantitat si que grocs i negres tenen el
mateix nombre (12) i verds i ver-

equivalència

groc
1

negre

mells també (6).
Totes aquestes peces s’identifiquen amb armes i altres enginys de
l’època i simbolitzen les diferents
parts d’un exèrcit: el vermell representa les forces aèries (els avions), el verd la marina (els submarins), mentre que els poders majors, groc i negre, són equipats amb
l’arsenal militar propi de les forces de terra.
Malgrat tot, la gran peculiaritat
d’aquest joc és que no es tracta pas
d’un joc de guerra. En aquesta lluita que Schönberg ens proposa els
jugadors són “obligats” a demanar
ajut, a mirar d’establir relacions i
finalment a desenvolupar negociacions per aconseguir l’enfortiment de les aliances.
Moviment de les peces

Aquesta és la comparació amb les
peces equivalents dels escacs tradicionals.

verd

vermell

Rei

Rei

1

Avió

Cavall + Cavall

Submarí

Dama / Cavall

Tanc

Dama

2

1

Artilleria

Torre

1

2

Enginyer

Cavall

1

1

Motociclista

Àlfil

1

1

Metralladora

Rei / Peó

3

4

2

2

Vigilant

Peó

3

2

2

2

2
2

Les peces dels escacs de la coalició.
Equivalència respecte a les peces dels escacs tradicionals i distribució per colors.
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L’exposició
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Rei: té el mateix moviment i la
mateixa importància que el rei dels
escacs tradicionals.
Avió: mou com el cavall dels escacs tradicionals però fa dos salts
consecutius a cada jugada. No pot
tornar a la casella d’on ha sortit.
Submarí: mou com la dama i com
el cavall dels escacs tradicionals.
Quan mou com dama també pot
saltar.
Tanc: mou com la dama dels escacs tradicionals.
Artilleria: mou com la torre dels
escacs tradicionals.
Enginyer: mou com el cavall dels
escacs tradicionals.
Motociclista: mou com l’alfil els
escacs tradicionals.
Metralladora: mou com el rei i
com el peó dels escacs tradicionals.
Per tant, a la seva primera jugada
pot moure dues caselles cap endavant o una casella en qualsevol direcció. Pot capturar a una peça contrària de la mateixa manera: una
casella en qualsevol direcció. Si la
metralladora és capturada la partida no es perd.
Vigilant: mou com el peó dels escacs tradicionals.
Als escacs tradicionals el peó pot
promocionar-se. Als escacs de la
coalició la metralladora i el vigilant també.

avió

rei

submarí

tanc

motociclista

artilleria

enginyer

metralladora

vigilant

Les peces del joc.

Sistema de joc i regles

Negres, verds i vermells sempre
han de col·locar les seves peces a
la posició assignada.
En canvi els grocs poden decidir col·locar les seves peces a les
caselles on vulguin però sempre
dins de la seva àrea especificada.
Un cop els grocs han pres la decisió comença la partida.

Núria Schönberg, filla del músic, signant el llibre d’honor de l’Auditori de Barcelona, 27 de
juliol de 2008.
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La primera jugada sempre la fan
els grocs. A continuació juguen:
negres, verds i vermells. Aquest
mateix ordre es manté durant tota
la partida.
Durant els tres primers torns de
joc (les tres primeres jugades) els
jugadors han de decidir-se per una
coalició. Són els poders menors,
verds i vermells, els qui decideixen amb qui formar-la. Ho han de
fer, però, en el moment en que els

L’equilibri de forces

Una qüestió fonamental és determinar si als escacs de la coalició
hi ha un equilibri de forces entre
els jugadors, vista l’assimètrica
distribució de les peces.
Ja sabem que el poder d’una

peça al joc d’escacs tradicional es
pot avaluar en termes numèrics: el
peó val 1, cavall i alfil valen 3, el
rei val 4, la torre val 4,5 i la dama
val 9.
Si en base a aquest càlcul valorem les peces dels grocs i dels negres, poders majors, arribem a la
suma aproximada de 50 punts per
cada color.
La comparació entre verds i
vermells, poders menors, és més
difícil. Sobretot si comparem el
submarí dels verds (dama + cavall
= 12 punts) amb l’avió dels vermells (cavall + cavall = 6 punts).
Schönberg, però, va donar la solució a aquest “problema”. Ell deia
que l’avió era la peça més poderosa. I defensava aquesta tesi explicant el següent: un avió, situat a
l’inici de la partida a a5 controla
18 caselles. En la mateixa posició
un cavall dels escacs tradicionals
en controla només 4. És a dir,
l’avió de Schönberg val aproxima-

1.
2.
3.
4.

Grocs
V E2–E3
Mt C2xC1
Am F2-F4
E G1-F3

Negres
Mt D9-D8
Mo E10-D9
E D10-E8
Mt G9-G8

Verds
S K5-K4
V I5-H5
S K6-H4
V I6-H6

Vermells
Av A5xC1 (2)
Mt B7-C7
Mt C7-C6
Mt C6-C5

5.
6.
7.
8.

E F3-E5
I E5xC4
Mt C1-C2
V D2-D3

E E8-C7
R F10-E10
Ar C10-A10
T H10-B4 +

S K4-K6
Am I4-I5
S H4-F5
=

Mt C5-C4
Mt B4xC4
Av A6-C10
=

9.
10.
11.
12.

R E1-F2
=
R F2-G1
Mo D1xC2

=
Ar A10-A2
Mo D9-F7
Mt G8xH9

S K6-K8
Mt I7-I8
Mt I8xH9
V H6-G6

Av
Mt
Mt
Av

13.
14.
15.
16.

Ar
Mo
Mo
Mt

E C7-D5
S K8xG8
Mt H9xG8
Mt I5-I6
E D5xE3
S F5-I8
La coalició negres/vermells abandona

H1-K1
C2-B3
B3xA2
F4xE3

C10C6
C4-C3
C3xC2
C6-G8

V B6-C6
V C6-D6
V B5-D5

(2) Amb la captura d’aquesta peça s’estableixen les coalicions de la partida: negres/vermells i grocs/verds.
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La posició inicial.

correspon jugar.
La coalició s’estableix mitjançant una declaració verbal o bé
aprofitant un escac o una captura
(això darrer és el que passa a la
partida que publiquem al final
d’aquest article).
Un jugador pot respondre immediatament a un escac al rei independentment de si li toca jugar
o no. Si ho fa, però, es quedarà sense jugar quan arribi el seu següent
torn de joc.
Si un poder menor perd totes les
peces es retira encara que la partida pot continuar.
Guanya la partida la coalició
que aconsegueix fer escac i mat.
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dament quatre cavalls. Dit d’una
altra manera: val 12 punts (3 x 4),
o sigui els mateixos que val el submarí.
És d’acord amb aquest plantejament que s’arriba a la conclusió
de que la valoració total en punts
dels poders menors és idèntica: 36
per cadascú.
Resulta evident que acceptant
la tesi de Schönberg, l’equilibri de
forces en termes numèrics és total:
50 + 36 contra 50 + 36.
La partida

Fa quatre anys, per comprovar la
viabilitat d’aquesta variant dels
escacs, l’Arnold Schönberg Center de Viena va organitzar una partida. A aquesta partida de prova els
poders majors van correspondre al
Gran Mestre Stefan Kindermann
(grocs) i al campió del món per
correspondència Tunç Hamarat
(negres) i els poders menors a
Michael Ehn (verds) i Ernst
Strouhal (vermells).
A la partida les peces es van
col·locar de la següent manera:
Verds
Submarins: K5 – K6
Metralladores: I4 – I7
Vigilants: I5 – I6
Vermells
Avions: A5 – A6
Metralladores: B4 – B7
Vigilants: B5 – B6
Negres
Rei: F10
Tanc: H10
Artilleria: C10 – G10
Enginyer: D10
Motociclista: E10
Metralladores: C9 – D9 – G9 – H9
Vigilants: E9 – F9
Grocs
Rei: E1
Tancs: C1 – F1
Artilleria: H1
Enginyer: G1

Motociclista: D1
Metralladores: C2 – F2 – H2
Vigilants: D2 – E2 – G2
Les peces a la notació de jugades:
R = Rei
Av = Avió
S = Submarí
T = Tanc
Ar = Artilleria
E = Enginyer
Mo = Motociclista
Mt = Metralladora
V = Vigilant

La pàgina Web

És possible que un cop reproduïda
aquesta partida molts ens pregun-
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tem: han jugat bé els mestres? ho
haguéssim fet millor nosaltres?
hem entès la partida?
Jugant unes quantes partides i
consultant la pàgina web
(www.coalitionchess.com) segur
que obtindrem resposta a les nostres preguntes.
Nota final

Aquest article ha estat elaborat gràcies a la documentació que m’ha
facilitat l’Arnold Schönberg Center. Una documentació que en
Jordi Herms ha traduït i revisat
molt acuradament.

