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El mes d’octubre ha estat ple d’escacs, tant catalans, com estatals. En
primer lloc, cal destacar la brillant victòria del jugador gironí Àlvar Alonso, que amb només 19 anys ha assolit el Campionat Absolut d’Espanya,
superant Miguel Illescas per millor coeficient de desempat. La jugadora
nacionalitzada espanyola, Olga Alexandrova, va assolir la tercera posició, la millor classificació d’una jugadora en un Campionat d’Espanya
Absolut.
El Torneig Magistral Ciutat de Barcelona–Casino de Barcelona ha estat
guanyat enguany pel jove jugador gallec, Iván Salgado. El jugador, que
venia amb moltes ganes i mentalitat guanyadora, ha realitzat un magnífic torneig i s’ha emportat el preuat guardó cap a casa. L’incident de la
primera ronda, on no es va presentar un dels participants, el veneçolà,
Eduardo Iturrizaga, no va deslluir el torneig, que es va disputar amb una
gran lluita per part de tots els participants.
Al Campionat d’Espanya de veterans trobem la bona actuació de Fermín Tejero, amb una excel·lent quarta posició. Llàstima de la lamentable organització de la prova que no va lliurar, a la cloenda del torneig, el
premi en metàl·lic ni el trofeu al jugador català.
A l’àmbit català cal destacar el començament dels campionats territorials individuals i els oberts i tancats de la tardor a Catalunya.
També volem anunciar la celebració del Campionat d’Espanya d’Escacs Actius, el dia 18 de desembre de 2011, a les Cotxeres de Sants,
substituint enguany el tradicional Memorial Internacional David Garcia
Ilundain.
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LXXVI Campionat d'Espanya Absolut
Àlvar Alonso, campió d’Espanya Absolut
En les instal·lacions del Club Hotel Aguamarina de s’Arenal de’n
Castell (Menorca), s’ha celebrat entre els dies 15 i 23 d’octubre la
76a edició del Campionat d’Espanya Absolut, que ha guanyat el
català Àlvar Alonso, quedant per davant d’Illescas, quan aquest
jugador tenia mig punt d’avantatge sobre el seus perseguidors, a
la darrera ronda. Alonso ha aconseguit, d’aquesta manera, norma
de GM. Alexandrova, J. Manuel López i Xavi Vila han completat
una gran participació de l'expedició catalana.
Redacció

E

l jugador català de 19 anys
d’edat, Àlvar Alonso, s’ha
proclamat campió d’Espanya Absolut 2011. Ha vençut en la
seva darrera partida del Campionat davant el GM Manuel Pérez
Candelario i ha guanyat en el desempat a Miguel Illescas que havia
entaulat la seva partida davant
l’Olga Alexandrova. Aquesta ha
estat tercera i ha signat la millor
classificació d’una dona en un
campionat d’Espanya Absolut.
El Campionat es va disputar a
s’Arenal d’en Castell (Menorca)
del 15 al 23 d’octubre, coincidint
amb el Magistral Casino de Barcelona, la qual cosa va impedir la
participació d’alguns jugadors en
el Campionat d’Espanya.
El GM Miguel Illescas partia
com a primer del rànquing i favorit a guanyar el títol de campió
d’Espanya que va aconseguir l’edició anterior, a Tenerife, per vuitena vegada a la seva carrera.
La darrera ronda del Campionat enfrontava a la primera taula
del torneig a Miquel Illescas amb
la seva parella, la jugadora nacionalitzada espanyola Olga Alexan-

Àlvar Alonso, un sub-20 de la SCC Sabadell, ha quedat campió estatal absolut.

Classificació final
1. Alonso, Àlvar
2. Illescas, Miguel
3. Alexandrova, Olga
4. Pérez, Manuel
5. Arizmendi, Julen Luis
6. Del Rio, Salvador G.
7. Cifuentes, Roberto
8. López, Josep Manuel
9. Moreno, Javier
10. De la Villa, Jesús M.
...
18. Vila, Xavier
fins a 53 jugadors.
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drova. Els dos jugadors van acordar ràpidament un empat que assegurava, com a mínim, la segona
posició per a Illescas i una norma
de gran mestre per a Alexandrova.
Àlvar Alonso va ser ambiciós i
va aconseguir guanyar la seva partida, la qual cosa li atorgava no només la primera posició del torneig,
sinó també una merescuda norma
de gran mestre.

José Manuel López s'ha classificat 8è.

Xavi Vila tanca la classificació dels
catalans, amb la seva 18a posició.

L’actuació de l’Àlvar, amb el
número 8 del rànquing, ha estat impecable. Va guanyar Emilio José
Villasenor, de Castella la Manxa
(nº 34), el MI Juan M Carrasco
d’Extremadura (nº 20) i va entaular amb la MI Olga Alexandrova,
de Catalunya (nº 17) a les tres primeres rondes.

La quarta ronda guanyà Kevin
Moisés, de Canàries (nº 30) i es
situà a mig punt del líder. La cinquena ronda va fer taules amb les
peces negres amb el GM Miquel
Illescas, que fins aquell moment
estava líder en solitari. Després
d’enfrontar-se a Illescas tornà a
fer taules amb el número dos del

rànquing , el GM valencià Julen
Arizmendi, un altre cop conduint
les peces negres.
La vuitena ronda va assolir una
important victòria amb blanques
contra el MI Javier Moreno que
el situà a mig punt del líder. La
darrera ronda va guanyar davant
del GM Manuel Pérez Candelario,
que el va permetre assolir el títol
de campió d’Espanya Absolut.
Els altres dos representants catalans, José Manuel López i Xavier
Vila, van aconseguir la vuitena i
divuitena posició respectivament.
López va perdre moltes opcions
després de perdre a la tercera ronda amb Alexandrova, mentre que
Vila va acabar amb tres derrotes,
una d'elles també davant de l'única jugadora del torneig.
Sagrario Aguilar va arbitrar el
torneig i Sebastià Nadal el va dirigir.

Miguel Illescas (esquerra) finalment no va revalidar el títol i va acabar sots-campió
d'Espanya.

Trobareu més informació del torneig, així com una galeria de fotos, al Web de la FEDA
http://feda.org/campeonatos_detall.php?id=100&campeonato=Campeonato%20de%20Espa%F1a%20Individual%20Absoluto%202011
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Olga Alexandrova, tercera, va compartir
podi amb la seva parella, Miguel Illescas.
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IX Campionat d’Espanya de Veterans
Bellón torna a guanyar
Fermín TTejero,
ejero, amb la quarta posició, és el millor català
Fermín Tejero ha assolit una excel·lent quarta posició en el
Campionat d'Espanya de Veterans, tot i començar amb uns
resultats poc prometedors. La resta de catalans, Monedero,
Buxadé, Anguera i Sanz, han fet posicions més discretes, però no
dolentes. El torneig, jugat a la mallorquina localitat d'Alcúdia, ha
estat guanyat, per tercera vegada, pel GM Juan Manuel Bellón.
Redacció

E

l Campionat d’Espanya de
Veterans 2011 és va disputar a Alcúdia (Mallorca) del
8 al 14 d’octubre de 2011. Un total de 35 jugadors van prendre-hi
part amb un rànquing encapçalat
per Maurici Rodríguez amb un elo
de 2428, seguit de GM Juan
Manuel Bellón amb 2420.
El representant de la Federació
Catalana va ser Josep Monedero,
actual campió de Catalunya de
Veterans. Es van inscriure en la
competició oberta altres jugadors
catalans: Fermin Tejero, Guillem
Buxadé, Jaume Anguera, i Fernando Sanz.
El millor classificat català va
ser Fermin Tejero que va assolir
una meritòria quarta posició.
Juan Manuel Bellón és va proclamar Campió d’Espanya de Veterans 2011. El gran mestre suma
així el seu tercer títol en aquesta
categoria als ja aconseguits el 2007
i el 2008 i també als cinc aconseguits en la categoria absoluta, l’últim d’ells el 1982. Li van acompanyar en el podi Francisco López
(Canàries) i Emilio Pastor de Prado (Madrid).

Juan Manuel Bellón aconsegueix per tercer
cop guanyar el Campionat d'Espanya de
Veterans.

Classificació final
1. Bellón, Juan Manuel
2. López, Francisco
3. Pastor, Emilio
4. Tejero, Fermín
5. Hostalet, Pedro Enrique
6. Montecatine, Ricardo
7. Buxadé, Guillermo
8. Estrada, César
9. Serra, Tomás
10. Rodríguez, Mauricio
11. Anguera, Jaime
...
14. Sanz, Fernando
...
16. Monedero, Josep
fins a 34 jugadors.
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Fermín Tejero va assolir una excel·lent
quarta posició.

L’organització no va estar a l’alçada de les circumstàncies i van
haver-hi diverses queixes dels participants, com ara la distància entre la sala de joc i els lavabos que
estaven en pisos diferents i sense
ascensor. Tampoc els premis van
ser entregats a tots els participants,
el nostre representant Fermín Tejero no va rebre el dia de la cloenda ni el premi en metàl.lic, ni el
seu trofeu.

Torneig Magistral Ciutat de Barcelona - Casino de Barcelona

El jugador gallec Iván Salgado ha pogut aquest any refer-se i
aconseguir el primer lloc, després d'estar a punt de guanyar l'any
passat. Aquest cop el desempat li ha estat favorable i s'ha
adjudicat el torneig més fort que es juga a Catalunya. Òscar De la
Riva, amb la quarta posició, ha estat el millor català d'un torneig
que ha estat àmpliament seguit aquí i a l'estranger, per Internet.
Ana Matnadze

D

el 12 al 20 d’octubre s’ha
disputat a la renovada sala
BSpace del Gran Casino
de Barcelona el Magistral Ciutat de
Barcelona - Casino de Barcelona
2011, que, com cada any, ha estat
organitzat per la Federació Catalana d’Escacs i ha comptat amb el
patrocini del Casino de Barcelona
(Grup Peralada), l’Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
El torneig, inclòs en l’ACP
Tour, s’ha jugat pel sistema de lliga a una volta. L’únic inconvenient ha estat la inesperada baixa a
última hora d’un dels favorits, el
vencedor del Circuit Català 2011,
el GM veneçolà Eduardo Iturrizaga, qui la mateixa matinada de
l’inici del torneig comunicava a
l’Organització que havia sofert un
accident automobilístic de camí a
l’aeroport, per tant no podia viatjar. La seva plaça no ha estat coberta i el torneig s’ha jugat amb 9
participants, descansant un en cada
ronda.
El ritme de joc ha estat de 90
minuts més 30 segons d’increment
per a les primeres 40 jugades, més
30 minuts i 30 segons d’increment
per a cada jugada fins al final de la
partida. Els àrbitres del torneig han

El gallec Iván Salgado s'ha imposat en el torneig Ciutat de Barcelona.
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Iván Salgado, aquest any sí!
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Podi del torneig Ciutat de Barcelona, amb Yasser Seirawan, Iván Salgado i Kevin Spraggett, d'esquerra a dreta.

estat l’AF Manolo Navarro i l’àrbitre de la FEDA Laura Gallardo.
El guanyador d’aquesta edició
2011 ha resultat el jove GM gallec
Iván Salgado, qui no partia com a
favorit per Elo, però sí com a favorit del públic, doncs ja havia estat el sots-campió del torneig l’any
passat, després de l’imparable Bruzón. Aquest any Iván havia canviat la seva estratègia una mica, de
la següent manera: preparar-se
molt abans del torneig per així tenir molta energia durant la competició, i mantenir el seu esperit de
lluita i adoptar més versatilitat en
el seu joc, doncs l’any anterior hi
havia jugat només Sicilianes pràcticament. Aquest any ha jugat de
tot una mica.
El segon lloc, amb els mateixos
punts però pitjor desempat, l’ha
ocupat un dels debutants en el Casino, però un jugador amb molta

experiència, el nord-americà Yasser Seirawan. Yasser ha estat retirat de la competició durant anys,
però ara està de tornada i planeja
passar la barrera dels 2700 punts
Elo en breu. I en aquest torneig ha
demostrat que va per bon camí, ja
que ha ofert uns escacs combatius,
creatius i interessants.
El tercer ha quedat el canadenc
Kevin Spraggett, qui havia estat
lluitant pels primers llocs també,
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però la sòlida defensa del català
Marc Narciso en l’última ronda li
va deixar amb mig punt menys que
Salgado i Seirawan. Spraggett ha
mostrat un joc estratègic impecable en aquest torneig.
El quart lloc ha estat per a Óscar De la Riva, jugador revelació
del torneig, qui ha arribat imbatut
a l’última ronda, on ha sofert la
seva única derrota i no ha estat ni
més ni menys que amb el campió

Kevin Spraggett, tercer classificat.

del torneig. Óscar, que últimament
no juga molts torneigs i es dedica
més a l’entrenament, ha fet una
demostració de joc sòlid i posicional, i la seva victòria sobre Spragget ha estat una de les millors partides del torneig amb el famós tema
de la “clavada”.
L’israelià Ilya Smirin partia
com a favorit, però s’ha hagut de
conformar amb el cinquè lloc. Es

veu que no estava molt en forma,
doncs en les seves partides faltaven el foc i la diversió que tant el
caracteritzen. En la partida amb
Seirawan, una altra de les millors
partides del torneig, semblava que
estava tornant al seu estil habitual,
però no ha estat suficient per aconseguir una millor posició.
El sisè i el setè lloc han estat
per als catalans Marc Narciso i

Daniel Alsina, respectivament. Cal
destacar el fet que el Marc ha estat
l’únic jugador a derrotar al campió del torneig, també és el jugador que en més edicions ha participat del Magistral. Dani Alsina ja
té en el seu currículum un
campionat,l’edició 2009 on, a més
de quedar primer, sent el jugador
més jove del torneig, també va
aconseguir el seu títol de GM.

Òscar de la Riva, millor català, va acabar
en quarta posició.

L'israelià Ilya Smirin, tot i ser el jugador
més fort, a priori, va acabar cinquè.

Marc Narciso, sisè, és el jugador que més
cops ha participat en el torneig.
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El nord-americà Yasser Seirawan va acabar segon, amb la mateixa puntuació que Salgado.
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Daniel Alsina, va acabar setè, lluny de la
victòria de fa dos anys.

Fernando Perlata, repescat a última hora,
no ha tingut opció a venir ben preparat.

Josep Oms va estar poc afortunat en els
resultats, tot i el bon joc que va fer.

En vuitena posició ha quedat
l’argentí Fernando Peralta, qui, ha
reemplaçat el cubà Yuniesky Quesada, que estava inicialment convidat a aquesta edició, però no ha
pogut venir per problemes per
aconseguir el visat. Fernando ha
jugat molt bé, lluitant fins al final
en partides llargues i dures. Es veu
que li ha faltat una mica de preparació davant rivals d’aquest nivell.

I tanca la classificació el GM
Josep Oms, qui clarament ha jugat
millors escacs del que demostra la
seva posició final, però no s’ha
pogut recuperar durant el transcurs
del torneig, doncs el format tancat
és bastant dur si et trobes en una
mala ratxa.
L’organització ha ofert unes simultànies a càrrec de la WMG del
CE Barberà Ana Matnadze, el dis-

sabte 15 d’octubre, en el Club
d’Escacs Sant Andreu, com a activitat paral·lela.
Les partides del torneig s’han
pogut seguir per la web de la Federació Catalana d’Escacs
www.escacs.cat , el portal Internet
Chess Club www.chessclub.com i
Playchess. Diverses webs importants han estat cobrint diàriament
l’esdeveniment.

Foto de família, amb tots els participants i organitzadors del torneig Ciutat de Barcelona-Casino de Barcelona.
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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.

Salgado, I

De la Riva, Ó
Defensa Siciliana [B38]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 g6!?
Una continuació molt interessant
contra el MI. Els meus resultats
contra aquesta línia són bastant
dolents, però aquest estiu, després
de molt pensar-ho, vaig decidir
que havia d´estudiar les estructures Maroczy per intentar estrènyer a poc a poc els meus rivals.
Generalment jugava 5.¤c3, però
després de 2 anys sense guanyar
una partida amb aquesta posició,
era hora d´evolucionar :)
5.c4 ¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.¤c3 0–0
8.¥e2 b6!?
Una idea de Guseinov que fa molt
de temps m´havia comentat De la
Villa, no obstant això mai li havia
prestat especial atenció. La idea és
evitar les línies més principals i solucionar ràpidament el problema
de l´alfil de c8. Per contrapartida,
amb el peó a b6, els plans actius a
base de a5-a4-£a5 ja no són
possibles. Després de pensar això
durant la partida em vaig adonar
que havia de centralitzar-me bé.
Si aconseguia evitar que el meu
rival s´alliberés, estaria amb un
avantatge còmode.
9.0–0
9.¤xc6 dxc6 no em semblava res
especial a la partida.
9...¥b7 10.f3
10.¤xc6!? ¥xc6 (10...dxc6!? 11.e5
¤d7 12.f4 £c7 potser aquesta posició no sigui tan clara) 11.£d3 pot
ser un ordre més precís, evitant
e6-d5.
10...e6!?
Les negres es preparen per fer d5
el més ràpid possible. Les blanques han de jugar contra això.
11.¤xc6
11.¤db5!? És la variant del mòdul,
però no sabia què passaria amb
d5. Objectivament, potser sigui el
millor, però el meu rival estaria ben

preparat mentre que jo hauria de
calcular acuradament. Tenia por a
la rèplica 11...d5 12.cxd5 exd5
13.exd5 ¤b4 (13...¤e7!? 14.d6
¤f5 15.¥f2 ¤e8 16.d7 ¤f6 17.¥d3
£xd7 18.¥xf5 £xf5=
½–½
Sjugirov,S -Khismatullin,D /Novokuznetsk 2008/Opening Màster
(50)) 14.d6 ¤fd5÷ Gelfand-Gashimov 0–1; 11.£d2 d5 12.¤xc6
¥xc6 13.cxd5 exd5 14.e5 ¤e8
15.f4 f6 16.exf6 (16.e6 f5)
16...¤xf6=; 11.¦c1!? pot ser una
mesura profilàctica interessant
contra d5. 11...d5?! (11...¤xd4
12.¥xd4 ¥h6) 12.¤xc6 ¥xc6 13.e5
¤e8 14.cxd5 exd5 15.f4 f6 16.e6
¤c7 (16...f5 17.¥b5 ¥xb5 18.¤xb5
i el control del punt c7 dóna al blanc
cert avantatge.) 17.f5±
11...¥xc6
11...dxc6 12.e5² amb el peó a e6,
les negres han deixat un buit a d6
que potser es pugui aprofitar en el
futur.
12.£d6!?
Simplement, volia evitar d5. Em va
semblar la decisió més pràctica,
encara que no té per què ser objectivament la millor. 12.£d2 d5
13.e5 ¤e8 14.cxd5 exd5 15.f4 f6÷;
12.¥d4 d5÷

12...¤e8
No és una jugada dolenta, però no
és del meu gust. La idea del meu
rival és clara, jugar amb f5. L´únic
problema és que les posicions resultants semblen una mica més
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còmodes per a les blanques pel
seu domini del centre. 12...£b8!?
És l´opció més sòlida, i aquí tenia
diverses opcions. 13.£xb8 i ara:
a)13.¦fd1 £b7 14.¦ac1 a6 15.a4
a5 16.¤b5² ½–½ Urban,K Gashimov,V /Warsaw POL 2005/
Opening Màster (26)
b)13.£d2!? ¦d8 14.¥d4² (14.¦ad1
d5=) 14...d5?! 15.cxd5 exd5 16.e5
¤d7 17.f4²; 13...¦axb8 14.¦ac1² i
pressionar durant 50 jugades.
Aquesta era la meva idea. 14...d5
15.cxd5 exd5 16.e5 ¤e8 17.¥d4²
13.£d2 f5
Conseqüent amb el seu pla.
14.exf5 gxf5
14...¦xf5 15.¦ad1 és la típica posició de Maroczy on les blanques
estan una mica més còmodes.
15.¦ad1 £f6?!
No és un error greu, però em sembla que aquesta casella hauria de
ser per al cavall. 15...£e7! 16.¢h1
¦c8 17.¦fe1 les blanques
col·locaran el seu alfil a c1, i després intentaran millorar el seu cavall via e2-f4 o e2-d4. Les negres
no tenen pla clar.

16.f4!?
Generalment un no vol deixar sense control el punt e4, però vaig
veure una variant concreta que em
va semblar bastant interessant. A
més a més, em va semblar que el
negre pot voler jugar amb f4.
16...¦c8 17.¥f3 ¦f7
Com és normal, el meu rival vol
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mantenir l´opció de menjar de torre a c6. 17...£e7 18.¥xc6 dxc6 les
blanques estan millor a causa del
seu avantatge estructural.
18.£d3!
Jugada tranquil·la que defensa el
peó de c4 i controla el punt e4.
18...£e7

Sembla la jugada normal, però tinc
una continuació concreta molt interessant. 18...¥f8!? era la idea del
meu rival a la partida que no li va
agradar per la següent continuació: 19.¢h1 ¥c5 20.¥xc5 En el
post mortem, aquesta era la que
més m´agradava. (20.¥c1!? seguit
de la maniobra b3 i ¥b2. 20...£g6
21.b3 ¤f6! el meu amic de llautó
considera que les negres van resoldre la major part dels seus problemes.) 20...bxc5 21.¥xc6 ¦xc6
22.£f3 i l´avantatge no és gaire
concret, però intuïtivament em
sembla que la posició és més còmoda per a les blanques. Tinc un
bon control del punt e4 i puc exercir pressió sobre el punt d7. A més
a més, si la torre es desplaça de
c6, la meva dama podria entrar a
molestar al flanc de dama.
19.¥xc6 ¦xc6 20.¤b5!
Ara poso a les negres davant de
problemes molt concrets.
20...d6?!
Aquesta jugada evita les complicacions però debilita massa el punt
e6. Les negres havien d´agafar el
guant i entrar en l´embolic. 20...a6!

L´únic problema és que aquí tinc
dues opcions, les quals vaig calcular bastant bé: 21.¤d4, la jugada sòlida i la que finalment faria, i
21.¤a7!? que era la línia divertida, però una mica arriscada.
21...¦c7 22.¥xb6 ¤f6! La jugada
clau però difícil de fer. La idea és
que les blanques no amenacen
res, llavors el negre simplement ha
de millorar les peces. Vaig tardar
bastant de temps en adonar-me
d´això. (22...d6 23.c5! ¦xa7
24.cxd6 £d7 25.¥xa7 £xa7+
26.¢h1 ¦d7 27.£b3!+-; 22...d5
23.cxd5 ¦xa7 24.dxe6±; 22...¦b7
23.c5!±) 23.¢h1 (23.¥xc7 £c5+
24.¢h1 £xc7³) 23...d6 24.£xd6
¦xa7 25.£b8+ ¥f8 26.¥xa7 £xa7
27.£xa7 ¦xa7 la posició no és
gens clara, i gràcies al lloc avançat
d´e4, em quedaria amb les negres.) 21...¦c8 22.b3! ¤f6 23.¤f3²
Això va ser el que va veure el meu
rival i no li va agradar, però la màquina es regira... 23...b5! 24.¤e5!?
(24.cxb5 ¤d5! Aquesta jugada és
molt difícil de veure amb anticipació. 25.¥d4 ¥xd4+ 26.¤xd4 ¦c3
27.£d2 axb5 28.¤xb5 £c5+
29.¤d4 ¦g7 30.¦de1 tot això és
molt difícil de veure, però està clar
que les negres tenen certa compensació, encara que potser no
sigui suficient.) 24...bxc4 25.bxc4
¦ff8 26.¤xd7 £xd7 27.£xd7 ¤xd7
28.¦xd7 ¦xc4 amb un final que segurament siguin taules.
21.¦fe1!±
Ara la cosa es posa difícil. Pressionaré els peons centrals amb
ràbia.
21...¦f6 22.¥f2?!
Sembla que al mòdul no li agrada
aquesta jugada. No volia canviar
alfils, però potser hagués estat el
més fàcil. 22.¥d4! ¦g6 23.¥xg7
£xg7 24.£e2! molt bonic. Les negres no es poden moure!! Una
pena que se m´hagi escapat això,
visualment és genial.
22...£f7?!
La jugada esperada, però no la
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més precisa. 22...¦g6 23.b3 £d7
24.¦e2 i les blanques estan clarament millor, però hi ha certa resistència per part de les negres.
23.b3 ¦g6?
I aquest és l´error definitiu que perd
la partida. 23...¥f8 és molt difícil de
fer, però única. 24.¦e2 i el de sempre, les blanques estan molt millor
però les negres poden intentar resistir.

24.£f3!+La jugada que decideix. De sobte,
les negres no poden defensar-ho
tot.
24...d5
24...£d7 25.¤xa7!+25.cxd5 exd5 26.£xd5 £xd5
27.¦xd5 ¤d6 28.g3!
No cal tenir pressa per guanyar la
partida. Amb un peó de més n´hi
ha prou amb alfils del mateix color, ara cal evitar que el negre tingui contrajoc. 28.¤xd6 ¦gxd6
29.¦xf5 l´excés d´ambició podia
sortir-me car. 29...¥f6! i les torres
negres es ficaran en la segona fila
mentre la meva torre a f5 queda
passiva.
28...¤xb5 29.¦xb5 ¦gf6 30.¦e2
No vull dir que aquesta jugada sigui la millor, però si la més pràctica. Ara ja no hi ha toc en la segona línia.
30...¥f8 31.¦d5
Millorant la torre una mica.
31...¦f7 32.¥d4
Un cop millorades les dues torres,

Canviar-ho tot.
34...¦f8
34...¥f8 35.¥b2!+35.¦xf8+ ¢xf8 36.¢f2 ¢f7 37.¢f3
¢e6 38.h3
Abans de res, treure el peó de h2,
no sigui que em quedi dèbil en un
futur.
38...¥c7!?
La idea és jugar a6-b5 i col·locar
els peons en caselles blanques,
amb la idea d´evitar que el rei blanc
passi. 38...h5 buscant liquidar-ho
tot, portaria a una derrota més
simple. 39.g4 hxg4+ 40.hxg4 fxg4+
41.¢xg4 ¢d5 42.¥b2 ¢e6 43.f5+
¢f7 44.¢f3+- El rei penetrarà pel
flanc de dama emportant-se tot al
seu pas; 38...¢d5 39.¥e3 h5 40.g4
fxg4+ 41.hxg4 hxg4+ 42.¢xg4
¢e6 43.f5+ no canvia res.
39.g4 a6!?
Jugada amb picardia.

40.h4!?
Evitant el truc del meu rival. No
obstant això, no valia. 40.g5! ¢f7!
aquí vaig pensar que al no poder
fer h5 em podia fer taules, però la
següent jugada decideix. 41.¥e5!
(41.h4?! ¢g6 42.¥e5 ¥d8 43.¢e3
¢h5 44.¢d4 ¢xh4 45.¥f6!+-)
41...¥d8 42.¢e3 ¢g6 43.¢d4 les
negres no fan contrajoc i el meu
rei penetra.
40...b5
40...fxg4+ 41.¢xg4 ¥d8 42.f5+ ¢f7
43.h5 És el mateix que abans, el
rei es fica pel flanc de dama.
43...b5 44.¢f3 ¥a5 45.¢e4+41.g5 ¥d6 42.h5 ¢f7
Un cop millorada la situació del
flanc de rei al màxim, ja només
queda trencar el bloqueig del flanc
de dama.
43.¢e3 ¥c7 44.¥e5 ¥b6+ 45.¢d3
¥f2 46.¥d4 ¥e1 47.¥c3 ¥f2
48.¥e5 ¥c5
48...¥b6 49.¢c3 ¥c5 50.a4 ¢g8
51.¥d4 ¥d6 52.¥e3 no canviaria
res.
49.¢c3 ¢g8 50.¥d4

El meu rival es va rendir, ja que no
podia evitar que entrés al flanc de
dama. 50.¥d4 ¥d6 51.¥e3 ¢f7
52.¢d4 ¢e6 53.¥d2 ¥c7 (53...¥e7
54.a4 ¥d6 55.axb5 axb5 56.b4
¥e7 57.h6 ¥f8 58.¥c3 ¢f7
59.¢e5+-) 54.¢c5+Estic molt content per aquesta partida, ja que va culminar una sèrie
de tres victòries (les dues anteriors
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contra Peralta i Oms). El més important va ser que els meus rivals
van intentar jugar uns escacs
sòlids i de maniobres que generalment em molestava però que
aquí vaig ser capaç de demostrar
que també se´m dóna bé jugar així
i no sols en les grans complicacions tàctiques.
1–0
I. Salgado

K
k

De la Riva, O

Spraggett, K
Defensa Siciliana [B80]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6
Sincerament no era la variant que
m´esperava. De fet, Spragget juga
diverses obertures amb negres i
bàsicament m´havia preparat contra la Siciliana Paulsen amb 4...a6
que l´havia utilitzat en més ocasions.
5.¤c3 d6 6.¥e3 a6 7.£d2 ¥e7
8.f3 ¤c6 9.g4 ¤d7 10.0–0–0 0–0

Doncs ja estem ficats dins d´una
complexa variant contra l´Atac
Anglès, així que ja no hi havia
marxa enrera. Aquí vaig començar
a dubtar si havia estat una decisió
encertada ficar-s´hi ja que la meva
preparació contra aquesta variant
era nul.la i malgrat que ja l´havia
jugat amb blanques feia molts anys
no estava segur de recordar els
meus anàlisis. En qualsevol cas
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milloro l´alfil. De fet, el meu rival
no té gairebé jugades útils i opta
per intentar muntar una estratègia
de bloqueig. Una idea molt interessant, de fet en el mundial, en la
meva partida amb Kacper Piorun,
el meu rival va realitzar aquesta
estratègia i no vaig poder guanyar. Invito a tots a analitzar aquest
final, de debò que és molt interessant. Per sort havia après la lliçó
d´aquella partida.
32...¦d6
32...¦c1+ 33.¢g2 ¦d1 34.¦d8+33.¦xd6 ¥xd6 34.¦e8+!
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confiava en que el meu coneixement sobre aquest tipus
d´estructura em permetria obtenir
una posició raonable.
11.h4 ¤de5
En aquest moment vaig dubtar
entre £f2 i £g2, que finalment va
ser la meva elecció. Les dues són
possibles i ambdues tenen pros i
contres. Finalment vaig posar la
dama a la columna g, tot i que recordava que en una ocasió anterior havia jugat 12.£f2 amb victòria.
12.£g2 £c7 13.g5
Quan vaig repassar la teoria vaig
comprovar que en una partida
s´havia jugat el sacrifici directe
amb 13.¤f5 i que aquest semblava interessant. És curiós, però, que
no s´hagi repetit, però en qualsevol cas mereix un anàlisi més profund. A continuació unes breus
anàlisis basades en les que proposa Andrei Sokolov a l´informator.
13.¤f5!? b5 (13...exf5? 14.gxf5
¢h8 15.¦g1! ¦g8 16.f4±) 14.f4 ¤c4
15.¥xc4 bxc4 16.¤xe7+ ¤xe7
(16...£xe7 17.£e2±)
17.f5!
(17.¢b1 ¦b8 18.¢a1 d5!) 17...¦b8
18.f6 ¤c6 (18...gxf6? 19.¥h6 £b7
20.£f1+-) 19.fxg7 (19.£d2 £b7
20.¥b6 gxf6„) 19...¦d8 20.g5‚
Luther,T-Sokolov,A Deutschland
2007
13...b5 14.¢b1
14.f4 ¤xd4 15.¥xd4 ¤c6 16.¥f6
Podria ser un ordre de jugades alternatiu a considerar.
14...¤xd4 15.¥xd4 ¥b7 16.f4!?
Finalment em vaig decidir per
aquest avanç ja que el pla alternatiu, mobilitzant el peó h, em
semblava lent. A la base de dades
vaig comprovar que el meu rival ja
havia tingut aquesta posició amb
anterioritat: 16.h5 ¦ac8 17.¦c1 f5!
18.gxf6 ¥xf6 19.f4 ¤d7 (19...b4!?)
20.¥xf6 ¦xf6 21.¦g1 ¤c5³
Arakhamia,K-Spraggett,K Gibraltar 2006.
16...¤c6 17.¥f6
Conseqüent amb la jugada anterior, ja que en cas de 17.¥e3 les

negres reaccionen al centre i no
tenen cap problema. 17.¥e3 d5!
18.exd5 ¤b4 19.£f2 ¤xd5
20.¤xd5 ¥xd5 21.¥g2=
17...¢h8 18.¥xe7 ¤xe7 19.¥d3

En aquests moments, mentre el
meu rival pensava, creia que les
blanques podien estar un tant millor, però desprès del següent moviment em vaig adonar de que això
no era tant clar...
19...f5!?
Aparentment sorprenent, ja que
sembla que les negres han de jugar al flanc de dama, però el cert
és que aquesta ruptura posa en
entredit el pla de les blanques al
presionar sobre la debilitat, el peó
f4!
19...b4 20.¤e2 ¦ac8 (20...d5 21.e5
£b6÷ (21...d4?! 22.¥e4²) ) 21.h5÷
20.¦he1N
Sembla que al fer una novetat a la
jugada 20 tot pugui ser un anàlisis
casolà, però res més lluny de la
realitat. Quan vaig trobar una partida del 2001 amb aquesta posició
em vaig quedar realment sorprès,
a l´hora que es confirmaven les
meves sospites a la partida, que
capturar al pas oferia més avantatge a les negres el fet de disposar de la columna f que per les
blanques la g. Això hem va fer
pensar que les blanques havien de
jugar pel centre, oblidant-se temporalment del pla h4-h5, però com
veurem les negres han acabat ob-
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tenint una bona posició. 20.gxf6
¦xf6 21.¤e2 ¤g6 22.£g4 ¦af8
23.¦df1 d5! 24.exd5 ¥xd5 25.¦hg1
¤e5 26.£g3 ¤xd3 27.cxd3 £a7
28.h5 e5³ Ni Hua-Wang Pin Beijing 2001.
20...¦ae8
Mitjançant 20...fxe4 21.¥xe4 d5 les
negres podien posar en entredit el
pla blanc, però la partida es manté complicada. (21...¥xe4
22.£xe4±) 22.¥d3 (22.¥f3 ¤g6!³)
22...d4! 23.¥e4 ¥xe4 24.¤xe4
¦ad8„ (24...¦xf4 25.¤c5!²).
21.£d2 b4 22.¤a4 a5
Em semblava més interessant jugar directament 22...¥c6!? però no
és clar després de 23.£xb4
(23.exf5 ¥xa4 24.£xb4 ¥b5
25.¥xb5 axb5 26.fxe6 d5 27.¦d4
¦a8!³) 23...fxe4 24.¥xe4 ¦xf4
25.£c3! e5 26.¥xc6 ¤xc6 27.b3÷
23.b3

Vaig perdre una bona estona en
considerar 23.exf5!? però no vaig
veure clares les conseqüències de
23...¥c6 (23...¤xf5 24.£f2÷;
23...exf5? 24.£f2²) 24.¦xe6 (24.b3
També és molt fosca la variant
24...¥xa4 25.bxa4 ¤d5 26.fxe6
¤c3+ 27.¢c1÷) 24...¥xa4 25.¦de1
¤g8 26.h5© I malgrat que les blanques tenen compensació no acabava de veure com continuar.
23...¥c6 24.¤b2
24.exf5 seria una transposició al
comentari anterior.
24...fxe4 25.¥xe4 ¤d5

Les blanques reprenen el pla estàndard just a temps, ja que les
negres s´han activat considerablement i cal crear noves amenaces.
L´objectiu principal, però, és debilitar al rei negre i deixar-lo en

xarxa de mat.
33...e5
33...¥xd3 34.¦xd3 £xf4? 35.£xf4
¦xf4 36.¦xd6²
34.h6!
En aquests
moments començàvem a tenir problemes amb
el temps i penso que Spraggett no
va triar la millor decisió pràctica ja
que es va quedar amb el rei molt
exposat. Capturant a d3, i malgrat
que les blanques tenen compensació, les negres no correrien cap
perill i tindrien opcions de victòria.
34...gxh6
34...¥xd3!? 35.¦xd3 £xf4 36.¢b2
amb idea de ¦c7 i a canvi del peó
les blanques disposen de dues torres actives i el rei negre encaixonat.
35.gxh6 exf4 36.¤f2 d5 37.a4!?
El pla amb 37.£b2, que a la partida no vaig considerar, potser és
més fort, però el cert és que aquest
moviment de peó és una bona decisió pràctica. Les blanques habiliten la casella a2 al seu rei i mantenen totes les amenaces. El rei
negre, en canvi, no pot millorar la
seva col.locació. 37.£b2! d4
(37...£f6 38.¤g4 £d4 39.¦d1!!+) 38.¦c4 ¥g2 39.¦xd4 £f6 40.¦cd1
¦xd4 41.¦xd4²
37...¦de8?

I tot just arriba l´error del meu rival, malgrat que no el vaig aprofitar de la millor manera! Si 37...d4
38.¦c5 £g6 39.¤xe4 £xe4
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40.£xa5² El rei negre continua
exposat, però no és fàcil coordinar les amenaces. Tot i així, les
blanques estan millor; 37...¦fe8
38.¢a2! El rei blanc millora la seva
posició mentre el seu homònim
continua en perill. En destrets de
temps jugar amb les peces negres
resulta molt complicat ja que cal
estar pendent de les amenaces
£d4 i ¦c7.
38.¤g4!?
Aquest sacr ifici em semblava
guanyador, ja que el cavall treu les
caselles e5 i f6 a la dama negra i
no es pot aturar £d4, però increïblement les negres tenen defensa. Amb el poc temps que tenia em
vaig guiar per la intuïció, però sorprenentment la jugada més forta
és la ´grollera´ £b2 que combinada amb ¤g4 resulta letal. 38.£b2!
d4 (38...£e5 39.¤g4 £d4
40.¦d1!!+I la dama ha
d´abandonar la diagonal negra...)
39.¦c8! £e5 40.¤g4 £d6 41.¦8c4
¦d8 42.¦d1+38...£xg4 39.£d4+ ¢g8 40.¦g1
40.¦c7 ¦f7 41.¦g1 (41.¦xf7 ¢xf7
42.¦c7+ ¦e7–+) 41...¥g2 i no hi ha
res millor que tornar a c2, o sigui
empitjorant la variant jugada a la
partida...
40...¥g2 41.¦c2
41.¦c7 ¦f7
41...¦e4
En aquest moment em vaig adonar que després de la captura a
d5, forçada per un altra banda, les
negres tapaven a e6 i no veia res
per obtenir la victòria... Ja em veia
signant les sisenes taules consecutives, però...
42.£xd5+ ¢h8??
Increïble error que perd la partida.
Quan Spraggett va moure el rei el
primer que vaig pensar és que seria una transposició a la resposta
42...£e6, però notava quelcom
estrany a la posició. Afortunadament vaig trobar la maniobra
guanyadora que no resulta precisament fàcil de veure a cop d´ull.
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L´ordre més precís, ja que les
blanques es veuen obligades a
canviar el cavall degut a l´amenaça
¤c3 (25...¥xe4 26.¦xe4 ¤d5
27.¤a4÷).
26.¥xd5 ¥xd5 27.¦e3!
Evita un eventual ¥f3 i prepara el
pla de la partida. 27.h5!? ¦f5!
(27...¥f3 28.£xd6±) 28.h6 ¦ef8 i
les negres estan molt actives.
27...¦c8
27...¦xf4? 28.¦xe6!² El canvi dels
peons afavoreix les blanques.
28.¦c1 £f7
Les negres presionen f4, però la
defensa arriba just a temps.
29.c4
Era millor intercalar 29.¤a4! amb
l´amenaça ¤b6, ja que així desprès de la ruptura c4 les blanques
podrien reprendre amb el cavall.
29...¦c6 (29...£xf4 30.¤b6!)
30.c4÷
29...bxc3 30.¦exc3 ¦cd8
Una alternativa interessant és
30...£f5+!? 31.¤d3 ¦xc3 32.¦xc3
a4 33.¢b2 £e4 i malgrat la igualtat material són les blanques les
que han de jugar amb compte, tot
i que és possible que puguin
aguantar la posició amb 34.£e1
31.¤d3 ¥e4 32.¢a1 £f5 33.h5!
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Desprès de 42...£e6™ les blanques no disposen de cap variant
guanyadora: 43.£g5+
(Si
43.¦cxg2+ ¢h8 i no hi ha cap manera d´aprofitar la situació del rei
negre a h8; 43.¦gxg2+ ¢h8
44.£b7 44.£g5 £e5+ 45.£xe5+
¦xe5 46.¦g7 ¦e6 47.¦f7 ¢g8
48.¦g7+ ¢h8 49.¦f7 i taules...);
43...£g6
44.¦gxg2
£xg5
45.¦xg5+ ¢f7 (45...¢h8 46.¦xa5
f3 47.¦f5 ¢g8 48.¦g5+ ¢h8
49.¢b2² Tot i el peó d´avantatge,
no resulta gens senzill guanyar el
final) 46.¦f5+ ¢e7 47.¦c7+ ¢d6
48.¦xf8 ¢xc7 49.¦f7+ ¢d6
50.¦xh7 ¦e1+ 51.¢b2 ¦h1 52.¦f7
i el final és taules.

43.£c5!!
Les blanques s´obliden temporalment de l´alfil negre i creen amenaces sobre la vuitena fila i la diagonal a1–h8.
43...¦fe8
Potser 43...¦d8 resistia més, però
també perd. 44.£c3+ ¦ed4
(44...¦dd4 45.¦cxg2+-) 45.¦gxg2
£d7 (45...£e6 46.¦gd2 £f6
47.¦xd4 ¦xd4 48.¦d2! ¦xa4+
49.¢b2!!+-) 46.¦c1! £e6 47.¦d2
£f6 48.¦cd1! ¦xa4+ 49.¢b1!!+44.£c3+ ¦4e5 45.¦e1!
45.¦cxg2 també guanya, però la
de la partida em va semblar més
forçada.
45...£g5 46.¦xg2
L´espectacular 46.£xe5+ també
era
possible:
46...¦xe5

(46...£xe5+ 47.¦xe5 ¦g8+-)
47.¦c8+ £g8 48.¦xg8+ ¢xg8
49.¦xe5 f3 50.¦f5+46...£f6
46...£xg2
47.¦xe5
£g1+
(47...¦xe5 48.£xe5+ ¢g8
49.£e8#) 48.¦e1++47.¦ge2
i les negres perden la torre i van
abandonar. Una interessant partida malgrat les seves incorreccions! 1–0
O. De la Riva

K
k

Alsina, D

Seirawan, Y
Defensa Caro-Kann [B12]
Aquesta partida es va jugar quan
quatre dels vuit participants érem
en posició de guanyar el campionat, depenent dels altres resultats.
Va ser un autèntic drama de partida.
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5
La Caro-Kann avanzada s´ha tornat la més popular de les línies en
aquesta defensa. Realment ha estat l´obertura més jugada en el torneig.
3...¥f5 4.¤f3 e6 5.¥e2 ¤e7 6.0–0
¤d7

Normalment, jo jugaria 6...c5, que
porta a llargues línies. La jugada
textual és un intent per evitar que
les variants preparades del meu
adversari, com per exemple, 6...c5
7.¥e3 (7.dxc5 ¤ec6 8.c4 d4
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9.£b3) 7...¤ec6 8.c4 dxc4 9.¤a3
c3 10.bxc3 ¤d7 11.¤c4 cxd4
12.¤xd4!?
7.¤bd2 ¤c8 8.¤b3
Aquest moviment fa una estranya
impressió i mereix una explicació.
El peó avançat blanc e5 dóna
avantatge blanc en el centre i facilita un atac al flanc de rei. Però
en compte d´anar de seguida cap
al flanc de rei, el cavall blanc va al
de dama. Per què? La resposta no
és fàcil d´explicar. En la variant del
peó avançat, el negre sovint té dificultats per trobar bones caselles
per a les seves peces menors en
el flanc de rei. Aquí no té problemes. Com que el blanc pressiona
en el flanc de rei, la reacció natural del negre és fer-ho en el flanc
de dama. Gràcies a l´alfil de f5, el
flanc de rei del negre té una bona
defensa. Per això, el blanc primerament es prepara per endarrerir
l´expansió negra en el flanc de
dama i només després actuarà en
el de rei. Donem una ullada a una
potencial línia en cas que les blanques haguessin jugat d´una forma
més natural: 8.¦e1 ¥e7 9.¤f1 0–0
10.¤g3 ¥g6 11.¥e3 c5 12.c3 cxd4
13.cxd4 ¤cb6 14.b3 ¦c8 i la iniciativa del blanc en el flanc de rei
queda bloquejada, mentre que el
joc negre en el flanc de dama és
més directe i concret.
8...¥e7 9.a4
El mateix comentari que hem fet
abans. El blanc primer intenta bloquejar el joc del negre en el flanc
de dama, abans de prestar la seva
atenció en el de rei.
9...¤cb6!?
Un desafiament directe a tota
l´estratègia del blanc. En comptes
de fixar l´estructura de peons al
flanc de dama, el negre tria millorar la posició de la seva peça menor, el ¤c8. El blanc esperava una
cosa com 9...0–0 10.a5 a6 11.¥e3
¤a7 12.c4 amb un bon avantatge
d´espai, mentre que els dos cavalls negres estan malament.

Amb aquesta jugada el blanc perd
el seu avantatge d´obertura. Era
crític 11.¥d3. Aleshores havia pensat a sacrificar un peó: 11.¥d3!
¥g6! i ara:
a)11...¥g4!? 12.£e2 b5 13.axb6
axb6 14.¦xa8 £xa8 15.¥xc4 dxc4
16.£xc4 ¥xf3 17.gxf3 0–0 però el
negre probablement té una insuficient compensació. Per tant, el
negre podria jugar més sòlid amb
12...b6, provocant el sacrifici d´un
peó del blanc o simplement jugar
amb els dos alfils.
b)11...b6 12.¥xf5 exf5 13.£d3 g6
14.¥h6 (14.e6) 14...¤f8 15.axb6
axb6 16.¥g7 ¦g8 17.¥f6 ¤e6±;
12.£e2 0–0 13.¥xc4 dxc4 14.£xc4
¦c8 15.¥e3 £c7 i la posició és només una mica millor per al blanc.
11...dxc4 12.¤bd2 b5 13.axb6
¤xb6 14.£e2
El joc ens ha portat a una posició
molt interessant. Jo era molt a gust
amb aquest joc ja que, un cop el
blanc havia canviat el seu alfil de
quadres blancs, el meu rei era a
bon resguard en el flanc de rei, i
ara tot el joc s´havia de traslladar
al flanc de dama.
14...¥xc2

Vaig estar pensant durant una
bona estona en aquesta senzilla
captura perquè havia moltes línies
per explorar: 14...£d5!? 15.b3 c3!?
(15...cxb3!? 16.c4 ¤xc4? Per alguna raó vaig trobar aquest sacrifici interessant i vaig considerarlo uns minuts (16...£d7 17.¤xb3
¥g4) 17.¤xc4 0–0 18.¥a3 ¥xa3
19.¦xa3 £b5 i vaig tenir dubtes, tot
i que no podia evitar la sensació
que no era del tot dolent) 16.¤c4!
(16.¤b1? ¥b4 17.¥a3 a5! i el blanc
ha enterrat el seu propi ¤b1)
16...¤xc4 17.bxc4 £e4 18.£xe4
¥xe4 19.¦e1 ¥xc2 20.¦e3 i la partida sembla taules.
15.¤xc4 ¥a4!
Per aquest moviment vaig capturar el peó de c2. El més natural
seria 15...¥b3, que porta a un problema: 15...¥b3 16.¤a5 ¥d5
17.¥e3 0–0 18.¦fc1 £d7 19.¤e1 La
posició, a primera vista, sembla
molt sòlida per al negre. El meu
problema és que tinc tres peces
que podrien ocupar la casella d5.
Com podeu veure, el ¤b6 està
bloquejat i és difícil de trobar contrajoc.
16.¥d2 0–0 17.¥a5 £d5!
Ben jugat! Ara, el negre ha igualat
completament.
18.¥xb6?!
No és dolent, però tampoc és el
millor. Si fos el Daniel no hagués
dubtat aquesta idea, però s´havia
d´elaborar més: 18.¦xa4! ¤xa4
19.b3 ¤b6 20.¥xb6 axb6 21.¤xb6
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£xb3 22.¤xa8 ¦xa8 23.h3 i el
blanc no hauria de tenir dificultats
per entaular el final.
18...¥b5 19.b3 axb6
L´estructura negra ja s´ha reparat,
les seves peces estan ben
col·locades i tinc la parella d´alfils.
Vaig sentir que estava millor.
20.£c2 ¥xc4?!
Havent treballat dur per guanyar la
parella d´alfils, no em venia de gust
perdre-la! El problema, naturalment, és que no tinc cap altra manera de defensar el peó de b6. Jo
volia jugar de forma sòlida i no
llençar les possibilitats de guanyar el torneig. 20...¦ab8 21.¦a7
¦fe8 22.¦d1 h6 23.h3 £d8
24.¤fd2=; 20...¦xa1 21.¦xa1 ¦b8
22.¦a7 £d8= amb moltes opcions.
21.bxc4 £d7
Si bé aquest final semblen taules,
tinc una certa preferència per al joc
del negre. Si pogués jugar ...c6c5, sense permetre d4-d5, com a
resposta, el meu alfil estaria millor
que el cavall negre.
22.¦a2?
Curiosament, la meva màquina
d´escacs Houdini també tria en
primer lloc aquesta jugada, així
que és difícil criticar el Daniel, però
això em permet fer la ruptura que
esperava.
22...c5 23.¦xa8
Cas que el blanc capturi el peó
primer... 23.dxc5 ¦xa2 24.£xa2
¥xc5 em permet aconseguir el
meu final somiat. No guanyo necessàriament, però estic millor.
23...¦xa8 24.dxc5 ¥xc5 25.¤g5
g6 26.£e4 ¦a2
Quan el blanc va jugar 22. ¦a2, va
anticipar 27.£h4, però el moviment
falla des del punt de vista tàctic.
27.£f3
Si 27.£h4?? ¦xf2!! 28.£xh7+ ¢f8
29.¤xe6+ fxe6! i el negre guanya.
27...h6 28.¤e4 £d4! 29.¤f6+
¢g7 30.¤g4 ¥e7µ 31.h3 h5?!
Estava ansiós per guanyar el que
jo creia que era un final senzill. Si
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10.a5
El blanc havia de fer aquest moviment tard o d´hora, abans que el
negre jugués ¦a8-c8. El quadre c7
podria ser una bona destinació per
al cavall.
10...¤c4 11.¥xc4?!

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 7 Octubre, segona quinzena 2011

el Daniel no hagués estat amb
problemes de rellotge, hagués jugat 31... ¦a1, que és una manera
més maca de guanyar.
32.£e3! £xe3 33.¤xe3 ¥c5
34.¦b1 g5! 35.¢f1 ¢g6 36.¦b3
¥d4 37.g4 h4!
En aquests finals la regla és clara:
el bàndol que té avantatge ha
d´evitar els canvis de peons.
38.¢g2 ¦b2!

Aquesta era la posició que aspirava arribar. Rei contra alfil és una
victòria fàcil.
39.¦xb2 ¥xb2 40.¢f3 ¥xe5
41.¢e2
El blanc no pot crear cap fortalesa
en aquest final.
41...¥d4 42.¤f1 f5 43.f3 ¢f6
44.¢d3 ¥c5 45.gxf5
Una concessió, però és clar
que...¢f6-e5-f4, serà decisiu.
45...exf5 46.f4 g4 47.¢e2 ¥d6
48.¢e3 ¢g6 49.¤d2 ¢h5 50.¤f1
¥c5+ 51.¢e2 ¥g1 52.¤d2 gxh3
53.¢f3 h2 54.¢g2 ¢g4 55.¤b1
¢xf4 56.¤c3 ¢e3 0–1
Y. Seirawan

K
k

Peralta, F

Oms, J
Defensa Eslava [D48]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3
e6 5.e3 ¤bd7 6.¥d3 dxc4 7.¥xc4
b5 8.¥d3 a6 9.e4 c5 10.d5 £c7
11.0–0 ¥b7 12.¥c2 c4
Es tracta d´una de les línies més
complicades que existeixen en la

variant Merano.
13.dxe6 fxe6 14.¤e2!?

Una idea que va aparèixer recentment en la pràctica. Després de la
següent rèplica ambdós desconeixíem com seguir i vam començar a invertir molt temps de
reflexió en cada moviment.
14...¤c5
Un exemple és la par tida entre
Sadler i Smeets en l´últim Open de
Sants. Després de 14...¤xe4
15.¤ed4 e5 16.¤e6 £b6 17.¥xe4
¥xe4 18.¤fg5 ¥g6 19.a4 b4
20.£g4 £c6 21.f4 les blanques
van obtenir un fort atac amb què
van guanyar la partida i el torneig.
15.¥f4 £b6 16.¤g3
Ja ens vam trobar amb una novetat. S´havia jugat 16.¥e3.
16...¥e7
16...¦d8 17.£e2 ¤d3 18.¥e3 ¥c5
19.¥xc5 £xc5 20.¦ad1! ¤xb2
21.¦xd8+ ¢xd8 22.e5 amb complicacions favorables a les
blanques.(22.£d2+ i 23.£c3 també és bo).
17.¥g5!?
La meva idea era provocar l´avanç
del peó a h6 que deixaria la casella g6 una mica dèbil.
17...0–0 18.£e2
18.e5? ¥xf3 19.£xf3 ¤d5 20.£h5
¤d3 afavoreix a les negres.
18...h6
Era més segur jugar 18...¦ad8 i si
19.b3 ¤d3! 20.¦ad1 ¤b4
19.¥e3 £c7 20.¤h4!?
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Aquest moviment por ta grans
complicacions a la partida.
20.¥d4 era una opció més
tranquil·la.
20...¤fxe4 21.¤xe4 ¥xe4!
21...¤xe4 22.¤g6 ¥d6 (22...¦fe8
23.¥xh6; 22...¦f7 23.¥xh6)
23.¤xf8 ¥xh2+ 24.¢h1 ¦xf8
25.£g4 afavoreix les blanques.
22.¥xe4 ¤xe4 23.¤g6 ¦fe8
Perd 23...¦fd8? 24.¥f4
24.¥xh6 ¤c5!
Oms troba la millor continuació. El
¤ a d3 està perfectament situat i
pot compensar les deficient defensa del rei negre.
25.¥e3 ¤d3 26.£h5 ¥f6 27.f4!
£c6
Les negres han de prendre alguna mesura defensiva. Erroni era
perdre temps capturant un peó. Per
exemple 27...¤xb2? 28.¦f3 ¤d3
29.¦af1 ¦ad8 30.g4! amb atac decisiu.
28.£h8+ ¢f7 29.£h5 ¢g8 30.¦f3!
£e4
30...£d5 31.£h8+ ¢f7 32.£h7 £f5
33.¦g3 passa a la posició de la
partida
31.¦h3
31.¦g3? ¥d4!
31...£f5 32.£h7+ ¢f7 33.¦g3

Posició clau de la partida a què
vam arribar enmig d´un terrible
problema de temps (ambdós estàvem amb a penes segons). Les
blanques amenacen 34.¦f1 i
35.¦g5. La defensa emprada en la

36.¥d2 ¦e2 37.¥c3 ¥xc3 38.bxc3
ara l´amenaça és treure el cavall
per capturar a g7, no obstant això
38...¢f6!! senzillament per sortir
dels escacs i no es veu una forma
de continuar l´atac.
36...¦xe3?

La més posicional però objectivament hi havia una opció millor:
36...¥xg5! 37.fxg5 £xf1+! 38.¢xf1
¦xe3 39.¢g1 ¤e5! (39...b4?
40.£h5 ¢g8 41.¤e7+!! (41.¤h8
¦f8 42.g6? ¦f1+!! 43.¢h2 ¤f2 i
guanyen negres) 41...¦xe7 42.g6
afavoreix les blanques) 40.¤f4
(40.¤xe5+ ¦xe5 les negres estan
fora de perill; 40.¤h8+ ¢f8)
40...¦f8!! 41.£h5+ (41.g6+? ¢e8–
+; 41.¤h5 ¤g4!! 42.£xg7+ ¢e8 i
ara el rei blanc està compromès)
41...¢g8 4 2.¤g6= (42.¤xe6?
¦e1+ 43.¢h2 g6!–+)
37.¦xf5 exf5 38.¤e5+?
38.£h5! ¢e6! (38...¢g8 39.£xf5
¥xb2 (39...¤xb2 40.h5!) 40.£d5+
¢h7 41.£h5+ ¢g8 42.£h8+ ¢f7
43.¤e5++-) 39.¤e5 ¦f8! 40.¤xd3
cxd3 41.¦d1 ¦d8 porta a un final
complicat encara que favorable a
les blanques.
38...¤xe5 39.fxe5 ¦8xe5 40.¦xf5
¦e1+ 41.¢h2
Vam arribar al control de temps
amb la posició una mica més aclarida, encara que l´avaluació encara
no és fàcil. Les blanques tenen
avantatge material i el rei negre
està una mica exposat. En contrapartida, les negres tenen molt
avantatge a l´ala de dama i en cas
de crear un peó passat poden fins
i tot prendre la iniciativa.
41...¦5e4?!
41...¦1e2! era una opció més segura i les negres estarien fora de
perill.
42.¦f2?
42.h5! era la jugada conseqüent i
la que requeria una defensa extraordinària. 42...¢e6! (42...¦g4
43.¢h3! és molt favorable)
43.¦xf6+!? gxf6 44.h6 ¦h4+
45.¢g3 ¦eh1 46.£a7 ¢f5!!
(46...¦xh6
47.£xa6+
¢f7
48.£xb5± no veig una disposició
de peces bona per a la defensa)
47.£xa6 ¦g4+ 48.¢f3 ¦f4+
49.¢e3 ¦e4+= 50.¢d2 ¦xh6
51.£xb5+ ¢g6 52.a4 ¦h2 amb
opcions equivalents.
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42...¢e7! 43.g3 ¦4e2 44.£f5
¦xf2+ 45.£xf2 ¦b1 46.£c5+ ¢f7

Després d´analitzar i aprofundir
molt en aquest final he arribat a la
conclusió que el rei negre està més
segur al centre del tauler. Després
de 46...¢e6! 47.£c6+ ¢e5 48.b3
(48.£c7+ ¢d5) 48...cxb3 49.axb3
¦xb3 50.£xa6 ¢d4 les blanques
hauran de donar escac perpetu
tard o d´hora.
47.£d5+ ¢f8 48.£c5+ ¢f7
49.£d5+ ¢f8 50.£c5+
Taules per escac perpetu. Una
dama sola no pot emprendre un
atac. Però havia possibilitats molt
interessants amagades en la posició que podrien posar a prova les
defenses negres. No obstant això
objectivament, la posició és taules.
50.g4!! (reforços) 50...¦xb2+
51.¢h3 ara l´única jugada que
manté la posició és 51...¢e7! senzillament fugint a un lloc més segur. 52.g5 ¥c3 53.£b7+ ¢d6
54.£xa6+ ¢c5 55.h5 b4 (tampoc
perden 55...¥d4 ; o 55...¥e5 encara que hi ha grans complicacions) 56.h6 (56.£a5+!? ¢c6!
(56...¢d4 57.h6 gxh6 58.gxh6 b3
59.h7!!) 57.h6 gxh6 58.gxh6 ¥d4
59.h7 c3 acaba en taules)
56...gxh6 57.gxh6 b3 58.axb3 cxb3
59.h7 ¦a2 60.£c8+ ¢b4 i malgrat
haver de donar l´alfil les negres
tenen assegurades les taules.
½–½
F. Peralta
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partida no és la millor però donades les circumstàncies em sembla brillant.
33...¦ad8? (!!)
El fred ordinador no s´immuta en
suggerir 33...¦ed8!! 34.¦f1 ¢e8
evacuant el rei de la zona perillosa. En aquest cas la posició seria
d´una gran complexitat.
34.¦f1 ¦d4!
La clau. La dama negra pot escapar-se ara a una casella defensada.
35.h4?
Un petit reforç de tropes que també és un aire per al propi rei. Però
no és la continuació més forta.
35.¦g5! £e4 36.¤e5+ (36.¥d2!
més fort encara) 36...¤xe5
37.¦xg7+ ¥xg7 38.fxe5+ ¢e7
39.£xg7+ ¢d8 40.¥xd4 £xd4+
41.¢h1 i després de totes les complicacions les blanques surten amb
un peó de més encara que la partida està ben lluny d´estar definida; 35.¤h8+? ¦xh8 (35...¢f8
36.¦g6! per a 37.g4 seguit de
38.¦f6) 36.£xh8 ¦d7©; 35.¥xd4??
¥xd4+ 36.¢h1 ¤f2+ 37.¦xf2 £b1+
i és el negre el que dóna mat.
35...¦e4 36.¦g5
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Entrevista a Iván Salgado
"He de guanyar les tres partides que
queden, a poc a poc"

"Si no guanyo les tres que queden,
tornaré a quedar segon, i no em fa
gens de gràcia. He de guanyar les tres,
a poc a poc" –van ser les paraules
d’Iván Salgado, després de veure’s
derrotat per Marc Narciso en un final
una mica millor. La veritat és que dirho, ho pot fer qualsevol, però fer-ho, ja
sol ser una altra cosa, i normalment
molt complicada. Però la paraula
"complicat" es veu que no ve en el
diccionari del jove gallec.
Efectivament, guanyaria les tres
rondes que quedaven i es proclamaria
campió del Magistral Ciutat de
Barcelona - Casino de Barcelona 2011.
Iván és un gran mestre de tan sols 20
anys, amb moltes inquietuds, molt de
caràcter i un talent i una maduresa
impressionant. Malgrat el cansament,
després de l’esgotador torneig, no ha
dubtat a respondre les meves
preguntes amb el sentit de l’humor tan
jovial que tant el caracteritza.
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HOLA IVÁN! EN PRIMER LLOC,
FELICITATS PEL TORNEIG. ARA, COM
ESTÀS (I ON)? ASSABORINT EL TÍTOL?

Hola! Ara mateix soc a Madrid, m’acabo de despertar després d’una migdiada de 7 hores. La veritat és que sí que
estic assaborint el títol i encara ho faré
durant uns quants dies.
L’ANY PASSAT VAS QUEDAR SEGON,
PER DARRERE DE BRUZÓN, COM ET
VAS PREPARAR PER A AQUESTA
EDICIÓ? VA HAVER ALGUN
ENTRENAMENT ESPECIAL? QUINES
COSES HAS CANVIAT I QUINES HAS
MANTINGUT?

Aquesta edició, pel fet de conèixer els
rivals amb molta antelació, vaig decidir preparar-me molt abans del torneig
per tenir molta energia durant la competició. Entrenament especial… això
es pot considerar un secret :-) Si he
mantingut quelcom, ha estat clarament
el meu esperit de lluita i el meu talent
per perdre partides que no hauria de
perdre. Canviat… Potser més versatilitat en el meu joc. L’any anterior era
tot sicilianes, pràcticament. Aquest
any, de tot una mica.
QUAN VAS SABER EXACTAMENT QUE
AQUEST ERA EL MOMENT I JA PODIES
LLUITAR PEL CAMPIONAT?

El moment en què em vaig adonar que
podia lluitar pel campionat va ser la
primera ronda. Guanyant el favorit,
amb negres… semblava un bon començament. No obstant això, una sèrie de defenses extraordinàries en les
següents partides amb Seirawan,
Spraggett i Alsina i una derrota, que
bé podia haver estat un empat, em van
fer dubtar en un moment. Però per sort,
seguia mantenint la meva ambició :-)
ARA, MÉS CONCRETAMENT, QUIN HA
ESTAT EL TEU SECRET? PODEM
REVELAR LA TEVA DIETA SECRETA QUE
PORTAVES, D’ARRÒS I POLLASTRE?

Sí, aquesta va ser la meva dieta secreta des del dia de la partida amb el
Marc. L’explicació és senzilla: una
gastroenteritis el dia de descans (ome-

La nostra col·laboradora, Ana Matnadze,
entrevista el guanyador del Ciutat de
Barcelona, Iván Salgado.

tré els efectes d’això). Així que vaig
començar a realitzar només un àpat al
dia i vaig beure molta aigua. Per sort,
va funcionar bé.
MALGRAT QUE HAVIES ESTAT DALT
DURANT TOT EL TORNEIG, LA DERROTA
AMB NARCISO ET VA POSAR EN UNA
SITUACIÓ COMPLICADA. L’ENDEMÀ
SE’T VA VEURE MASSA CONCENTRAT,
COM SI ESTIGUESSIS REVALORANT
ALGUNES COSES. PODRIES
DESCRIURE’NS LES TEVES SENSACIONS
DESPRÉS D’AQUESTA PARTIDA? QUINA
VA SER LA TEVA PREPARACIÓ
PSICOLÒGICA, SI N’HI VA HAVER
ALGUNA?

Després d’aquesta partida estava
tremendament enutjat. Un s’imagina
perdre partides de tant en tant, però
no d’aquesta forma, encara que la
meva derrota l’any anterior contra
Bruzón va ser semblant. Tot el dia vaig
estar bastant malament, però alhora
vaig ser capaç de canalitzar molta de
l’energia que tenia, cosa que em va
portar a jugar la recta final del torneig
bastant bé. Preparació psicológica…
Pensar sobre les coses que estava fent
malament i intentar no tornar a cometre els mateixos errors, res més.
ENS INTERESSA MOLT LA TEVA
VALORACIÓ DEL TORNEIG CASINO DE
BARCELONA. HAS COMENTAT
DIVERSES VEGADES QUE ESTÀS MOLT
A GUST AQUÍ. QUÈ ÉS EXACTAMENT EL
QUE EL DIFERENCIA D’ALTRES
TORNEIGS? QUIN SUGGERIMENT ENS
FARIES PER MILLORAR-LO ENCARA
MÉS?

Bé, jugar a Barcelona és un plaer perquè tinc bastants amics i em sento molt
estimat. Però, a més a més, les condi-
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cions del torneig són perfectes. No són
com aquests torneigs per edats en què
t’intenten posar en el pitjor hotel possible per treure el màxim benefici (ja
sabem quin). Tot funciona perfecte,
simplement. A més a més, que Barcelona sigui una ciutat preciosa, ajuda
molt.
Per millorar el torneig… Crec que caldria fer un acord amb el Barcelona
perquè el dia que juguin a casa ens
regalin entrades i puguem anar tots els
participants al Camp Nou. La veritat
és que aquests nois no juguen gens
malament :-)
VAM PRENDRE NOTA! :-) NORMALMENT,
QUANTES HORES DIÀRIES DEDIQUES
ALS ESCACS? EN QUÈ CONSISTEIXEN
ELS TEUS ENTRENAMENTS? AMB QUI
TREBALLES?

Generalment intento entrenar entre 6
i 8 hores diàries, i els temes a treballar
ocupen totes les fases del joc. No sóc
el típic jugador que només es concentra a l’obertura, intento fer tot per ser,
en el futur, un jugador universal. Generalment, treball sol, però per sort, a
part d’alguns d’entrenadors de prestigi, he tingut l’oportunitat de treballar
i col·laborar amb grans mestres espanyols que destaquen tant pels seus
coneixements com per les seves qualitats humanes (Marc, Dani, Pelao,
Vallejo, Divis, Vilas… i més gent!).
HAS ENTRENAT TU MATEIX A ALGÚ? I,
EN CAS AFIRMATIU, QUÈ T’AGRADA
MÉS, ENSENYAR O COMPETIR?

Mai he entrenat ningú, la veritat. Però
el que si m’agrada de debò és competir. Diguem que els escacs tenen la seva
part científica, artística i de lluita. Crec
que no se’m dóna malament cap de les
tres, però si gaudeixo d’una més que
d’altres és la lluita. Arribar als moments claus i romandre en calma, això
em sembla l’important.
COM VAN SER ELS TEUS
COMENÇAMENTS? QUI ET VA
INTRODUIR EN ELS ESCACS I A QUINA
EDAT? QUÈ VA SER EL QUE ET VA
ATREURE DES D’UN COMENÇAMENT
D’AQUEST ESPORT?

Vaig començar als 7 anys, gràcies al
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Ana Matnadze
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meu germà Óscar. En la meva ciutat
natal, Ourense, tenim un torneig el
Nadal, el «Aninovo». Quedaven dues
setmanes per al torneig i el meu germà em va dir: «T’ensenyaré a jugar i
en dues setmanes jugaràs el torneig
sub14" Un bon repte, la veritat. El meu
resultat no va ser envejable, però no
quedar últim em sembla tot un èxit!.
Sens dubte, la lluita em va atreure. Sóc
una persona molt competitiva i que
cada dia vull millorar, fer les coses
millor que el dia anterior. No m’agrada estroncar-me. Si ets així, en els escacs pots trobar un bon amic.
QUIN RITME DE JOC T’AGRADA MÉS I
PER QUÈ?

M’agrada la lluita i la veritat és que
crec que el ritme que tenim al Casino
està genial (90 minuts més 30 segons
per jugada i en la jugada 40, mitja hora
més). L’únic canvi que podria ser interessant seria un control en la jugada
30, però depèn molt del tipus de partida. Si l’obertura dura fins a la jugada
25, no té gaire sentit. L’únic que no
m’agrada és un minut, això és parxís.
QUIN ÉS EL TEU JUGADOR PREFERIT DE
TOTS ELS TEMPS? PER QUÈ?

Depèn molt de l’època de la meva vida
en què estigui. Ara mateix em vaig
interessar bastant per les partides
d’Anand, mentre que fa un any em
fixava més en les de Topalov. Fa més
temps, les de Fischer…
Parlant d’Anand, és increïble la seva
versatilitat i la seva capacitat defensiva. Això m’ha impressionat bastant.
COM ET RECOLZAVA LA TEVA FAMÍLIA
DURANT EL TORNEIG? ELS TEUS
AMICS? HAN SEGUIT EL TORNEIG? QUÈ
T’HAN DIT?

Durant els torneigs no acostumo a parlar gaire per telèfon, però si que de tant
en tant he quedat amb amics meus de
Barcelona. Tothom havia seguit el torneig, si et dic la veritat és de les vegades que m’han felicitat.
Però un moment important va ser l’endemà, després de la partida amb el
Marc, que vaig cridar el meu pare i
em va posar les piles. El que ell em va

A Iván Salgado li agraden més les partides vives que no pas el joc posicional.

dir quedarà entre ell i jo, però sens
dubte que el que em va dir em va tocar en algun lloc del cor i em va fer
jugar millor.
La veritat és que la meva família està
bastant contenta. Molt de temps treballant intensament per aconseguir
resultats bastants pobres, però per fi
una alegria!
COM DEFINIRIES EL TEU ESTIL DE JOC?

El meu estil de joc és bastant universal, però està clar que en el joc dinàmic és on faig més mal als meus rivals. Espero que poc a poc pugui elevar el meu nivell en tots els estils. Crec
que en aquest torneig, a part de partides dinàmiques, he jugat finals i partides posicionals interessants.
ELS ESCAQUISTES VIATGEM MOLT, I
SOVINT DISTÀNCIES MOLT LLARGUES.
QUINS SÓN ELS TEUS SECRETS PER
COMBATRE EL JET–LAG?

No sóc un expert de com combatre el
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jet-lag, però la meva experiència em
diu que la millor forma de combatre’l
és viure tots els dies de la teva vida
amb alegria i optimisme. L’any anterior abans de jugar el Casino venia de
Xina i fins i tot vaig perdre la primera
ronda però el fet de seguir optimista
va fer que m’oblidés del jet-lag i que
simplement jugués al màxim de la
meva capacitat en aquest moment.
I QUÈ ÉS AL QUE MÉS ET COSTA
ACOSTUMAR-TE EN ANAR-TE’N A
COMPETIR FORA?

L’únic que em costa és quan les condicions en els torneigs freguen el que
és inacceptable, o directament són inacceptables. Els dos mundials juvenils
que he jugat (especialment el de
Polònia) no han estat massa bons.
De totes maneres, vaig treure un ensenyament de tot plegat. Crec que no
puc jugar un torneig en condicions
pitjors, així que ja estic immunitzat
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Iván Salgado, entrevistat davant de les càmeres.

contra tot :-)
COM ET DESCONNECTES D’UNA
PARTIDA DIFÍCIL I TENSA? QUÈ FAS PER
RELAXAR-TE?

La veritat és que no tinc receptes contra això. Simplement visc la meva vida
d’una forma bastant natural i espontània. Si després de la partida puc fer
quelcom que m’agrada ho faig i ja està,
des de jugar un partit de futbol a veure una pel·lícula.
MODIFICARIES ALGUNA REGLA EN
AQUEST ESPORT?

Avui dia, en el món d’escacs, no hem
de preocupar-nos per les regles
d’aquest esport, que han estat les mateixes gairebé sempre, sinó preocuparnos perquè algunes regles estúpides
alienes al joc en si desapareguin, com
la tolerància zero en les partides.

Vaig tenir una experiència anys enrere, jugant amb Espanya contra l’equip
de la República Txeca. Queden 5 segons per al començament de la ronda
i veus a Laznicka corrent en direcció
cap a les nostres taules. No menteixo
quan dic que va arribar de 5 a 10 segons tard. Crec que vaig tardar 15
minuts a realitzar les meves primeres
10 jugades, davant de la situació estúpida, a més a més de posar-me una
mica en el seu lloc i pensar si per això
probablement perdríem el matx.
COMPTA’NS ALGUNA ANÈCDOTA DE LA
TEVA EXPERIÈNCIA ESCAQUÍSTICA.

Anécdota… Hi ha moltes però una de
les més gracioses l’he viscut en l’Europeu Individual, quan una sèrie de
jugadors espanyols érem sopant amb
el Leontxo. La seva percepció de la
quantitat de xocolata és de les més
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genials que he vist. Deixo que, en algun dels seus programes, algú li pregunti i que expliqui ell mateix la història, ho farà millor que jo.
GRÀCIES PER LA DADA!! JO MATEIXA
M’ENCARREGARÉ DE PREGUNTARLI! :-)
I, QUINS SÓN ELS TEUS PLANS DE CARA
AL FUTUR?

Els meus plans, a llarg termini, són
anar pujant poc a poc fins al més alt
dels escacs mundials, però per a això
el més important és tenir clares quines passes cal donar a curt termini. El
meu objectiu principal en aquest torneig era no perdre partides estúpides,
i per desgràcia no ho vaig poder complir. Ho intentaré per al següent!
MOLTES GRÀCIES I MOLTÍSSIMA SORT
EN TOT!

Ha estat un plaer!
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Campionat Femení de Girona
Laura Garcia recupera el tron gironí
La jugadora del St. Gregori Laura Garcia ha dominat de principi a
fi, adjudicant-se totes les partides i recuperant el títol aconseguit
el 2009. Les germanes Muratet han assolit el segon i tercer lloc del
podi, empatades a tot. La participació ha estat inferior a la d’altres
ocasions.
Elias Muratet

E

l Campionat Provincial Femení Absolut de Girona
d’enguany ha servit per inaugurar amb una prova oficial el
nou local del Club d’Escacs Banyoles, ubicat al bell mig de la Ciutat del estany.
La victòria ha estat per a la Laura Garcia (Sant Gregori) que, de
forma aclaparadora, s’ha imposat
en totes les partides, fet que demostra que, ara com ara, no té rival.
Les germanes Júlia i Alexandra
Muratet (Banyoles) han entaulat
entre elles i la resta victòries, excepte la derrota davant la campiona, això ha provocat que comparteixin el sots-campionat.
Cal lamentar que la davallada
de participació, que des de la Territorial es considera com un fet a
intentar millorar, ha fet que les rondes inicialment previstes passessin
de suís a tancat, fet que potser ha
afavorit una major equanimitat en
el resultat final, ja que el suís, a
voltes, té un punt d’injust en funció dels darrers aparellaments.
S’ha de destacar el bon torneig
que ha fet la joveníssima jugadora
del Gerunda, Marta Feliu, que tot i
sortir com a víctima propiciatòria
ha signat unes planilles dignes
d’una jugadora de nivell, i que ha
tingut contra les cordes a alguna
jugadora experimentada. La seva

El nou local del CE Banyoles va ser la seu d'aquesta edició del Campionat Femení.

partida amb la campiona va ser jugada amb molt de criteri, i l’esforç
per complicar la partida i de guanyar per temps (fet improbable
amb 30 segons d’increment) va
permetre que la Laura Garcia, amb
més experiència, s’imposés en una
posició complexa simplificant el
final (en els que n’és una experta).
De totes formes és fàcil pronosticar un gran futur de la Marta Feliu.
Esperem que la propera edició
mantingui el més bo i millor
Classificació final
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laura Garcia
Sant Gregori 5
Alexandra Muratet
Banyoles 3,5
Júlia Muratet
Banyoles 3,5
Maria Vidal
Santa Eugènia 2
Marta Feliu
Gerunda 1
Olga Carmona
Banyoles 0
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d’aquesta i vegi incrementada la
llista de jugadores participants.
A la fi, el títol torna a mans de
la Laura Garcia, que l’any passat
no el va assolir, ja que no va poder
participar per motius laborals,
aquests mateixos motius l’hi impediran jugar la fase final catalana, ja que agafa un parell de dies
feiners.
Remarcable el bon ambient viscut en totes les jornades amb la
presència gairebé en totes les rondes del ex-director del torneig,
Rafel Garcia (Sant Gregori), i, en
alguns moments amb més públic
que jugadores. Títol absolutament
just per a la Laura Garcia i el sotscampionat compartit per les germanes Muratet que queden igualades en tots els desempats.

A todas las federaciones autonomicas

ORGANIZACIÓN

LUGAR DE JUEGO

Correrá a cargo de las Federaciones
Catalana y Española de Ajedrez.

Centre Cívic de Cotxeres de Sants,
calle de Sants, 79 de Barcelona

SISTEMA Y CALENDARIO DE JUEGO

PARTICIPACIÓN

Se jugará por Sistema Suizo a 9
rondas.
La velocidad de juego será de 15 minutos por jugador para toda la partida, con 3 segundos de incremento por
jugada desde el primer movimiento a
caída de bandera.

El Campeonato estará abierto a todos
los jugadores con licencia FEDA en
vigor, con las limitaciones establecidas en los artículos 29 y 30 del Reglamento General de Competiciones.

Fecha: 18 de diciembre de 2011.
Calendario: Inicio de la primera ronda a las 9 horas. Se disputarán 5
rondas por la mañana y 4 por la tarde.
Inicio de la sesión de la tarde a las 16
horas.
La entrega de premios y trofeos será
a las 20:00 h del mismo día de juego
domingo, 18 de diciembre.

CONDICIONES Y PLAZOS

Inscripción hasta el día 13 de diciembre de 2011.
La inscripción deberá realizarse a través de la Federación Autonómica de
cada participante y enviarlas a la
FEDA.
El canon de inscripción para cada jugador se establece en 15 euros Seniors y 10 euros Veteranos (+60) y menores de 18 años.
No se considerará firme la inscripción
hasta que se haya hecho efectivo este
canon mediante ingreso en la cuenta
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de la Federación Española de Ajedrez.
Ibercaja:
2085-8024-95-0300025965, indicando claramente los conceptos:
1) Campeonato de Ajedrez Rápido
2011.
2) Nombre y Apellidos.
3) Autonomía a la que pertenece.
Están exentos de derechos de inscripción los jugadores con los títulos de
GM y MI, tanto masculinos como femeninas, así como los invitados.
JUGADORES INVITADOS

Una vez cerrada la inscripción y ordenados los jugadores por ranking
según Elo FIDE, están invitados los
10 primeros jugadores inscritos, siempre que se encuentren entre los 30
primeros jugadores españoles de la
lista Elo FIDE de noviembre de 2011.
La invitación consistirá en una dieta
de 100 euros en concepto de alojamiento y manutención.
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Convocatoria del Campeonato de España
de Ajedrez Rápido 2011

