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En aquest número vuitè del Butlletí Digital de la Federació Catalana
d’Escacs podeu trobar informació del darrer Campionat de Catalunya
per Equips d’Edats, celebrat a l’Hotel Palas de Vila-seca, que va ser un
èxit de participació, amb 71 equips distribuïts entre les categories sub-8
a sub-16.
També us oferim la segona part de l’article del Torneig Ciutat de
Barcelona-Casino de Barcelona amb l’entrevista realitzada a Yaser Seirawan i amb interessants partides comentades pels propis jugadors.
Comptem també amb una col·laboració molt especial de l’actual Campió Absolut d’Espanya, el català Àlvar Alonso que ens ha comentat la
seva partida decisiva per a la conquesta del Campionat.
Aquest Butlletí es complementa amb un nou article d'Enric Oliver,
que ens transporta novament al passat dels escacs catalans.
Per al proper número publicarem el desenllaç dels Campionats Territorials, del Campionat Femení de Catalunya i dels oberts de tardor que
ens enviïn les seves cròniques.
A finals d’any veurà la llum un nou exemplar del Butlletí en paper, el
germà gran d’aquest Butlletí Digital.
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Campionats de Catalunya per Equips d’Edats
Els clubs de la T
erritorial de Barcelona
Territorial
s'emporten els títols
Del 29 al 31 d’octubre s’han disputat a Vila-seca (Tarragona) les
finals dels Campionats de Catalunya per Equips d’Edats d’Escacs
2011, amb 71 equips participants i més de 300 esportistes
acreditats, en cinc categories (de prebenjamí a cadet). Aquest
campionat es va consolidant al calendari d’escacs de base com
un referent a la temporada, i l’alta participació ha portat a haverho de dotar de més rondes i d’un dia més de competició.
Joan Antoni Pérez

E

n el Campionat de Catalunya per Equips d’Edats, disputat a Vila-seca, aquest any
hi ha hagut la novetat del primer
campionat en la categoria prebenjamí (sub8). Aquesta categoria ja
portava uns quants anys fent-se a
la ciutat de Barcelona amb una
molt bona acceptació i, que amb
un model de 3 esportistes per
equip, ha aconseguit entrar amb
força i consolidar-se en aquest remodelat Campionat per Equips
d’Edats. Un altre dels canvis significatius ha estat el sistema de
puntuació a les categories infantil
(sub14) i cadet (sub16), que ha
passat de ser olímpic a puntuació
per matx, assimilant-se als campionats estatals per autonomies
d’aquestes categories, i que ha
mantingut l’emoció latent fins l’última de les sis rondes disputades.
El campionat per als nostres cadets va ser prou estimulant, com
perquè alguns demanessin per què
no fer també la categoria juvenil
(sub18) en un format de 3 esportistes per a l’any que ve. La comis-

Equip del Llinars, campió en categoria prebenjamí.
sió d’escacs de base rumiarà aquesta possibilitat per a l’any vinent,
en base a com funcioni la integració d’aquesta categoria a les finals
de Catalunya d’Edats que es disputaran al període de vacances de
la Setmana Santa del 2012.
En quant al campionat, cal destacar l’èxit dels clubs de la Territorial de Barcelona, que es van
endur els títols a les cinc categories. Els campions han estat el Llinars per partida doble, a prebenja-
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mins (sub8) i infantils (sub14), La
Lira a benjamins (sub10), el Cerdanyola a alevins (sub12) i el
Sabadell a cadets (sub16).
Prebenjamins

La categoria prebenjamí (sub8) es
jugava com a final de Catalunya
per primera vegada i era una incògnita el que podia passar, ja que
no havia antecedents. El campionat es jugà a 5 rondes i per sistema
olímpic, i el CE Llinars va fer una

Classificacions finals
Sub 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Llinars
Peona i Peó
Tres Peons
Edami
Gerunda
Cerdanyola del Vallès
Joviat A
Mollet
Joviat B
Pla de Santa Maria

+
4
4
2
3
3
2
2
1
1
0

=
1
0
2
0
0
1
1
1
0
0

0
1
1
2
2
2
2
3
4
5

+
3
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
1
2
2
1

=
3
1
1
2
2
2
0
0
1
2
0
1
2
1
1
3
1
1
0

0
1
1
1
1
1
3
3
2
2
3
3
2
3
3
2
3
3
5

+
6
5
3
3
3
3

=
0
0
2
2
0
1

0
1
1
1
3
2

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sub 10

Benjamins

La categoria benjamí es jugà a 6
rondes i per sistema olímpic. La
Lira es proclamava campió en una
última ronda molt emocionant,
empatant amb el Llinars. El
Tarragona va assolir el subcampionat en vèncer 3 a 1 al Peona i Peó,
que va quedar finalment tercer. El
campionat va ser tan igualat, que
si el Llinars hagués guanyat 3 a 1,
hagués estat aquest equip el campió de Catalunya, però igual hagués passat si el Peona i Peó hagués guanyat el seu matx.
Va ser la categoria amb més participació i la igualtat va estar present en molts dels enfrontaments.
Només cal veure que l’equip que
va quedar campió va empatar tres
dels seus enfrontaments, i que 3,5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

La Lira
Tarragona
Peona i Peó
Llinars
Mollet A
Figueres
Les Franqueses
Vilafranca A
Cerdanyola Mataró
Geva-Cea
Cerdanyola del Vallès A
Vilafranca B
Cerdanyola del Vallès B
Gerunda
Colònia Güell
Mollet C
Lleida
Mollet B
Pla de Santa Maria

Cerdanyola del Vallès
Peona i Peó A
Gerunda
Peona i Peó B
Figueres
Vila Olímpica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Llinars
Cerdanyola del Vallès
Peona i Peó
Gerunda
Masdenverge
Geva-Cea
Vila Olímpica
La Colmena
Vallfogona
Mollet
Figueres
Vilafranca

1
0
1
2
0
2
2
0
3
0
1
1

2
3
3
2
4
2
2
3
2
4
5
5

+
5
5
5
4
3
3
3
2
2
1
1
0

=
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0

1
1
1
2
3
3
3
3
3
4
4
6

+
5
4
4
4
3
3
2
3
2
1
1
1

=
1
1
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0

0
1
1
2
2
3
2
3
4
5
5
5

Sub 16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SCC Sabadell
Figueres
Sant Andreu A
La Colmena
Balaguer
Cerdanyola del Vallès
Vilafranca
Geva-Cea
Tarragona
Sant Andreu B
Llinars
Olot

Podi benjamí, amb els equips de Peona i Peó, la Lira i Tarragona, d'esquerra a dreta.
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3
3
2
2
2
2
2
3
1
2
0
0

Sub 14

Sub 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Masdenverge
Lleida
Joviat
Colònia Güell
Edami
Mollet A
Vallfogona
Peona i Peó C
Geva-Cea
Mollet B
Pla de Santa Maria
Vilafranca
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actuació excel·lent guanyant amb
molta solvència les seves quatre
primeres rondes, arribant a l’última pràcticament amb el títol a la
butxaca, i que el va aconseguir amb
un últim empat amb el CE Tres
Peons, que va assolir amb aquest
empat el 3r lloc de la classificació.
La segona posició va ser per al CE
Peona i Peó, i que només va perdre amb el Llinars.
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Podi aleví, amb els equips de Peona i Peó, Cerdanyola i Gerunda, d'esquerra a dreta.
punts (menys d’un matx) són els
que van separar a l’equip campió
del 8è classificat.
Alevins

La categoria aleví es jugà a 6 rondes i per sistema olímpic. El Cerdanyola va ser l’equip campió i el
clar dominador d’aquesta categoria, revalidant el títol de l’any passat i havent assolit el campionat ja
una ronda abans.

L’altra equip, que també es va
mostrar quasi intractable, i que
només va perdre amb el campió,
fou el Peona i Peó,que va quedar
segon. El 3r lloc ja fou més disputat, i l’aconseguí en l’últim sospir
el Gerunda. Caldria també destacar que entre aquest tercer classificat i el novè només hi va quedar
una diferència de 2 punts, el que
vol dir que qualsevol d’ells podria
haver estat a dalt.

Infantils

La categoria infantil es jugà a 6
rondes i per sistema de puntuació
per matx. El Llinars guanyà el títol en la que va ser la categoria més
igualada de totes. Molt meritòria
l’actuació del Llinars, que repetia
el títol aconseguit l’any passat.
L’equip subcampió, el Cerdanyola, també repetia posició en el podi.
El 3r fou per al sempre omnipresent als escacs de base Peona i Peó,

Podi infantil, amb els equips de Cerdanyola, Llinars i Peona i Peó, d'esquerra a dreta.
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Podi cadet, amb els equips de Figueres, SCC Sabadell i Sant Andreu, d'esquerra a dreta.
que feia un nou podi en aquest
campionat, per sumar un total de
quatre entre totes les categories.
Tots tres equips van quedar empatats i es van guanyar mútuament
entre ells, i el primer desempat va
decidir la classificació final. El
Llinars va suportar millor la pressió en els finals de partida disputats a finish, i que podrien haver
decantat el campionat cap a qualsevol dels tres equips.

Cadets

La categoria cadet es jugà a 6 rondes i per sistema de puntuació per
matx. La SCC de Sabadell fou el
campió, havent realitzat un campionat molt solvent, on només va
cedir un empat amb el St Andreu,
que assolí la 3a posició final. El
subcampió fou el Figueres.
El campionat va ser igualat i
emocionant, i el podi complert es
va decidir just a la última ronda,

on s’enfrontaven la SCC de
Sabadell i La Colmena. L’equip
que guanyés es proclamaria campió. La derrota de La Colmena el
va dur al 4t lloc de la classificació
final, que no li resta mèrits al seu
campionat, mentre que l’equip vallesà quedà campió. Les victòries
i els resultats dels altres dos equips
va fer que només una mínima diferència de ½ punt en el desempat
establís l’ordre final d’aquest podi.

Podi amb els millors cadets de cada tauler, amb Marc Balagué, Carles
Díaz, Daniel Ruiz i Carles Muniesa, d'esquerra a dreta.

Matx Peona i Peó-Vila Olímpica, en categoria sub 14.
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Entrevista a Yasser Seirawan
" El cicle del campionat del món és absurd,
sense sentit i negatiu per als patrocinadors,
públic i jugadors""

Yasser Seirawan va néixer un
24 de març de 1960 a Damasc
(Síria), fill d’un àrab i una
infermera anglesa. Quan tenia
7 anys va anar a viure a
Seattle (Estats Units), després
del divorci de la seva mare. Va
començar a jugar escacs als 12
anys, i a l’any següent va
quedar campió juvenil de
Washington. Als 19 va ser
campió mundial júnior, i fins
ara ha estat 4 cops campió
d’Estats Units.
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HOLA SR. SEIRAWAN, BENVINGUT A
BARCELONA. PODRIA, SI US PLAU,
DESCRIURE´NS EL PROCÉS DE
PREPARACIÓ PER AL TORNEIG MAGISTRAL CASINO DE BARCELONA? QUIN
PROGRAMA D’ANÀLISI D’ESCACS
UTILITZA?

la parella d´alfils. Jo tenia el control
de la posició i vaig jugar molt bé a
partir d´allà. En realitat, Fernando mai
no va tenir l’oportunitat d’entrar en la
partida.
VOSTÈ EM VA DIR EL PRIMER DIA QUE
HAVIA ESTAT A BARCELONA
ANTERIORMENT. VOLDRIA SABER MÉS
SOBRE AIXÒ, SI US PLAU. TÉ
PLANEJADA ALGUNA VISITA TURÍSTICA? BARCELONA HA CANVIAT MOLT?

Moltes gràcies. És un plaer haver estat a l’assolellada Barcelona perquè jo
visc a Amsterdam, on feia vent i fred
Vaig jugar a Barcelona per primera
quan me’n vaig anar.
Uso tres programes d´escacs: Rybka, vegada el 1989 durant un dels torneigs
Fritz 12 i Houdini. M’agrada més de la Copa del Món de la GMA (Associació de Grans Mestres) que va esHoudini.
La majoria dels jugadors a Barcelona tar molt ben organitzat, i tenia records
eren desconeguts per a mi. La meva meravellosos de Barcelona. Aquell
preparació va consistir bàsicament en torneig va ser molt més llarg, amb dila revisió de les seves partides més versos dies lliures. Per desgràcia, no
vaig poder fer
recents (últims
visites turístidos o tres anys)
ques durant el
per tenir una
"La
creativitat
possible
torneig Magisidea del seu estil
tral ja que no hi
en una partida entre
de joc. Veure en
dies lliuquins tipus de
dos jugadors d’elit està havia
res. Però sí que
posicions destainexorablement
he gaudit de
quen i si tenen
les meves pasobertures favorireduïda, a causa dels
sejades pel butes que m’agradi
avenços teòrics"
jugar a mi tamlevard de la
bé.
platja i de l’hotel al casino. Si
QUIN CREIA A PRIORI QUE PODIA SER
tal cosa és possible, Barcelona s’ha torEL RIVAL MÉS DIFÍCIL? ESTÀ CONTENT
nat més maca encara de com la recorAMB EL SEU JOC AQUÍ? QUINA HA
dava.
ESTAT LA SEVA MILLOR I PITJOR
PARTIDA I PER QUÈ?

Repeteixo que no estava familiaritzat
amb els jugadors, però abans del començament vaig pensar que Smirin era
el clar favorit.
En general, estic satisfet amb el meu
joc. Ha estat consistent.
La meva partida amb Smirin va ser la
pitjor, sens dubte, ja que vaig cometre
una errada greu al passar per alt el seu
Cf4-d5, que guanya a l’acte.
La meva millor partida va ser contra
Peralta. Vam jugar una variant principal de la Pirc i vaig jugar una idea estratègica molt forta, Cc3-b5, que el
meu ordinador no troba, però que em
dóna un avantatge a llarg termini per

TORNEM A LA SEVA EXTENSA
BIOGRAFIA... VOSTÈ VA NÉIXER A
DAMASC. SEGUEIX MANTENINT LES
ARRELS, LA CONNEXIÓ AMB LA FAMÍLIA
D’ALLÀ? QUINS SÓN ELS SEUS
RECORDS DE LA INFÀNCIA?

Sí, tinc una “àmplia” família Seirawan
a Damasc. Això ve de part del meu
pare. Per desgràcia, quan tenia nou
anys, la meva mare i el meu pare es
van divorciar i vaig viure amb ella, de
manera que gran part del coneixement
del meu costat sirià ha estat “perdut”.
A través del meu pare estic informat
del que succeeix allà.
La família va abandonar Síria quan jo
tenia quatre anys. Només tinc dos re-
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cords de Síria, que vaig descriure en
detall en el meu llibre “Chess Duels”.
Aquests records, de dolor i de plaer,
formen una parella interessant.
LA SEVA CARRERA HA ESTAT
TREMENDAMENT EXITOSA EN TOTS ELS
ASPECTES. A MÉS DE GUANYAR UN
MUNT DE TORNEIGS DE PRESTIGI I
D’HAVER ESTAT EL NOVÈ JUGADOR
DEL RÀNQING MUNDIAL, HA TINGUT
ÈXIT COM A ESCRIPTOR, EDITOR,
ORGANITZADOR, FUNDADOR, COMENTARISTA… I JA EM PERDO. DE VEGADES
DORM? I, QUINA ÉS LA SEVA OCUPACIÓ
PRINCIPAL?

Sempre m’ha agradat estar ocupat i
treballar en projectes. Darrerament em
dedico més a llegir i escriure i tinc
menys projectes. Aconsello a d´altres
sobre inversions financeres, però jo
diria que la meva ocupació principal
és avui en dia la d’escriptor.
ÉS BO ALS S-CHESS? (EXPLIQUI’NS MÉS
SOBRE AIXÒ).

S-Chess (o Seirawan Chess) és un esforç conjunt entre Bruce Harper, un
amic i fort mestre d’escacs de
Vancouver (Canadà) i jo. Va passar per
casualitat, estava visitant Bruce i mentre estàvem a la cuina preparant alguna cosa per menjar, em lamentava sobre l’estat actual dels escacs. En concret, els avenços increïbles que tenen
lloc en la teoria d’obertures. Avui dia
és bastant comú veure els jugadors
d’elit jugar una línia teòrica analitzada prèviament fins a la jugada 20 o
més enllà. En una partida recent,
Jakovenko va fer una novetat (h2-h3)
al voltant del moviment 34, amb blanques contra Gelfand. Déu meu! Què
és això? Em vaig queixar a Bruce que
la “creativitat” possible en una partida entre dos jugadors d’elit estava inexorablement reduïda, a causa dels
avenços teòrics.
També em vaig queixar que, conduint
les negres i davant d’un oponent ben
preparat, cada vegada era més difícil
“crear joc”, on el segon jugador tingui oportunitats per a la victòria.
Mentre em queixava, també vaig tras
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Ana Matnadze
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lladar-li la meva admiració pel que
Capablanca havia anomenat, “Escacs
Capablanca”. Ell havia creat dues peces addicionals, que va anomenar un
“Marshall” i un “Canceller”. Aquestes dues peces tenien el poder d’una
torre i el cavall en el primer cas, i el
d’un alfil i un cavall en el segon.
Capablanca va crear un tauler de 10 x
10, que no m’agrada. M’agrada molt
més el tauler de 8 x 8. Trinity College
de Dublín va suggerir un tauler de 10
x 8 que Capablanca va acceptar. En
cas contrari, els exèrcits queden massa lluny l’un de l´altre. “Els escacs
Capablanca” mai van tenir seguidors
- no es veuen molts taulers d’escacs
de 10x8, oi? No obstant això, em va
encantar el moviment de “ les peces
de Capa”.
Bruce i jo vam començar a pensar…
com col·locar les peces de Capa sobre
un tauler de 8 x 8? Des de la posició
de partida dels escacs hauríem
d´”empentar” el peó “a” a la casella
a3 per ficar una de les peces noves a
la casella a2? I el mateix per al peó
“h”? Bé, només cal un simple cop d’ull
per adonar-nos que és una construcció molt artificial.
Així que vam començar a pensar que
la posició de partida d’escacs és molt
bona, de fet, perfecta. Les peces de
Capa haurien de romandre “fora” del
tauler al començament del joc i
s´introduirien en el joc a mesura que
les peces de la primera fila s´anessin
desenvolupant. Tal com entenem els
escacs, és molt natural que totes les
peces comencin a partir de la primera
fila, protegides per un peó al davant i
després entrin en joc. De seguida ens
vam adonar que era una introducció
perfecta per a les noves peces. Un jugador té vuit oportunitats per a que les
dues noves peces entrin en joc. No hi
hauria joc simètric, ja que un jugador
no té necessitat de copiar l’oponent.
Cada partida seria única. Immediatament ens vam entusiasmar amb la nostra nova trobada.
El següent que vam fer va ser canviar
el nom de les peces de Capa. Pensem-

Yasser Seirawan durant el lliurament de premis del Torneig Ciutat de Barcelona-Casino de
Barcelona, on va quedar segon.

ho, què són exactament un Marshall i
un Canceller? Quan tracto de crear una
imatge en la meva ment d’aquests dos
noms, penso en homes. En concret, en
el cas d’un “Marshall”, un general de
l’exèrcit i pel que fa a un Canceller,
un polític amb un collaret enorme.
Traslladar aquestes imatges a una peça
d’escacs, és massa confús. Així que
vam haver de canviar el nom de les
peces i crear imatges fàcilment identificables.
Un cop arribats aquí, i recordant la
història dels escacs, immediatament
comences a pensar en un elefant. Els
escacs han de tenir un elefant! Des de
llavors, Bruce i jo pensàvem que la
peça amb els moviments de la torre i
el cavall seria més forta que l’alfil i el
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cavall, i la vam anomenar elefant.
La segona peça, un alfil i un cavall, es
torna més complicada. Què és? Què
hauria de ser? Quina imatge voldríem
crear? Gràcies al poder de l´alfil, pot
“volar” a través del tauler. Això evoca
la imatge d’un “raptor” o un àguila, si
volem. La imatge d’un ocell, és, per
descomptat, universal i alguns ocells
són depredadors fantàstics. Em va
agradar la imatge d’una àguila, però
les àguiles són majoritàriament rapinyaires, s’aprofiten dels morts o moribunds. Així que van acabar canviantla per un falcó.
Llavors vam començar a jugar i vam
descobrir que era realment fantàstic.
De debò, el gaudim moltíssim. I a més,
gairebé no es produïen taules. En teo-
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ror que vam cometre? I així successivament. Les derrotes ens ajudaran a
saber si fem les deduccions correctes.
EL NOMBRE D’AFICIONATS ALS ESCACS
DE TOT EL MÓN ESTÀ CREIXENT CADA
DIA, PERÒ, ENCARA NO ÉS TAN
POPULAR COM ALTRES ESPORTS, PER
EXEMPLE, EL FUTBOL O EL TENNIS...
QUÈ CREU QUE CALDRIA FER PERQUÈ
ELS ESCACS FOSSIN MÉS POPULARS?
QUINA SERIA LA SEVA ESTRATÈGIA O
IDEES PER ATREURE MÉS
PATROCINADORS?

La meva manera de veure-ho és molt
diferent d’allò que implica la pregunta. En termes d’esports atlètics, no cal
ser un jugador de golf per entendre el
joc. A través de la simple observació
veiem que hi ha una bola i un pal. El
golfista utilitza el seu pal per empènyer la boleta en direcció a un forat
que és a 200 metres de distància. La
majoria dels esports atlètics són fàcils
d’entendre. El futbol, l’esport més
popular del món, és el més simple
d´entendre de tots.
Els escacs, en canvi, són massa complexes per al públic. Algú pot observar durant hores i hores i seguir sense
entendre les regles bàsiques. Per tant,
no només hem d´”acceptar”, sinó “celebrar” aquesta limitació. Els escacs
són un joc complex i atractiu per a un
segment petit però significatiu de la
població.
On els escacs fallen és en diversos nivells. La meva experiència em diu que,
en el cas de la Federació Nord-americana d’Escacs, per exemple, necessitem cent jugadors que juguin i entenguin el joc, per produir un jugador federat. La realitat és que perdem noranta-nou jugadors, perquè a nivell
organitzatiu no estem fent prou per
atreure als noranta-nou jugadors que
perdem. En resum, la nostra capacitat
per “retenir” aquells que aprenen el joc
és simplement un enorme fracàs. Hem
d’entendre millor la forma en què podem fer els escacs federats més atractius.
Recentment, a l’agost, vaig visitar la
meva germana a Phoenix, Arizona.
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ria, el nou joc podria contenir nou Fal- ció de Bruce.
cons o nou Elefants, ja que es podria Sóc molt bo als S-Chess. He jugat amb
coronar qualsevol peça excepte el Rei. molts grans mestres i me´n surto molt
Un gran punt a favor del nou joc és bé.
que res en els escacs ha de canviar: PARLI’NS DE LA SEVA FAMÍLIA.
mateix tauler, mateixes peces, només Estic casat amb una dona holandesa,
l’afegit en l’inici de quatre noves pe- Yvette Nagel, que és mestre Fide femenina. Vivim a Amsterdam, on
ces, dues per a cada jugador.
Bruce i jo vam encarregar la realitza- Yvette treballa a l’oficina de l’alcalde
ció de kits per al nou joc i allà ho vam de la ciutat. No tenim fills, però tenim
deixar. Avui dia, tenim el tema una germans i germanes que en tenen. Els
mica bloquejat, ja que necessitem fer nostres pares estan vius i gaudint de
el nou joc disponible per jugar a bona salut, pel que viatgem sovint viInternet. Quan ho aconseguim, estic sitant-los allà on es trobin.
segur que el joc esclatarà en populariSER UN PROFESSIONAL DELS ESCACS
tat.
Finalment, quin és el nom del nou joc? ÉS MOLT DIFÍCIL. ESTEM
És clar que és un derivat dels “Escacs CONSTANTMENT VIATJANT. QUIN ÉS EL
SEU SECRET PER COMBATRE EL JET
Capablanca”, però tant Bruce com jo
LAG?
ens sentíem incòmodes sobre l’ús, o
Per desgràcia, no tinc cap secret per al
m’atreviria a dir abús, del seu aprecijet lag. Al llarg de la meva carrera ha
at nom. Em va agradar “Sharp Chess”.
tingut un impacte negatiu en el meu
La primera paraula és una barreja dels
joc al principi dels torneigs. Terrible,
nostres cognoms “Seirawan” i
podria afegir.
“Harper.” Volíem col·locar-li
I EL SECRET DE
un copyright al
COM RECUPE"Acceptar una derrota
nom, però vam
RAR-SE D’UNA
és més fàcil si et
descobrir que
DERROTA
AMARGA?
les “ Sharp
mentalitzes i et dius a
Un mai no pot
Stores”, una catu
mateix:
bé,
perdré
superar una
dena de botiuna
partida,
dues
o
amarga derrota.
gues minorisLa manera de
tes, ja tenia el
tres, però lluitaré dur
fer front a una
copyright de “
per
la
victòria"
derrota és abans
Sharp Chess.”
del torneig.
En la recerca
Crec que els jud´un
nom,
gadors
més
professionals,
simplement
Bruce i jo vam descobrir que ja estahan
d’acceptar
que
quan
juguen
en un
ven agafats tot tipus de noms per als
torneig,
per
guanyar,
hauran
d’assuescacs. Per exemple, “Animal Chess”
el té agafat la Disney, i així successi- mir riscos. Així que si abans d’un torneig un jugador mentalment es diu a
vament. Ens vam quedar encallats.
Pitjor encara, hem descobert que no sí mateix: “bé, perdré una partida, dues
existeix gairebé cap nom apropiat. Per o tres, però lluitaré dur per la victòtal d’evitar rebre una demanda, vam ria”, després “acceptar” una derrota és
anomenar al nostre esforç conjunt “ més fàcil. Tot i que l’amargor és de
Seirawan Chess”, que hem reduït a “S- llarga durada. En segon lloc, perdre és
Chess” per ara. Volem fer un concurs part del joc. Acostumar-se a ell. Ja es
“posa-li nom al joc” quan es faci més passarà! En el seu lloc, hem d’aprenpopular. També em sento incòmode dre a prendre les nostres derrotes amb
amb “Seirawan Chess” per la senzilla calma i aprendre d’elles. Què vam fer
raó que oblida totalment la contribu- malament? Per què vam cometre l’er-
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Mentre era allà, em vaig trobar amb el QUÈ PENSA SOBRE EL FENOMEN DE
meu amic Scott Frenaux, que porta una LES TAULES RÀPIDES? QUIN SERIA EL
xarxa d´ensenyament d´escacs a les es- MECANISME PER EVITAR-LES?
coles. Scott i el seu equip arriben a cen- Curiosament, no comparteixo la pretenars d’escoles i ensenyen escacs a ocupació que “les taules ràpides” siuns 25.000 nens l’any. En el segon any, guin un problema. En realitat, jo ho
la meitat ho han deixat. Al tercer any, veig com una histèria exagerada. La
un altre quaranta per cent. Aquells que solució òbvia és allò que es va utilitsegueixen en el programa, amb el zar al torneig Magistral Casino de Bartemps es converteixen en campions i celona: no hi ha ofertes de taules abans
esdevenen jugadors federats, però el de les quaranta jugades. Simple. Fi de
la discussió.
desgast en relació als ingressos és molt
La major preocupació està en aconsegran i fins i tot depriment per als enguir partides que realment tinguin
trenadors. No obstant això, gràcies a
“contingut”. Un cop més, em remeto
tot aquest esforç, moltes vides han esa les meves queixes sobre l’avanç en
tat influïdes molt positivament.
la teoria d’obertures. Diguem als juLa veritat és que realment hi ha miligadors que han de fer almenys 40 juons de persones a tot el món que en
gades! Els dos jugadors ens mostren
ocasions han vist els escacs amb enorallò que han analitzat a casa, i després
me interès. Hem de fer un major esd’una llarga disputa teòrica, diguem,
forç en “re-capturar” aquells que han d’uns trenta moviments, el mig joc
deixat el nostre esport i portar-los “de evoluciona cap a un final on les “màtornada” Si tenim èxit en això, els es- quines” jutgen que el blanc està una
cacs serien, a l’instant, el joc de taula mica millor. Els jugadors continuen
més popular del món.
jugant “correctament” i després de
Sobre els patrodeu, vint movicinadors, crec
ments, la posique cal un enfoció és de taules
"No
comparteixo
la
cament “de dalt
clares.
Això
a baix”. Aquí la
preocupació que les
està bé, no? El
cosa que tinc en
joc correcte
taules ràpides siguin un
ment és la “joia
dels dos jugaproblema, en realitat, jo
de la corona”
dors ens ha pordels escacs, el
tat a un empat.
ho veig com una
Títol Mundial.
Però ha estat la
histèria exagerada"
Universalment
partida “divertireconegut com
da” per als juun dels títols
gadors o “agraintel·lectuals més importants del món, dable” per als espectadors? Estaven els
ha estat deixat de la mà de Déu per la jugadors “complint les formalitats” en
FIDE en els darrers temps. La FIDE els últims deu o vint moviments per
ha gestionat molt malament el seu pro- satisfer les regles?
pi títol. Quan les regles no tenen sen- Això és el que em preocupa, que la
tit, els patrocinadors fugen. Així que teoria d’obertures s’ha tornat tan profins i tot per començar a pensar en funda, i els nivells de sofisticació per
“com atraure patrocinadors per als es- al defensor estan arribant tan amunt,
cacs” primer hem d’adonar-nos que els que cada vegada es torna més difícil
nostres torneigs més importants, cam- per a l’elit obtenir la victòria.
pionats mundials i nacionals han de No estic dient que els escacs estiguin
tenir normes sensates, regles sensates esgotats. No, no, no, en absolut. Però
i atraure els millors jugadors. El fra- em preocupa que la teoria ha avançat
càs en aquest enfocament “de dalt a tant que la meitat de les peces han desbaix” significa un patrocini limitat o aparegut quan els jugadors comencen
a jugar pel seu compte.
nul per torneigs menors.
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QUINA ÉS LA SEVA OPINIÓ SOBRE LES
TRAMPES? S’ESTÀ CONVERTINT EN UN
PROBLEMA MOLT SERIÓS.

Les trampes han estat sempre una preocupació. Molt abans que els ordinadors fossin forts. Estem parlant dels
jugadors que reben assessorament/informació durant una partida. Realment, en els nivells d´elit, les acusacions de trampes són simplement ridícules i no existeixen. En els nivells
amateur sí, fins i tot abans que els ordinadors poguessin ser un problema,
un entrenador dient-li al seu alumne
quina jugada ha de fer. Ara, amb els
dispositius electrònics, aquestes situacions són molt més preocupants.
Aquí crec que hi ha una “desconnexió”. Repeteixo que en els escacs d’elit
les trampes no són un problema, però
hi ha una percepció pública que podria haver un problema i després es
treu tot de polleguera. Un “possible”
problema es converteix en un problema que no existeix.
Va ser terriblement inútil per a la imatge dels escacs, quan Topalov va acusar Kramnik de fer trampes durant el
‘water-gate’. Sense cap tipus de prova. Només una acusació del tipus: “el
meu oponent és un trampós!” Quan
Kramnik va guanyar en les partides
ràpides, sense aixecar-se de la cadira,
Topalov va explicar que el mètode de
Kramnik de fer trampes simplement
havia estat millorat! Déu meu, quina
ximpleria és aquesta?
Topalov ha danyat la seva imatge i li
ha restat crèdit als escacs. Quin patrocinador vol això?
L’engany és un problema d´imatge per
als escacs. Si el món percep que els
ordinadors són millors que els éssers
humans i els éssers humans “podrien
obtenir ajuda” significaria que hi hauria menys interès per als escacs. Fins i
tot si no s´està duent a terme cap mena
de trampa.
Al meu entendre, les autoritats dels
escacs han de tenir una actitud
“proactiva” per convèncer el públic
que simplement no hi ha cap possibilitat de fer trampes. Alguns suggeriments senzills serien no deixar entrar
els jugadors amb cap tipus de disposi-

tiu electrònic (un detector de metalls
abans del començament de la partida),
així com un retard de temps per a la
retransmissió dels moviments. Això
hauria de ser més que suficient.
QUÈ PENSA YASSER SEIRAWAN DEL
CICLE DEL CAMPIONAT DEL MÓN I ELS
MATXS?

No m’agrada gens el cicle de la FIDE.
Crec que és absurd, sense sentit, que
és negatiu per als patrocinadors, el
públic i per als jugadors.
Comencem amb l’obvi, els escacs no
tenen una “Premier League”, un
“Grand Prix” o una “Copa del Món.”
Estem sense una “lliga” que existeix
en la majoria dels esports. Allò que sí
tenim és un “Campionat Mundial
d’Escacs.” Al meu entendre, això hauria de ser un torneig anual. Punt i apart!
Quan vostè pensa sobre això i arriba a
la mateixa conclusió li començaran a
sorgir preguntes, com per exemple
“com hauria de funcionar un campionat del Món anual? Entre d´altres.

Així que fem un pas enrere i pensem
en com podem crear un campionat del
món anual amb les “eines” que tenim
avui dia.
Primer arribem a la pregunta òbvia:
com hauria de ser la “final” de la competició? Hauríem de tenir un matx
“tradicional” un contra un? O la ‘final’ hauria de ser un torneig amb doble o quàdruple round robin? Si tries
l´un o l´altre rebràs queixes d’un grup
d’aficionats que prefereixen un tipus
de torneig sobre l’altre. Una vegada
ho analitzes, la resposta és òbvia, tenir les dues coses.
Avui dia, tenim un cicle, com a mínim, “estrany”. Siguem generosos i
diem que el cicle actual és un cicle fixat de dos anys en els quals els campionats continentals ens porten els
qualificats que competeixen en un torneig per eliminatòries amb 128 jugadors, la Copa del Món. Els tres millors
jugadors es classifiquen per a un torneig de candidats, al costat dels tres
jugadors amb l´Elo més alt (exceptu-
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Seirawan opina que s'hauria de canviar el format del Campionat del Món.

ant l’actual campió del món), el sotscampió al mundial anterior i un candidat “comodí” decidit per
l´organitzador del torneig de Candidats. Tots aquests torneigs s’organitzen en un cicle de dos anys aproximadament. Aquestes són les eines que
tenim avui. Crec que el cicle és una
estupidesa. Per què?
En primer lloc, pensem en el paper del
campió del món. Anem a suposar que
el campió del món és el més fort, el
jugador d’escacs més interessant del
món. Que els aficionats, el públic, els
mitjans de tot el món l´estimen i el
segueixen amb emoció. Doncs bé, en
tot aquest cicle de dos anys el campió
del món no fa res! Ell/ella no juga. Ni
en el campionat nacional, ni el continental, ni la Copa del Món, ni el torneig de Candidats. El campió del món
espera. Quan un aspirant “neix” per
fi, el campió del món surt del seu amagatall a jugar un matx de 12 partides.
No et sembla un sistema estúpid? Sens
dubte, a mi sí!
Imagineu, que el Barcelona, després
de guanyar la lliga de futbol a Espanya i ser declarat tan bo, no hagués de
jugar més a la Lliga. L’equip només
esperaria que sorgís un “candidat” i
aleshores el Barcelona jugaria un
“matx” contra el mencionat “candidat”. Això és tot. El públic quedaria
ben confús. Jo, com a jugador professional d´escacs, veig amb una enorme
confusió això que intento expressar
amb aquest exemple. Tenim un sistema estúpid per determinar el campió
del món. Si no té cap sentit per a mi,
llavors, com puc “vendre” el sistema
a un patrocinador? Per als escacs la
cosa és encara pitjor!
Vegem el Campionat Mundial d’Escacs i l’elit mundial dels escacs avui
dia. Tots coneixem i estimem
Viswanathand Anand. No podríem
demanar un millor ambaixador dels escacs. Vishy és un príncep i un merescut campió del Món, sense cap dubte!
Però està a una gran distància per sobre dels seus col·legues i rivals més
propers? No crec ni que fins i tot Vishy
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disposés aquesta afirmació. Al contra- Copa del Món.
ri, més aviat sentirà que és un jugador Cada dos anys hi haurà un Matx per al
d´elit amb uns quants rivals d´un ni- campionat del món que comptarà amb
vell molt proper. No obstant això, el número u del rànking mundial i el
Vishy queda separat d’aquesta “elit“, número dos del rànquing mundial.
se´l posa en un pedestal i se´l retira de Punt i final.
jugar.
Abans d´aturar-nos i queixar-nos,
El jugador número u del món, Magnus anem a pensar en tot l´anterior per un
Carlsen, va considerar que el sistema moment i elaborem les coses amb més
era “injust” i es
detall.
va retirar del ciEn primer lloc
cle. Això és teranem a suposar
"En tot el cicle del
rible per als esel guanyador
campionat del món, de
cacs, per al púdel “torneig pel
blic i per als pacampionat del
dos anys, el campió
trocinadors.
món” no és el
del món no fa res! No
Això és impornúmero u o nútant d’entendre:
mero dos del
juga. Ni en el
Magnus té raó!
món a la llista
campionat nacional, ni
Vishy és un jud´elo, això sigel continental, ni la
gador dins d´un
nifica que el
“club d´elit” que
Campió del
Copa del Món, ni el
inclou Carlsen,
Món no hauria
torneig de Candidats.
A n a n d ,
de jugar al
A r o n i a n ,
campionat del
El campió del món
Kramnik,
món l’any seespera. Fins que neix
Topalov.
güent. Els priun aspirant"
És simplement
vilegis
del
erroni que en
campió del
guanyar aquest
món no existeio aquell torneig, el campió del món es xen. Per guanyar, defensar o mantenir
posi en un pedestal per sobre de la res- el títol de campió del món ha de comta!
petir i fer-ho bé! Si el campió del món
Si jo fos “dictador d’escacs” canvia- “està en baixa forma” i es veu superat
ria el sistema de forma espectacular.
per altres, això és esport! Amb un torEn primer lloc, m’agradaria tenir un neig anual, el jugador tindrà l’oportucampionat mundial anual.
nitat de tornar a “posar-se en forma” i
M’agradaria mantenir el cicle de dos competir de nou aviat.
anys com està, amb els següents can- Per tant, cada dos anys, hi hauria un
vis: faria que el “Torneig de Candi- matx a 12 partides per al campionat
dats” fos un doble round robin amb mundial, diguem un milió d’euros,
vuit jugadors, un torneig per al cam- com a mínim, entre el número u i el
pionat del món. En aquest cas, allò que número dos. Uns bons premis. Tothom
tinc en ment és que el campió mundi- ho entendrà, el número u contra el
al jugui en aquest torneig, juntament número dos. Simple. En l’esport, si un
amb altres 7 jugadors. Tres de l’elimi- jugador no pot competir, a causa d’una
natòria (Copa del Món), tres de la llis- lesió física, és eliminat i reemplaçat.
ta de classificació, i un candidat a cri- Simple. Si el número u o el número
teri de l´organitzador.
dos no vol competir, el número tres és
Amb el temps, reciclaria el nominat convidat i així successivament. Hi ha
per l´organitzador i inclouria el gua- d’haver competició!
nyador del Grand Prix. A tots els ju- Alguns es queixaran que el matx angadors se´ls encoratjaria a jugar la terior és “massa elitista” o potser no
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compti amb el campió del món. Estan
equivocats. Convertint-se en un dels
jugadors amb més Elo del món és el
més democràtic en els escacs! Tothom,
cada dia, té l’oportunitat de pujar el
seu Elo. Només has d’anar a competir! Guanya un gran nombre de partides i tu també pots convertir-te algun
dia en el jugador amb més Elo del
món! Ningú t´ho impedeix. Tothom té
l’oportunitat d’obtenir un Elo alt.
A continuació, posaria a les regles, que
un “jugador amb l´Elo alt” no pot “seure” en el seu Elo. Imposaria un “requisit d’activitat” d’almenys trenta
partides, que s´haurien de complir per
tenir dret a “acceptar” una invitació per
al matx. Un jugador ha d’estar actiu.
De fet, trenta partides en un període
de dotze mesos no es pot considerar
una exigència exagerada.
També exigiria que qualsevol participant, tant al matx com al torneig per
al campionat del món, necessàriament
hagi de competir en el seu campionat
nacional -només si el campionat nacional és un round robin-, així com per
al seu equip a la Olimpíada. És una
cosa a canvi de l´altra. Un jugador que
juga el torneig o el matx serà molt ben
pagat. No és massa demanar a aquests
jugadors que donin suport als seus
campionats nacionals i a la seva selecció nacional. Es tracta d´un “retorn”
envers els seus propis compatriotes i
col·legues!
Així que la manera de funcionar del
campionat del món seria que, un any,
es jugaria un doble round robin d´un
grup dels millors jugadors del món,
competint per al campionat del món.
Tothom tindria dos camins clars per
classificar-se: converteix-te en un dels
tres primers Elos del món o guanya el
campionat continental i queda entre els
tres primers a la Copa del Món i ja hi
ets.
Aquest el tipus de cicle que el món
dels escacs necessita i que els patrocinadors donarien suport! Saber que hi
ha en joc un campionat del món cada
any és meravellós per als escacs. El
món dels escacs vol veure un “enfron-

ESTAN SORGINT GENIS DELS ESCACS,
CADA DIA MÉS JOVES. QUÈ PENSA
SOBRE AIXÒ?

Meravellós! Com més siguin, millor!
I estic totalment d’acord, els nous talents estan sorgint d’arreu del món, són
millors, més forts i més joves que mai.
Benvinguts!
QUIN D’AQUESTS JUGADORS JOVES
TENEN EL POTENCIAL, EN LA SEVA
OPINIÓ, PER CONVERTIR-SE EN
CAMPIONS DEL MÓN?

Ostres, tots ells tenen potencial. (Somriu) De debò, per esmentar només alguns noms, sense menystenir de cap
manera aquells que no s’esmenten,
Magnus Carlsen, serà simplement un
dia campió del món, Sergey Karaiakin,
de Rússia,
Timor Radjabov
d´Azberjian, Hikaru Nakamura dels
Estats Units, Le Quang, de Vietnam,
Anish Giri d´Holanda. Tots aquests
noms i molts altres em venen al cap
com a probables campions del món.
SOBRE ELS CONTROLS DE TEMPS,
SEIRAWAN PENSA QUE...

Estic disgustat amb els controls de
temps! La meva queixa principal és
que no són uniformes. Al meu entendre, hi ha tres “tipus” de torneigs d’escacs: clàssics, ràpids i de Blitz. Sincerament, no m’importa quin sigui el
control de temps en aquestes tres disciplines, però ha de ser el mateix per
a tots els torneigs! Avui dia, un torneig “clàssic” pot tenir tot tipus de
controls de temps diferents. És terrible. Els professionals estan constant-

ment readaptant-se a tots aquests con- Per als escacs ràpids, m’agradaria cotrols de temps, que poden ser molt di- mençar amb 20 minuts per tota la parferents d’un torneig a un altre. Això tida, amb un increment de 10 segons
també ha estat un fracàs de la FIDE, per cada jugada realitzada.
les federacions i els jugadors profes- Pels Escacs Blitz, començaria amb tres
sionals. De fet, és una estupidesa.
minuts per a tota la partida amb un
Si jo fos dictador d’escacs diria: “per increment de 2 segons per a cada juals pròxims dos anys anem a jugar les gada realitzada.
tres disciplines amb aquests i només Repeteixo que al final d’un període de
aquests controls de temps”. Punt i fi- dos anys, els resultats han de ser revinal. Al cap de dos anys, revisarem els sats i ajustats si és necessari. Si no es
resultats. Si descobrim que calen al- considera necessari canviar res, les
guns “retocs” els farem i els portarem normes es mantenen per als pròxims
a la pràctica els següents dos anys... I dos anys.
així successivament fins a trobar els La clau és que una cosa banal com els
tres controls de temps estàndard que controls de temps han de ser normaens agradin més, i que siguin bons per litzats a tot el món.
a totes les parts implicades, inclosos
els organitzadors.
QUIN SERIA EL SEU CONSELL PER ALS
M’agradaria començar amb un control JOVES QUE ESTAN COMENÇANT A
JUGAR ALS
de temps clàsESCACS I S´HO
sic de 90 miCOMENCEN A
nuts per a 40 ju"Si jo fos dictador
PRENDRE
gades amb un
SERIOSAMENT?
d’escacs
diria:
per
als
increment de
Que es diverteitrenta segons
pròxims dos anys
xin. Gaudiu
per a tots els
d’allò que esteu
anem
a
jugar
les
tres
moviments reafent. Feu un tredisciplines amb
litzats des del
ball seriós. Si
primer moviaquests i només
t´estresses masment. Per al sesa, pren-te un
aquests
controls
de
gon control 30
descans. Si ets
minuts per a 20
temps"
aplicat, seràs
moviments
més fort mental( a m b
ment, molt més
l´increment de trenta segons) per al disciplinat, tindràs una gran sensació
tercer control 15 minuts (amb d’autonomia personal i aprendràs a
l´increment de trenta segons) per a la tenir èxit en qualsevol cosa que
resta de la partida.
vulguis fer. Creu en tu mateix.
El meu raonament per aquest control
de temps és que una partida clàssica, S´HA TROBAT AMB TANTS JUGADOR
òbviament, serà la més llarga de les INTERESSANTS I LLEGENDARIS QUE
tres disciplines. Un jugador té neces- ELS ALTRES NOMÉS PODEM SOMIAR...
sitats físiques, com l’alimentació, be- QUIN JUGADOR L´HA IMPRESSIONAT
gudes, anar al bany, etc. Els tres con- MÉS, TANT ESCAQUÍSTICAMENT COM
trols de temps diferents, permeten que PERSONALMENT?
el jugador pugui satisfer còmodament Déu meu! Massa a mencionar. Bent
les seves necessitats físiques. És sim- Larsen era el meu heroi personal i em
plement intolerable estar assegut a la sento en deute amb Victor Kortchnoi
taula, amb una forta necessitat física per esmentar-ne només dos. Al tauler,
d´anar al bany i no poder fer-ho per- les formes exemplars d´Alexander
què estàs jugant només amb Beliavsky, Jan Timman i Judith Polgar.
Pel que fa als escriptors, Mikhail Tal,
l´increment.
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tament” entre els dos millors jugadors,
el món vol veure les oportunitats dels
seus campions nacionals per competir i saber qui és el millor “jugador de
torneig” del món així com el millor en
“matxs un contra un”
El sistema és just per a tots.
Amb el temps, el procés per al campionat del món de torneig s’ha de clarificar i fer més uniforme, però si anem
en aquesta direcció, els escacs creixeran i ens apareixeran més patrocinadors pel camí.
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John Nunn i Jeremy Silmar són meravellosos. Hi ha molts altres també. El
món dels escacs està ple de personatges fascinants i gent interessant!
ÉS ENTRENADOR? SI ÉS AIXÍ, QUINS
SÓN ELS SEUS ALUMNES, SI NO ÉS UN
SECRET?

QUINA ÉS LA SEVA OPINIÓ SOBRE
VIKTOR KORCHNOI I LA LONGEVITAT
D’ESCACS EN GENERAL, COM ÉS
POSSIBLE JUGAR TAN BÉ ALS 80 ANYS?
QUINA SERIA LA SEVA EXPLICACIÓ DEL
FENOMEN?

Lamentablement, no tinc respostes.
Víctor és simplement fantàstic. Com,
per cert, també
En general no.
era Smyslov.
He entrenat
Tots dos simamb
Victor
"Anatoly assolia l'or
plement sabien
Kortchnoi i Jan
amb
un
mínim
esforç.
on
havien
Timman.També
d´anar
les
peces
He treballat
No era espectacular
i
les
posaven
amb Daniel
com Fischer, ell estava
allà! Potser
Stellwagen i reVíktor no té la
content
amb
quedar
centment amb
mateixa energia
Ivo Timmersimplement primer"
al tauler que fa
mans. Molt
dècades, però
d’aquest treball
qualsevol que
l´he dut a terme
jugui
contra
ell
avui,
sap
que està creamb un caire amistós, tot i que seriós.
mant
en
desitjos
de
guanyar
la partiPotser en el futur, em convertiré en enda!
trenador d’escacs, però per ara, això
no ha succeït.
QUINS SÓN ELS SEUS PLANS PER AL
FUTUR, A MÉS DE PASSAR DELS 2700
PUNTS D´ELO?

M’agradaria ajudar l’equip dels Estats
Units a Olimpíada de l’any que ve.
Mil gràcies, Sr Seirawan, per a
l’entrevista indescriptiblement interessant. No podia faltar l’opció per
als seus fans de fer-li també algunes
preguntes. En tinc moltes i n´he triat
tres. Així doncs, aquí van...
Les preguntes extra d’un fan:
GM MARC NARCISO: “SR. SEIRAWAN,
SON LES SUPOSADES FORCES
HIPNÒTIQUES DE MIHAIL TAL SOBRE
ELS SEUS OPONENTS UNA MERA
LLEGENDA O VOSTÈ TAMBÉ LES VA
SENTIR?”

Les dues coses! És més una llegenda
però sí que les vaig fer sentir. Quan
jugava contra Karpov o Kasparov podia sentir la seva energia i determinació per guanyar. De vegades miraven
cap a mi, no necessàriament per “molestar”, però en aquests moments, entenia que em volien guanyar!

APROFITANT L’OPORTUNITAT D’OR QUE
VOSTÈ ESTÀ FAMILIARITZAT AMB
AQUESTS DOS GRANS HOMES, PODRIA
FER UNA COMPARACIÓ ENTRE FISCHER
I KASPAROV, ELS SEUS PUNTS FORTS I
FEBLES, LA CLAU DEL SEU DOMINI EN
EL SEU TEMPS RESPECTIUS?

Per desgràcia, Bobby va abandonar el
joc quan jo vaig començar a jugar, així
que la meva “comparativa” de Fischer
amb Karpov o Kasparov no seria útil.
Puc dir que Bobby tenia una extraordinària capacitat per al treball dur i
probablement passava més temps que
ningú “perfeccionant” el seu joc. Ell
era veritablement professional en
l’elecció de les obertures, etc. A la gent
li agrada dir “Bobby és el millor jugador d’escacs de la història”, paraules
que els fan sentir-se bé i fins i tot ben
informats, però jo els podria preguntar: de debò? En quin període de temps
va ser el millor jugador del món
Bobby? Pensem en això per un moment.
Abans que Bobby entrés en el cicle que
va culminar amb la seva històrica victòria de 1972 al duel pel campionat del
món, poc abans, el 1970, li va perme-

Traducció al català a càrrec de Marc Narciso, Anna Narciso i Isabel Dublan

16

tre a Bent Larsen jugar un tauler davant seu en el matx contra els soviètics. Repeteixo, el 1970, el gran Bobby
Fischer, va considerar correcte que
Larsen jugués per davant d’ell.
Abans que Bobby derrotés a Boris
Spassky en el matx, Bobby mai no
havia derrotat a Boris i, de fet, tenia
mals resultats contra el seu rival. Si
som generosos, podríem dir que
Bobby va ser el millor jugador el 1971
i 1972 i després va renunciar. Hmm!
Això no sona com a base sòlida per
afirmar que ell és el millor de la història
On Bobby va impressionar de manera
sorprenent, va ser amb els seus increïbles resultats als matxs de candidats,
així com el marge amb el qual va assolir la victòria en el matx de 1972.
Bobby sempre va fer-ho bé contra els
jugadors de segona fila en torneigs
round robin. No sempre va “dominar”
contra l’elit mundial.
Anatoly Karpov era un campió del
món extraordinari. Sempre em va semblar que la victòria era fàcil per
Anatoly. Entre 1975 - 1985 Karpov
pràcticament ho va guanyar tot. Per
Anatoly l´”or“ era important i ell ho
assolia amb un mínim esforç. No estava tractant de fer resultats espectaculars com els de Fischer, ell estava
content amb quedar simplement primer. I ho va fer un munt de cops! La
gent realment no entén com era de bo
l’Anatoly realment. N’hi ha prou amb
considerar que, si bé crec que Garry
Kasparov ha estat el millor jugador de
la història, el 1984 Anatoly li estava
donant una pallissa de 5-0 abans que
el matx fos avortat.
Imagina’t, dur-li al millor jugador de
la història un avantatge de 5-0, després de trenta partides.
A més, imagina’t si era bo Karpov que
va caler un geni del escacs com Garry
Kasparov per evitar que Karpov dominés el món dels escacs una altra
dècada!
Déu meu! Gràcies i gràcies de nou,
Sr.Seirawan ...

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
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Festa dels Escacs
La FFesta
esta dels Escacs segueix creixent i batent rècords
A les instal·lacions del CEM Bac de Roda es va dur a terme, el
passat 10 de juny, la Festa dels Escacs que va aplegar 600 nens i
nenes. L'esdeveniment va ser organitzat per l’Institut Barcelona
Esports. Hi va haver partides, concursos i obsequis.
Enric Oliver

A

quest cop, a la Festa dels
Escacs, organitzada per
l’Institut Barcelona Esports, s’hi van aplegar 600 nens i
nenes que, en representació de les
escoles Aspace, Bàrkeno, Costa i
Llobera, El Carmel, Escola del
Mar, Els Pins, l’Estel, Fort Pienc,
Gayarre, Gravi, Ignasi Iglesias,
Lavínia, Lloret, M. de Déu de
Montserrat, Patronat Domènech,
Reina Violant, Turó Blau, Valldaura i Victor Català, durant dues hores van jugar un munt de partides.
Partides, de vegades llargues i de
vegades curtes, però en molts casos força boniques. Això sí, els
reis, a voltes, una mica despistats,
perquè a l’hora de la veritat molts
cops no feien gran cosa per salvar
la seva pell. El més important,
però, és que, com cada any, la Festa dels Escacs, que enguany ha
complert el seu setè aniversari, es
va desenvolupar de la millor forma possible, és a dir en un ambient animós i alhora tranquil.
Novament la Festa dels Escacs
es va dur a terme al CEM Bac de
Roda i novament la Beatriz Alfonso, la Cristina Bosch, en Josep
García, en Jordi Herms, en Pep
Melendres, l’Enric Oliver, l’Assumpció Seguí, en Toni Soler i uns
quants mestres van treballar tot el
matí amb la màxima il·lusió per-

Dibuix que va servir per fer el punt de llibre.

què la festa funcionés a la perfecció.
Enguany, una selecció dels millors temes de l’Elvis Presley, el rei
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del rock, va acompanyar la primera part de l’acte: preparació de tot
el material, entrada al polisportiu
de tots els nens i nenes, formació
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El poliesportiu del CEM Bac de Roda va acollir la setena Festa dels Escacs per a nens i nenes.

de les primeres parelles, etc. Una
selecció que uns quants dies abans
va preparar amb molta cura l’Anna
Oliver.
Després, a l’hora de jugar, la
música va canviar completament
perquè el que va començar a sonar
va ser una selecció de meravelloses peces de música clàssica. En
aquest cas la selecció d’aquestes
obres mestres va ser feta per en
Jordi Oliver. Per tant, com heu pogut comprovar una vegada llegits

els cognoms, tot va quedar en família.
El concurs de contes i dibuixos
es va seguir organitzant. Com sempre, dels millors se’n va fer un recull que va servir per elaborar el
dossier-llibret que al final de la
festa es va donar a cada escola.
Molts dels dibuixos van ser exposats al polisportiu durant tot el
matí.
El punt de llibre que nens i mestres van rebre com a obsequi cor-

Trobareu més fotografies de la Festa al Web
http://cinquecivilitzacions.blogspot.com/2011/06/festa-dels-escacs-2011.html
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respon a un dels millors dibuixos.
Dels millors contes n’he seleccionat quatre que en aquest Butlletí
podeu llegir a continuació.

Un dibuix ben original.
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El peonet ensucrat

H

i havia una vegada un nen, que es deia Sergi, al que li agradava molt jugar a escacs. Un 3 de març, diada de Sant Medir,
el nen, que en aquell moment estava jugant una partida, va aturar el joc i va baixar al carrer a veure les colles i a recollir
caramels. Aleshores, el seu gatet, que era molt juganer, es va acostar al tauler i amb la seva poteta dreta va agafar un peonet.
I jugant jugant amb aquest peonet el gatet es va escapolir per la finestra i es va enfilar per les teulades. De cop, però, va
relliscar i el petit peonet va caure al carrer.
Per sort el peonet no es va estavellar a terra sinó que va anar a parar a les mans d’un dels nois de la colla. El noi, però, una
mica despistat, no se’n va adonar que era un peonet i pensant que era un caramel el va embolicar i el va ficar dins un sac ple
de molts caramels, quasi tots enganxifosos i dolços.
Dins el sac el peonet va fer amistat amb el caramel de llimona, que es deia Teo, amb el Pica Pica, un caramel fort i picant
que es deia Ramón, amb la Piruleta, de nom Berta, i amb el fort i gustós Xiclet de Menta, que es deia Manfred. Tots dolços
com la mel.
Al cap d’uns estona es va sentir un fort terrabastall: eren els nois d’una de les carrosses que venien a buscar els sacs per
llençar els caramels a la gent que omplia els carrers. D’una revolada un dels nois va agafar el sac on hi havia el peonet
embolicat i pam!, caramels que volen.
I què va passar? Doncs que el petit peonet, ara convertit en caramel, va anar a parar justament a les mans del Sergi que,
delerós, el va començar a desembolicar. De seguida, però, el nen va veure que el que tenia a les mans no era pas un caramel
sinó un peonet i no qualsevol peonet: era el seu peonet! Al cap de poc nen i peonet van tornar a casa. El nen amb les
butxaques plenes de caramels i el peonet ben content i ben endolcit.
No sabem si un cop va arribar a casa el primer que va fer el nen va ser acabar la partida o menjar-se tots els caramels.
Sembla, però, que sortirem de dubtes si li preguntem al peonet ensucrat.
Júlia Coromina
Escola Reina Violant

La nora i les peces que es fan grans

H

i havia una vegada, fa 20 anys, una nena que es deia Nora. Vivia amb els seus pares i la seva germana. Un dia la Nora
estava jugant a escacs amb un tauler i unes peces que fins aleshores no havia fet servir mai.
De cop va veure que en una casella hi havia un botó, d’aquells que quan apretes a sobre fas accionar un mecanisme. La
Nora va voler saber que passava si amb el dit polsava aquell botó: i pip pip, el va polsar amb el dit major de la mà dreta. El
que aleshores va veure la va deixar garratibada: totes les peces es van fer tant grans com ella!
Refeta de l’ensurt la Nora es va mirar les peces i sense pensar-s’ho gens ni mica va pujar a dalt d’una de les torres. Va
donar una ullada a tot el tauler, va baixar i tot seguit va pujar a dalt d’un cavall. I va córrer amunt i avall fins que el cavall es
va cansar. Aleshores va baixar del cavall i es va posar a fer d’espadatxina amb els alfils. Per acabar es va apropar als peons i
amb ells es va posar a fer un pastís. Sense adonar-se’n la Nora s’havia passat tota la tarda jugant amb les peces d’escacs que
s’havien fet grans.
Va arribar l’hora d’anar-se’n a dormir. La Nora no sabia que fer amb les peces. Eren tant grans que amagar-les era
impossible. Aleshores una torre li va dir: no et preocupis. El mateix que has fet perquè nosaltres ens haguem fet grans pots fer
perquè tornem a ser petites com abans. El secret està en el botó! I la Nora va apretar altre cop el botó, aquesta vegada amb
el dit índex. Mentre ho feia la Nora deia: us prometo que tornaré a jugar amb vosaltres perquè us tornaré a fer grans.
Al cap de dos dies la Nora va tornar a agafar aquell tauler i aquelles peces i es va disposar a fer el mateix. La seva
sorpresa, però, va ser que quan va mirar el tauler va veure que no hi havia només un botó en una casella, ni havia molts més!
La Nora es va posar nerviosa: ara no recordava quina era la casella del botó que feia possible que les peces es fessin grans. I
va començar a apretar botons.
El primer botó que va apretar va fer que les peces es fessin totes grosses, el segon totes primes, el tercer que semblessin
flors de colors, el quart que anessin vestides amb una camisa de ratlles i un pantaló curt, etc. Al final va encertar el botó que
buscava.
Les peces grans es van posar a riure. Li van dir que aquell dia li havien fet una jugada però que mai més la tornarien a
ensarronar. D’ara en endavant de botó només n’hi hauria un.
I conte contat conte acabat i espero que us hagi agradat.
Berta López
Escola Lavínia
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H

i havia una vegada a Itàlia, al segle XVIII, un home que amb el seu fill se’n va anar a la Xina. L’home es deia
Domenico i el seu fill Fabio. El viatge va ser molt llarg perquè van fer gairebé tot el recorregut a peu. Quan van arribar
van fer un crit d’alegria.
Ben aviat és van assabentar que el rei, que es deia Mix, volia aprendre a jugar a escacs. L’home i el seu fill van anar a
veure al rei i li van dir que ells sabien jugar a escacs i que si volia li podien fer de mestres. I el rei va dir que sí i com que
era molt llest en pocs dies en va aprendre.
Pocs dies després es va organitzar un torneig. El rei hi va participar i va arribar a la final. La darrera partida l’havia de
jugar amb un nen que tenia 10 anys i que es deia Lin Xi. El nen, però, no es va presentar a jugar aquella partida i el rei, sense
jugar, va guanyar el torneig.
A tothom li va sobtar que el nen no es presentés i que ningú tingués noticies d’ell. Aleshores en Domenico i el Fabio van
anar a casa del nen. Van trucar a la porta però ningú va obrir. Van donar la volta a la casa i van mirar per una finestra del
darrera: van veure que el nen estava estirat al llit. Van entrar per la finestra i s’hi van acostar: el nen dormia.
Al costat del llit hi havia una injecció i un paper que posava: “a qui clavis això dormirà vuit dies”. Van agafar la injecció
i van sortir de l’habitació per anar a explicar a tothom el que havien vist i per avisar de seguida a un metge. Aleshores es van
fixar en les petjades que hi havia pel voltant de tota la casa. El Domenico i el Fabio van començar a imaginar el que havia
passat. Van seguir les petjades fins arriba al palau del rei. Estava clar, el rei era qui havia clavat la injecció al nen.
Només arribar al palau un guàrdia els hi va dir: on aneu? I tot seguit, sense esperar resposta, va cridar al rei. El rei es va
apropar i va preguntar: què voleu? L’home i el fill van contestar: volem dir-te que ja sabem que has estat tu qui ha adormit
al nen. I el rei de seguida va cridar als guàrdies i va dir: ràpid, agafeu a aquestes dues persones i tanqueu-les a la presó!
Un cop tancats a la presó el guàrdia que els vigilava els hi va preguntar: que heu fet? Ells li van explicar tot el que
sabien. I el guàrdia va preguntar: teniu alguna prova del que m’heu dit? I el Domenico i el Fabio li van ensenyar la injecció.
Tot va quedar aclarit i el rei se’n va anar a la presó. I el guàrdia li va dir: no em preguntis perquè estàs aquí que ja ho sé.
I pots estar segur que si el nen no et perdona aquí dins t’hi passaràs molts dies.
Marc Herrera
Escola Lavínia

El peó boig

H

i havia una vegada un peó, que es deia Agustí, que era de color negre i que semblava que estava boig perquè sempre
es movia com volia. El rei, que era el seu pare, li havia explicat mil vegades com s’havia de moure però ell sempre
anava a la seva.
Un dia les peces negres es van reunir i van parlar d’aquest problema. Totes es feien la mateixa pregunta: com ho podem
fer perquè l’Agustí aprengui a jugar com cal? Potser haurem de parlar amb ell seriosament, va dir una torre. Ho farem
demà, però, perquè ara ja és molt tard i és hora d’anar a dormir.
L’endemà de bon matí un dels cavalls li va dir: Agustí, vine que hem de parlar. I quan el van tenir al davant li van
preguntar perquè sempre feia el boig i perquè es movia de totes maneres menys com tocava.
L’Agustí va dubtar una mica però finalment va contestar: em moc com un boig perquè cada vegada que vull jugar hi ha
algú que em toca el clatell amb alguna cosa que em fa moltíssimes pessigolles. Aleshores em poso nerviós i no puc deixar
de moure’m amunt i avall i en totes direccions. Quan em passa això de seguida em giro però no veig res.
Et gires, dius, va dir el cavall? Ah, ja ho tinc! Si et fan pessigolles al clatell segur que qui te les fa es algú que està
darrera teu.
Aleshores tothom va veure com un dels alfils s’amagava alguna cosa a la butxaca del pantaló. I què s’amagava? Doncs
s’amagava la ploma que feia servir per fer les pessigolles al pobre Agustí. De seguida tothom va renyar a l’alfil. I si no el
van fer fora del joc va ser perquè l’Agustí no va voler.
Diuen que després d’això tot va tornar a la normalitat i que l’Agustí es va atipar de fer bones jugades. De bogeries cap
més.
Aina Xiaoye Sanz
Escola del Mar
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Una trampa per guanyar
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Partides comentades
Us presentem un seguit de partides comentades dels torneigs
finalitzats del Casino-Ciutat de Barcelona i del Campionat
d'Espanya Absolut, amb les cròniques ja publicades en el número
d'octubre.
K
k

Alonso, A

Pérez Candelario, M
Defensa Moderna [A00]
Campionat d'Espanya Absolut
Era l´última ronda, tenia bones
opcions de fer podi i no tantes, però
també, de guanyar el torneig (depenia del que fes l´Illescas), sincerament les taules les veia un bon
resultat, ja que també em permetia aconseguir la norma. Quasi
sense voler-ho vaig jugar condicionat ja que el fet d'aconseguir la
1a norma m´atreia bastant.
1.d4 g6
Primera sorpresa, m´esperava
més una Semieslava o una Catalana, que les havia jugat durant el
torneig.
2.c4 ¥g7 3.¤f3 d6 4.¤c3 ¤d7
5.g3
5.e4 és l´altre manera de jugar.
5...e5 6.¥g2 ¤e7 7.0–0 0–0 8.e4?!
Permet activar les peces ràpidament al negre.
8.dxe5 ¤xe5 (8...dxe5 9.£c2² I les
peces negres s´estorben) 9.¤xe5
¥xe5 (9...dxe5 10.¥g5² L´alfil de
g2 és molt fort) 10.¥g5! f6 11.¥h6
¦e8 12.£d3²
8...exd4 9.¤xd4 ¤c6ƒ
Ara el negre té iniciativa.
10.¤de2
10.¤xc6 bxc6 11.¥d2 ¦b8 12.£c2
El negre té joc molt còmode i el
blanc no té cap pla actiu; 10.¥e3
¤de5 11.b3 ¤g4³
10...a5 11.¦b1 ¤c5 12.¥e3 ¥e6
12...¤e5 13.b3 a4 14.h3„; 12...a4
Semblava l´única per seguir amb
la iniciativa, ja que habilita la columna a.
13.b3 a4 14.¤d4

14.b4!? ¤d7 15.c5 Em torna la iniciativa ja que les peces del negre
no estan tan ben coordinades.
14...axb3 15.axb3 ¥d7?!
¤b4 era més incisiva, mantenint
certa avantatge, aquesta és massa lenta.
16.£d2= ¦e8 17.¥g5?!
Em vaig ´emparanoiar´ amb les
taules, i com que vaig veure que
hi havia una possible repetició
(Af6-Ae3-Af6) vaig fer-la, no entenc encara perquè la vaig fer...
17.¦fd1 com 17.¤db5 seguien
amb la igualtat; 17.¤db5
17...£c8!ƒ
17...¥f6? 18.¥xf6 £xf6 19.¤db5±
L´absència d´alfil negre es notarà.
18.¤db5 ¤b4 19.¥e3 ¥xb5
Tenia poc temps i debilitar tant la
meva estructura del flanc de dama
amb 20.cxb5 no em convencia
però resulta ser la millor opció!
20.¤xb5
20.cxb5! £e6 21.¤a4! ¤bd3
22.¦fd1²
20...¤cd3 21.¥d4
21.¤c3 Era una mica millor amb
el pla de Tfd1–Af1 fent fora el molest cavall de d3.
21...¥xd4 22.¤xd4 ¦a2 23.£c3
23.£e3!? £a8 24.¦bd1 Manté les
opcions d´igualar al blanc.
23...c5!
Aprofitant la descoordinació de les
peces blanques.
24.¤b5 £d8 25.¦bd1 £e7?!
25...¦c2!? Segons la màquina no
és gaire millor que 25... £e7 perquè després de la increïble
26.£xc2! (26.£a1 h5 és molt incòmode per al blanc, ja que no té
cap pla actiu per treure els moles-
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tos cavalls i la torre de 7a )
26...¤xc2 27.¦xd3 £f6 28.¦d2
¤d4 29.¤xd4 cxd4 30.¦fd1÷ No
sembla fàcil passar a través de la
fortificació blanca.
26.¦d2!=
26.¦xd3 ¦c2 27.£xc2÷
26...¦xd2 27.£xd2 ¦a8 28.£c3
£e5 29.¦d1!
Amb aquesta jugada ja obtinc la
iniciativa, ja que té una estructura
molt dèbil.
29...£xc3 30.¤xc3 ¦a3 31.¤b5
¦xb3 32.¤xd6 (=) 32...b6 33.f4
¤c2 34.e5

Amb aquesta jugada apareixen les
possibles xarxes de mat amb Cf6
Tg8 i g5
34.¥f1!? Desactivant el contrajoc
negre.
34...¤e3 35.¦a1 h5
35...¦b2 36.¥f1 ¤b4!? 37.¦a8+
¢g7 38.¤e8+ ¢h6 39.¤f6! ¦b1
40.¢f2! ¤xf1 41.¦h8 g5 (41...¢g7
42.¦xh7+ ¢f8 43.¦h8+ ¢g7
44.¦g8+ ¢h6 45.¦d8!?²) 42.f5!
¢g7 43.¦xh7+ ¢f8 44.¦h8+ ¢g7
45.¦g8+ ¢h6 46.¤g4+ ¢h7

K
k

Alsina, D

Seirawan, Y
Defensa Caro-Kann [B12]

Torneig Ciutat BCN-Casino BCN
Aquesta és l´última partida del torneig Ciutat de Barcelona de l´any
2011. Jo duia el 50% mentre que
el meu rival anava líder empatat.
Volia aprofitar les blanques per
acabar el torneig en positiu, però
no va acabar de sortir del tot bé...
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5

La variant de l´avanç sembla avui
dia l´única opció seriosa per buscar avantatge d´obertura contra la
Caro-Kann.
3...¥f5 4.¤f3 e6 5.¥e2
I aquesta és la variant Short, que
està molt de moda. Altres variants
són la ja poc practicada variant
Shirov (l´agressiva 4.¤c3 e6 5.g4)
i altres variants dirigides a contenir c5 com 4.¥e3 o 4.¤d2 seguit
de 5.¤b3. La de la partida simplement desenvolupa les peces i
manté màxima flexibilitat, a costa
de permetre c5.
5...¤e7
Efectivament el negre tenia aquí
una decisió important, jugar 5...c5
o desenvolupar primer les peces.
Amb 5...c5 lluita directament per
aconseguir una bona posició
d´obertura, però corre més risc,
amb la de la partida accepta una
posició restringida de moment amb
l´esperança de poder alliberar-se
més endavant.
6.0–0 ¤d7 7.¤bd2 ¤c8!?
Aquesta casella ha esdevingut un
lloc recurrent per al cavall, que necessita deixar pas a l´alfil de f8. La
més natural ¤g6 posaria en problemes a l´alfil de f5. Ara el blanc
ha de decidir com crearà pressió
sobre la sòlida posició negra.
8.¤b3?!
Producte de les pors del moment i
d´una preparació insuficient. El pla
que portava preparat des de casa
consistia en 8.a4!? La idea és jugar a4-a5 per treure-li la casella
b6 al cavall de c8, i aleshores jugar c4, sense témer el canvi a c4 i
que l´esmentat cavall arribi ràpidament a d5. Però sobre el tauler
em va fer por 8...¥e7 9.a5 c5 una
possibilitat que no havia contemplat durant la preparació i que pensava que podia deixar en inútil la
meva expansió al flanc de dama
en traslladar la lluita al centre. Però
sembla que no és el cas: 10.c4! i
el negre no pot resoldre la tensió
central d´una forma satisfactòria:
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10...cxd4 11.¤xd4 (11.cxd5? d3³)
11...¤xe5 Seirawan em va comentar després de la partida que
es veia bé aquí però la iniciativa
blanca és massa forta després de
12.£a4+ £d7 13.£xd7+ ¢xd7
14.cxd5 ¤d6 15.dxe6+ fxe6
16.¤2f3 ¥f6 17.¤xf5 exf5 18.¦d1±
Amb 8.¤b3 pretenia restar efectivitat al seu c5, ja que aleshores la
rèplica c4 seria encara més forta,
però com hem vist no era necessari i en canvi perdo altres opcions interessants.
8...¥e7 9.a4
Amb una jugada de retard acabo
jugant el mateix pla, pensant que
no hi hauria gran diferència. Però
en realitat aquí hem transposat a
la línia de 4.¤d2 i 5.¤b3 i no me
n´havia adonat.
9...¤cb6?!
Quasi novetat, però havia estat jugada per Topalov en una semiràpida. La idea és activar el cavall
abans que el blanc controli la casella b6, però com veurem té inconvenients. En qualsevol cas jo
no estava preparat contra aquesta maniobra, i a més sobre el tauler em va semblar un càstig a haver fet 8.¤b3 enlloc d´a4 directament.
9...0–0 10.a5 a6 és el que juga tothom, amb idea de portar el cavall
a b5, i eventualment a d5 si el blanc
juga c4 i el negre canvia dxc4. Posaré un parell de partides de jugadors catalans d´exemple: 11.c4
dxc4 12.¥xc4 (12.¤bd2 b5
13.axb6 ¤cxb6 14.¤xc4 ¤xc4
15.¥xc4 a5 16.¥d3 ¥xd3 17.£xd3
¤b6 18.¥e3 ¤d5 19.¦fc1 £b6
20.¥g5 h6 21.¥xe7 ¤xe7= ½–½
Fluvia Poyatos ,J -Magem
Badals,J /Sabadell 2010/CBM.)
12...¤a7 13.¥e3 ¤b5 14.h3 ¤c7
15.£e2 ¤d5 16.¥d2 ¥g6 17.¤e1
¢h8 18.f4 f6 19.¤d3 ¥xd3
20.¥xd3² ½–½ Vehi Bach,V -Fluvia Poyatos,J /Sabadell 2010/CBM.
10.a5 ¤c4
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47.¦xg5+36.¥e4 h4 37.¥xd3 ¦xd3 38.¦a8+
¢g7 39.¤e8+ ¢h6 40.¤f6 g5??
Error pràcticament decisiu. Calia
40...hxg3 41.hxg3 ¦d4!² Evitant
g4, deixa una posició on sempre
tinc taules, mínim, i puc intentar
aspirar a alguna cosa més.
41.g4!
Ara el rei negre està en xarxa de
mat.
41...¤xg4
O si no 42.¦h8+ ¢g6 43.¦g8+ ¢h6
44.fxg5#
42.¤xg4+ ¢g6 43.¤f2
43.e6! Hagués decidit la partida
43...¦d1+ (43...fxe6? 44.¤e5+)
44.¢g2 ¦d2+ (44...fxe6 45.¦g8+
¢f5 46.¤e3+) 45.¢f3 fxe6
(45...¦d3+? 46.¢e2+-) 46.¦g8+
Defensant tots els peons i amb
peça de més sembla fàcil de
guanyar.
43...¦c3 44.¦b8 gxf4 45.¦xb6+
¢f5 46.¦f6+ ¢xe5 47.¦xf7 f3
48.¦e7+ ¢f5 49.¦e1?“
Permeten menjar el peó decisiu.
49.¤e4+49...¦xc4 50.¤d3 ¦c3 51.¦e5+
¢f6 52.¦e3 c4??
52...¢f5!=
53.¦xf3+ ¢g5 54.¤e1 ¦xf3
55.¤xf3+ ¢f4 56.¤xh4 ¢e3
57.¢f1 c3 58.¤g2+ ¢d2 59.¤e1
¢e3 60.¢g2 ¢e2 61.¤c2 ¢d3
62.¤b4+ ¢c4 63.¤c2 ¢d3
64.¤a3 ¢e4 65.¢g3 ¢f5 66.¤b5!
1–0
A. Alonso
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El cavall s´ha activat, però està una
mica inestable aquí.
11.¥xc4?!
Però jo no ho aprofito bé. Pràcticament no vaig considerar
11.¥d3!, i essencialment guanya
peó! 11...¥g4 12.£e2 això és el
que no vaig veure, el negre no té
una bona manera de defensar c4
12...0–0 probablement és el millor,
buscant una mica de compensació pel peó de menys (12...b5
13.axb6 ¤dxb6 (13...axb6 14.¦xa8
£xa8 15.¥xc4 dxc4 16.£xc4 ¥xf3
17.gxf3 és la manera que va escollir Topalov per sacrificar el peó.
17...b5 18.£e2 0–0 19.¥d2 ¤b6
20.¤a5 ¦d8 21.£e4² ½–½ Leko,P
-Topalov,V /Nice 2008/CBM. El
negre es va salvar, però segur que
no va acabar gaire content de
l´obertura) 14.¤c5 ¥xf3 15.gxf3
¤d7 16.¤xd7 £xd7 17.¥xc4 dxc4
18.£xc4± acaba guanyant peó
també i en millors condicions)
13.¥xc4 dxc4 14.£xc4 ¥xf3
15.gxf3²
11...dxc4 12.¤bd2 b5 13.axb6
¤xb6
L´estructura negra no és bona,
però té avantatges importants a
canvi: parella d´alfils, casella d5. El
blanc ha de jugar actiu per no quedar-se pitjor.
14.£e2?!
La vaig fer immediatament pensant
que era la única lògica. 14.b3!
sembla
donar
opcions
d´avantatge, la clau és jugar un

¥a3 ràpid per canviar la peça més
important del negre, l´alfil d´e7, que
controla les caselles dèbils c5 i d6
14...cxb3 (14...c3 15.¤b1 ¥b4
16.¥g5 (16.¥a3 a5³ el cavall em
quedarà tancat!) 16...£d7 17.¤h4
0–0 18.¤xf5 exf5 19.¦a6²)
15.¤xb3 0–0 16.¥a3 ¥xa3 17.¦xa3
£e7 18.¦a1²
14...¥xc2?!
La que jo esperava, però en realitat l´alternativa millor era 14...£d5
15.b3 c3 16.¤c4 ¤xc4 17.bxc4
£e4 18.£xe4 ¥xe4 pensava que
em quedava millor aquí però no
està tan clar 19.¦e1 ¥xc2 20.¦e3
¥g6 21.¦xc3 a5 22.¥a3 ¢d7
23.¥xe7 ¢xe7 24.¦ca3 ¦hd8
25.¦xa5 ¦xa5 26.¦xa5 ¥e4
27.¦a7+ ¢e8 28.¦c7 ¥xf3 29.gxf3
¦xd4 30.¦xc6 ¢d7=
15.¤xc4 ¥a4?!

També és la que m´esperava, però
em permet una rèplica contundent.
La idea és evitar la jugada desitjada ¤a5 pressionant a c6, per la
rèplica ¥b5 guanyant qualitat.
15...¥b3 16.¤a5 ¥d5 17.¥e3²
aquest estil de posicions em costaven una mica de valorar durant
la partida, però sembla que
l´avantatge d´espai i la pressió sobre c6 són més importants que
l´alfil dominant de d5.
16.¥d2?!
Ja que no podia fer ¤a5, se´m va
acudir portar l´alfil a a5 per crear
una mica de pressió. He de portar
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la iniciativa si no vull acabar quedant-me pitjor. La jugada no és
dolenta però n´hi havia una de millor: 16.¤xb6 axb6 17.¦xa4? ho
vaig considerar però té una refutació simple, 17...¦xa4 18.£c2
£a8–+ que per cert no la vaig
veure! (jo havia vist 18...¦a6
19.£xc6+ £d7µ que també és suficient
16.¥e3 també era possible, però
no té gaire punch 16...0–0 17.¤fd2
£d5 18.¦fc1 ¤xc4 19.¦xa4 ¤xe3
20.£xe3 ¦fb8 21.b3 a5=; 16.¥g5!
Aquesta era la jugada ideal! La
vaig pensar molt però no vaig
aconseguir fer-la funcionar del tot.
Posicionalment és perfecta, força
el canvi més favorable de la posició pel blanc, però té un petit inconvenient: perd peça! Anem a
veure com se soluciona: 16...¥xg5
(16...¥b5 és jugable però deixa el
negre en una posició trista:
17.¥xe7 £xe7 18.b3 0–0 19.¦fc1
¦fd8 20.£e4 ¥xc4 21.bxc4² Amb
avantatge blanc però posició defensable pel negre. De fet potser
era la seva millor opció, però jo ja
hauria firmat! ) 17.¤d6+ ¢f8
18.¤xg5 £xg5 19.£a6! Aquesta la
vaig veure però no em vaig adonar de totes les amenaces que
amagava. Una amenaça òbvia és
¦xa4 seguit de £b7 però n´hi ha
una altra de més oculta contra la
defensa natural 19...¥b5
a)19...g6 20.¦xa4 ¤xa4 21.£b7
¢g7 22.¤xf7 ¦hb8 23.£xa8
£xg2+ 24.¢xg2 ¦xa8 25.¤g5±
b)19...£e7 Aquesta és la defensa
natural contra ¦xa4 i aquí és on
20.b3! és la jugada que no vaig
veure (en qualsevol cas 20.¦xa4!?
¤xa4 21.£xa4 g6 22.£xc6 ¢g7
23.b4© també era força interessant) 20...¥xb3 21.£xb6!!+c)19...¢g8 20.f4 £e7 21.b3! igual
que abans 21...¥xb3 22.£xb6 ¥d5
23.£b2²; 20.£b7 £e7 21.£xb6!
aquí sí que vaig veure aquesta
idea, llàstima que se m´escapés en
la variant de 19...£e7! 21...¥xf1

Aquesta la vaig fer sense pensar
perquè em pensava que era única. No vaig ni considerar 19.£d2!
però per unes característiques
concretes de la posició aconsegueixo miraculosament salvar el
material, canviar els alfils negres i
mantenir un cert aventatge!
19...¥xc4 20.¦a5! ¥b5 21.¦fa1! la
clau 21...a6 22.¦c1 ¦fb8 23.¥c5²
I això és el que li dóna gràcia a tot
plegat, forço pràcticament el canvi
d´alfils i em quedo amb un cert
avantatge posicional, encara que
com que l´alfil negre està actiu i
defensa les dues debilitats claus
no està clar que sigui suficient per
guanyar.
19...axb6 20.£c2 ¥xc4
El que em feia gràcia d´aquesta
variant és que a causa de la debilitat de b6 pràcticament forço
aquest canvi que sembla que em
reforça l´estructura, però en realitat la posició resultant amaga més
perills per al blanc que per al negre.
21.bxc4 £d7
El tema és que tot i tenir el centre,
el negre té dues ruptures molestes, b5 i especialment c5, que en
bones condicions el poden deixar
en una excel·lent posició. L´alfil
negre no fa gran cosa però té potencial, mentre que el cavall blanc
no fa gran cosa i tampoc té gaire
potencial.
22.¦a2?!

no és molt greu però amb la idea
que portava es podria considerar
l´error decisiu!
Una jugada com 22.£b3 seria la
millor, evitant la ruptura més molesta, c5, per la rèplica d5 22...b5
Aquesta encara és possible però
si el blanc es manté a l´espera,
sòlid, no sembla que el negre pugui fer gran cosa 23.¦fb1 ¦xa1
24.¦xa1 £b7 25.h3 h6=; 22.£e4
¦xa1 23.¦xa1 b5 24.£b1=
22...c5! 23.¦xa8 ¦xa8 24.dxc5
24.£e4 ¦a4³
24...¥xc5!
Em pensava que era dolenta per
causa del meu atac amb ¤g5, però
resulta que el seu atac és més ràpid.
24...bxc5? era el que jo esperava,
i per això no em preocupava el seu
c5 25.¦b1 h6 26.h3 ¥d8 27.¦b5²
25.¤g5?
La culminació del suïcidi, l´error
decisiu de veritat, però també la
única continuació coherent amb
les meves jugades anteriors!
25.h3 h6 26.£e2 ¦a3 27.¦d1 ¦a2
28.¦d2 ¦xd2 29.¤xd2³ hauria sigut la manera de minimitzar els
danys.
25...g6 26.£e4
Un altre cop la única jugada coherent. No és bona, però ja era
massa tard per rectificar
26.h3 £d4 (26...£c7 27.¤f3)
27.¤f3 £f4 28.¦b1 ¦a3µ
26...¦a2

19.b3?

Un nou pas cap a la derrota, en si

26...¦a4!? 27.£h4 h5 28.£f4 b5
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(21...g6 22.£c5 ¥xf1 23.¢xf1 a5
24.¦a3 h5 25.¦f3 ¦h7 26.£xc6
¦b8 2 7.b3²)
22.¢xf1 ¢g8
23.£xc6² Compareu el cavall de
d6 amb la torre d´h8 per entendre
la compensació per la qualitat!
16...0–0 17.¥a5
17.¦fc1 £d5=
17...£d5!?
Aquesta va ser una desagradable
sorpresa, no pensava que fos possible. Aquí em vaig desanimar una
mica i vaig pensar que ja no tenia
opcions de quedar millor.
17...¥b5 era el que jo esperava
18.b3 £d7 19.¦fc1² em veia una
mica millor aquí, un pla pot ser
buscar un altre cop el canvi d´alfils
amb £e1 i ¥b4.
18.¥xb6!
Bona, però donat que la vaig fer
sense haver vist la continuació
correcta, va ser el primer pas cap
a la derrota. Tenint això en compte,
hauria estat millor admetre que
havia de buscar ja les taules, i tenia dues maneres de fer-ho:
18.¤xb6 axb6 19.¦xa4 ¦xa5=; o
encara millor 18.¦xa4 ¤xa4 19.b3
¤b6 20.¥xb6 axb6 21.¤xb6 £xb3
22.¤xa8 ¦xa8= Aquests dos finals
m´haurien permès fer taules sense problemes, especialment el segon, però no em volia encara resignar a haver de fer taules en posicions com aquestes de simbòlic
avantatge negre.
18...¥b5

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 8 Novembre 2011

29.¤e4 £d4µ
27.£f3
Trista necessitat.
27.£h4 era la meva idea però
27...¦xf2! se´m va escapar això
(27...h5? 28.£f4 ¦a7 (28...¦xf2–+
tampoc l´havia vist aquí) 29.h3 era
el que jo esperava 29...£d4
30.¤e4 ¦a2 31.¦e1=) 28.£xh7+
¢f8 29.¤xe6+ fxe6 30.£xd7 ¦f7+
guanya.
27...h6 28.¤e4 £d4
I aquí és obvi que el meu pla ha
fracassat: totes les peces negres
apunten a f2 i especialment la
dama està en una casella brillant:
ataca les meves 3 debilitats!
29.¤f6+ ¢g7 30.¤g4?!
30.¤e8+ oferia una mica més de
resistència 30...¢f8 31.¤f6 ¦a3µ
30...¥e7 31.h3 h5?!
Em permet arribar a un final molt
dolent però encara amb possibilitats de lluitar, altres jugades probablement haurien acabat la partida més ràpid: 31...¦a5µ;
31...¥g5µ
32.£e3 £xe3 33.¤xe3 ¥c5

Dues peces perfectes del negre i
dues debilitats blanques a c4 i e5
difícils de defensar: trist balanç!
34.¦b1
La meva única esperança era que
no trobés manera de menjar-se un
dels meus peons sense haver de
posar-se passiu defensant el seu
peó de b6.
34...g5 35.¢f1 ¢g6 36.¦b3 ¥d4

37.g4?!
Em va semblar lògic frenar
l´expansió negra, però el negre pot
simplificar a un final d´alfil contra
cavall automàticament guanyat.
Donaria més esperança 37.g3!?,
però no massa 37...¦b2 la idea de
la partida no seria tan efectiva
(37...¦a6!? seria una bona alternativa si el final d´alfil contra cavall no es guanya 38.¦b5 ¥xe3
39.fxe3 ¢f5µ) 38.¦xb2 ¥xb2 39.f4
h4! i el blanc ara pot escollir entre
dos finals que no està tan clar que
estiguin perduts: 40.g4 (40.f5+ exf5
41.gxh4 gxh4 42.¤d5 ¥d4 43.¢e2
¢h6 44.¢f3 ¢g5 45.¢e2 f4
46.¢f3 ¢f5 47.¤xf4 ¥xe5 48.¤d5
¥d4µ) 40...gxf4 41.¤g2 ¢g5
42.¤e1 f3 43.¤xf3+ ¢f4 44.¢f2
¥xe5 45.¤xh4 ¥d4+ 46.¢e2 ¥f6
47.¤f3 ¥d8µ
37...h4 38.¢g2 ¦b2!
Bon càlcul o bona intuïció: el final
es guanya sense incerteses.
39.¦xb2 ¥xb2 40.¢f3?!

40.c5!? és el suggeriment del
mòdul per defensar-se però no em
sembla gaire seriosa, el que sí que
sembla és que dóna més feina al
negre 40...b5 (40...bxc5? 41.¤c4
aquí sí que tindria sentit el sacrifici
41...¥d4 42.¢f3 ¢g7 43.¢e2 ¢f8
44.f3³) 41.¢f3 ¥xe5 42.¢e4 f6
43.¤c2 ¢f7 44.¤b4 ¢e8 45.¤c6
¥c3µ
40...¥xe5 41.¢e2 ¥d4 42.¤f1?!
Un altre cop facilito la feina, ara no
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puc frenar l´entrada del rei per f6e5-f4
42.¤g2 f5 43.f3 ¢f6 44.¤e1 evitaria l´entrada del rei momentàniament 44...e5 45.¤d3 e4 46.fxe4
fxe4 47.¤b4 ¥c5 48.¤d5+ ¢e5–+
42...f5 43.f3 ¢f6 44.¢d3 ¥c5
45.gxf5 exf5 46.f4
Desesperació, perquè si el rei entra per e5-f4 ja puc abandonar.
46.¢e2 ¢e5 47.¢d3 ¢f4 48.¢e2
¥g1 zugzwang molt simple 49.¤d2
¢g3–+
46...g4
La més convincent, la resta no requereix comentaris.
47.¢e2 ¢g6 48.¤d2 ¢h5 49.¤f1
¥g1 50.¤d2 gxh3 51.¢f3 h2
52.¢g2 ¢g4 53.¤b1 ¢xf4
54.¤c3 ¢e3
Resumint: en aquesta partida em
vaig veure sorprès per una maniobra inesperada. No vaig reaccionar del tot malament, però vaig
perdre un parell de bones oportunitats d´aconseguir un interessant
avantatge i després enlloc de reconèixer que s´havia acabat i havia de jugar a taules vaig confiar
en un atac que vaig valorar molt
malament i vaig arruïnar la meva
posició en poques jugades. Em va
fer molta ràbia perdre aquesta partida en l´última ronda del torneig
però he decidit comentar-la perquè em sembla molt instructiva i
espero que m´ajudi tant a mi com
als lectors a evitar futurs errors similars!
0–1
D. Alsina

K
k

Narciso, M

Salgado, I
Defensa Francesa [C01]

Torneig Ciutat BCN-Casino BCN
1.e4!? e6!?
Entre dos jugadors que es coneixen molt en un aspecte global
(punts forts i febles) i que en el
tema concret de les obertures, les
han analitzat junts gairebé totes
(vaig ser entrenador de l´Iván

13...hxg6 14.¥xd6 £xd6 15.¦fe1
¦ae8 16.g3 ¦xe1+ 17.¦xe1 ¦e8
18.¦xe8+ ¤xe8
Comença la partida on moltes
acabarien en taules.
19.£b3!?
Abans de centralitzar la dama, primer busco una petita i microscòpica concessió.
19...b6
Primera jugada que li va costar uns
minutets.
Era perfectament possible
19...£c7 (…¤d6) tot i que visualment, si no estàs massa atent, et
pot semblar molest 20.£a3 a6
21.£e7 però no dóna res per
21...¤df6!=
(No, en canvi,
21...¤ef6? 22.¤e5+- i cau tot)
20.£d1 £e6

L´Ivan sembla pensar que sense
torres al tauler, la columna oberta
ha de ser per a la dama, cosa que
sembla lògica.
21.¤e1!
En ruta cap a e3, passant per g2,
cosa que ja tenia en ment al jugar
16.g3. Per cert, que e3 (o e6 en el
cas del negre) acostuma a ser la
millor casella per a un cavall en el
mig joc segons el GM Gabriel del
Río. Tot i la escassetat de material
considero que la posició és encara de mig joc i s´ha de pensar en
termes de plans, com millorar els
cavalls, com provocar debilitats,
com optimitzar la dama pròpia ,
com limitar la seva...
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21...g5
Potser anticipant-se a ¤g2-f4
22.¤g2 ¤ef6
Crec que l´Ivan volia evitar que
pogués jugar en algun moment
£h5 i si respon ...f6 apareix la idea
de jugar h4 i reprendre a h4 de cavall (possiblement precedit de la
maniobra ¤d2-f1–e3) i amb els
cavalls pròxims a caselles com f5 i
g6 puc fins i tot tenir atac.
23.¤e3 g4
Discutible, però té la lògica de que
vol evitar ¤f3 i al mateix temps,
prepara la maniobra ¤d7-f8-g5
que activaría la peça que menys
juga.
Si veient que el ¤d7 no fa res, intenta maniobrar-lo, aleshores es
veu la subtilesa de provocar ...b6
amb 19.£b3: 23...¤f8 24.£a4! (tocant a7 i mirant a c6) 24...a5
25.¤f3! ¤e4 (25...g4 26.¤e5 i ja
cau un peó) 26.¤e5 c5 27.£c6 i el
negre pateix amb el peó de d5 tant
tocat.
24.¤b3!
…¤c1–d3

24...£e4
Aquí vaig calcular les conseqüències de la maniobra 24...¤f8
25.¤c1 ¤8h7 26.¤d3 ¤g5
(26...£e4!?
27.¤e5
¤g5
28.¤3xg4 ¤h3+ 29.¢f1 £h1+
30.¢e2 £g2! aquesta no la vaig
pensar (em vaig quedar en
l´"òbvia" 30...£xd1+ 31.¢xd1
¤xg4 32.¤xg4 f5 33.¤e5 i un al-
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d´Octubre 2009 a Octubre 2010)
es fa difícil jugar i més encara endevinar l´obertura que l´altre pensarà que t´ha de fer... hi ha molta
psicologia amagada en les primeres jugades.
2.d4 d5 3.exd5!?
"Marc, amb tota la teoria que saps,
com pots fer la variant del canvi?",
Daniel Alsina, després de la partida ;-) La meva idea era evitar jugar línies que haguéssim estudiat
junts (vam estudiar moltes, però la
Francesa del canvi no va ser una
d´elles) i que qualsevol preparació quedés descartada. 3...exd5
4.¤f3
L´Ivan sempre juga força ràpid
l´obertura, però aquí esperava que
pensés una mica si fer l´esquema
amb ¥d6 i ¤e7 o bé ¤f6 i ¥e7 o
les línies amb ¥g4 ràpid o algun
...c5 ràpid.
4...¤f6
Però en absolut es va posar a pensar, fins la jugada 18 me les va fer
totes pràcticament "al toc".
5.¥d3 ¥d6 6.0–0 0–0 7.¥g5 ¥g4
8.¤bd2 ¤bd7 9.c3 c6 10.£c2
£c7 11.¥h4
En canvi, jo anava pensant cada
jugada; aquesta en concret em va
costar el meu temps...
11...¥h5
Es pot dir que el temps que invertia jo en cada jugada li servia per
seguir jugant ràpid, doncs només
li calia copiar el que jo feia.
12.¥g3 ¥g6
Per curiositat he buscat partides en
que s´hagués arribat a aquesta
posició. Sorprenentment n´hi ha
unes quantes i no tant sorprenentment, TOTES acaben en taules.
13.¥xg6!?
Aquesta em va agradar fer-la perquè així la posició deixa de ser
100% simètrica. El que no podia
sospitar a aquestes alçades era
l´impor tant paper que tindrien
aquests peons g doblats que li
queden al negre en el curs de la
partida.
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tre cop es veu la importància que
c6 estigui indefens (19.£b3!)
33...¤xf2+
34.¢e2
¤g4
35.¤xc6+- (com a curiositat
35.¤xg4? seria un error greu
35...fxg4 36.¢e3 g5= i no es pot
passar, el negre té una fortalesa) )
31.¤xf6+ gxf6 32.¤d3 £xh2
33.¢e3 (33.£a4!?) 33...¤g5
34.£g4²) 27.¤e5± Aquesta era la
variant més lineal. El peó de g4
cau.
25.¤c1 £b1
Per anticipar-se a ¤d3
26.£c2 £a1!?

L´Iván és un expert en autocaçarse peces (veure la partida Bologan-Salgado, Aeroflot 2011 on es
va autocaçar voluntàriament durant moltes jugades una torre)
D´entrada, creia que em canviaria
les dames, però quan es va posar
a pensar profundament, ja em va
quedar clar que em faria 26...£a1.
26...£xc2 27.¤xc2² (…¤e3, ¤d3,
¤e5 X§g4)
27.a3
Aquí vaig pensar bastant, tractant
de comprendre què havia de fer
respecte a la seva entremaliada
dama. Contra la idea ¤f1–d2-b3
el negre sempre té ...c5 seguit de
...c4 avortant l´intent de caçar la
dama. De fet, aquest ...c5 seguit
de ...c4 no només garanteix que
la dama no sigui caçada, sinó que
pot ser el preludi d´un pla constructiu: ...b5, i ¤b6-a4 tocant b2.

Una idea interessant i que ni se´m
va ocórrer era jugar 27.¢g2 c5 i
ara 28.a4!? c4 29.¤e2 i ara el fet
de que el negre està desitjant fer
b5 i ¤b6 explica perquè el peó està
millor a a4 que a a3. Una seqüència de jugades molt lògica és
29...b5 (29...g5 30.£f5; 29...£e1
30.¤f4) 30.¤f4 ¤b6 (30...£xa4?!
és interessant d´analitzar, però ja
es veu que ha de ser pitjor.
31.£xa4 bxa4 32.¤fxd5 ¤xd5
33.¤xd5 ¤b6 34.¤e3! (34.¤xb6
axb6 35.¢f1 ¢f8 36.¢e2 ¢e7
37.¢d2 (37.¢e3 ¢d7 38.¢f4 b5
39.¢e3 b4 40.¢d2 b3 41.¢c1=)
37...¢d6 38.¢c2 ¢c6 39.¢b1
¢b5 40.¢a2 ¢a5 41.d5 ¢b5
42.¢a3 ¢c5 43.¢xa4 ¢xd5
44.¢b5 g5 45.¢xb6 f5 46.¢b5 f4
47.¢b4 ¢e4 48.¢xc4 ¢f3 49.b4
¢xf2 50.gxf4 gxf4 51.b5 f3 52.b6
¢g2 53.b7 f2 54.b8£ f1£+=)
34...a3 35.bxa3 ¤a4 36.¤xc4
(36.¤xg4 ¤xc3 37.¤e3 ¤b5
38.¤xc4 ¤xd4 39.f4±) 36...¤xc3
37.f3±) 31.axb5 £a5 32.£f5 £xb5
33.¤xg4 ¤xg4 34.£xg4 £xb2
35.¤h5! g6 36.£g5

I tot i la simplicitat de la posició, el
blanc està millor, la idea amb
£d8,¤f6 i g4, g5 és molt forta i
porta a diverses xarxes de mat, per
exemple: 36...£e2
a)36...a5 37.£d8+ ¢h7 38.¤f6+
¢g7 (38...¢h6 39.£h8+ ¢g5
40.£h4+ ¢f5 41.£f4+ ¢e6
42.£e5#) 39.¤e8+ ¢f8 39...¢g8

28

40.£f6 ¢f8 41.¤d6) 40.¤d6+ ¢g7
41.£e7 £c2 (41...£xc3 42.£xf7+
¢h6 (42...¢h8 43.£xg6) 43.£g8
¢g5 44.£d8+ ¢h6 45.£h8+ ¢g5
46.£h4#) 42.£xf7+ ¢h8 43.£f8+
¢h7 44.h4 a4 45.¤f7 g5
(45...£e4+ 46.¢h2) 46.h5 £e4+
47.¢h2+b)36...£xc3 37.£d8+ ¢h7
38.¤f6+ ¢g7 (38...¢h6 39.£h8+
¢g5 40.£h4+ ¢f5 41.£f4+ ¢e6
42.£e5#) 39.¤e8+ ¢f8 39...¢g8
40.£f6 ¢f8 41.¤d6+-) 40.g4!!
(vegeu diagrama següent)

(40.¤d6+ ¢g7 41.£e7 £xd4
42.£xf7+ ¢h8 43.£xg6 £g7!)
40...f5 (40...£xd4 41.¤f6+ ¢g7
42.g5+- (…£g8#)) 41.¤d6+ ¢g7
42.£e7+ ¢h6 (42...¢h8 43.£f6+
¢h7 44.¤e8+-; 42...¢g8 43.£f7+
¢h8 44.£xg6+-) 43.¤e8 (…£h4#)
43...g5 44.£g7#; 37.£d8+ ¢h7
38.¤f6+ ¢g7 39.g4! (…g5,£g8)
39...£e6 (39...¤d7 40.¤e8+! ¢f8
(40...¢h7
41.£xd7
£e4+
42.¢g3+-)
41.¤d6+
¢g7
42.£xd7+-) 40.g5 £c8 41.£e7 a5
(41...£f5 42.h4 £f4 43.£d8+-;
41...£e6 42.£xa7+-; 41...£a8
42.h4 a5 43.¤e8+ ¢g8 44.h5 gxh5
45.g6+-) 42.h4! a4 (42...£e6
43.£d8 £c8 44.£xb6+-) 43.£d6!
(…h5) 43...¤a8 a)43...£a8 44.h5!
(44.£xb6 a3 45.h5! (45.£b1 a2
46.£a1 £a3 47.¤xd5 £a8
(47...£b3 48.¤b4) 48.f3 £xd5
49.£xa2+-) 45...a2 46.h6+ ¢h8
47.¤e8 ¢g8 48.£f6 ¢f8 49.h7

Aquí em va faltar calcular amb precisió. Concretament no vaig veure
que 29.¤d3 ¤g5 30.£e2! i aquí
resulta que al salts a f3 o h3 segueix ¤xg4 i el blanc simplement
guanya un peó, i si (Jo només veia
la més lineal 30.¤e5 ¤f3 31.¤xf3
gxf3+ 32.¢xf3 £h1+ 33.¢e2 £xh2
34.£f5=) 30...£b1 (30...¤f3
31.¤xg4 …£g1+ 32.¢xf3 £h1+
33.¢f4+-; 30...¤h3 31.¤xg4)

31.£f1! (31.¤xg4 ¤xg4 32.£xg4
£xd3 33.£xg5 £e4+ 34.¢h3
(34.¢f1 £b1+ 35.¢e2 (35.¢g2
£e4+) 35...£xb2+) 34...£h7+
35.¢g4 £e4+ 36.£f4 £e2+)
31...£xf1+ (31...£a2 32.£d1!)
32.¢xf1 (…¤e5) 32...¤f3 33.¢g2
(…h3…¤e5…¤b4) amb avantatge
blanc(33.¤b4 c5 34.dxc5 bxc5
35.¤bxd5 ¤xd5 36.¤xd5 ¤xh2+
37.¢e2 ¢f8)
29...£e1 30.£d2
Seguia sense veure la idea
30.¤c1! ¤g5 31.¤d3 £a1 32.£e2!
que transposa al comentari anterior.
30...£b1 31.£c2
I com seguia sense veure la idea,
li persegueixo la dama.

31...£xc2
Sorpresa, no torna a e1, desprès
de la qual encara hagués tingut
una nova oportunitat de trobar la
idea ¤c1–d3,£f1.
32.¤xc2
Ara si es queda quiet, aniré dirigint els cavalls en direcció a e5 i
e3 (X§g4)
32...c5
I nova sorpresa, suposo que ho fa
per evitar ¤b4, però tocar els
peons implica acceptar riscos.
32...a5 33.¤c1 (…¤d3,¤e3,¤e5)
33.dxc5 bxc5
33...¤xc5 (…¤a4) 34.¤xc5 bxc5
35.¤e3 ¢f8 36.f3! gxf3+ 37.¢xf3
amb iniciativa al final, el rei vol penetrar via f4-e5
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34.¤a5 c4

34...¤d8 crec que era més sensata, tot i que no va amb el caràcter de l´Ivan fer una jugada activa
com c5 i desprès fer-ne una de
passiva com ¤d8, ell sempre va
cap endavant. 35.b4 cxb4
a)35...c4 36.¤e3 ¢f8 37.f3 gxf3+
38.¢xf3 ¢e7 (38...g6 39.¢f4)
39.¤f5+ ¢e6 40.¤xg7+ ¢e5
41.b5 ¤e4 42.¤c6+ ¤xc6 43.bxc6
¢d6 44.¤f5+ ¢xc6 45.¤d4+ ¢d6
46.¤e2 ¢e5 47.h4)
b)35...¤e4 36.bxc5 ¤xc3
(36...¤xc5 37.¤e3) 37.¤e3 d4
38.¤xg4 f6 (38...d3 39.¤b3 ¤e6
40.c6) 39.c6 ¤e6 40.¤b3 d3 41.f4;
36.cxb4² (…¤d4 X§a7); 34...d4
també la vaig considerar 35.cxd4
cxd4 i aquí crec que la més interessant és 36.¤c6! (Potser hagués
jugat 36.¤b3, perquè és més fàcil
de calcular que el blanc guanya
peó, però el fet que el flanc de
dama es liquidi sencer disminueix
les possibilitats de victòria. 36.¤b3
d3 37.¤e1 ¤c5 38.¤d2 (…b4)
38...a5 39.b4 axb4 40.axb4 ¤a6
41.¤xd3 ¤d5 42.¤c4 (42.b5
¤ac7) 42...¤axb4 43.¤xb4 ¤xb4
44.¤e3² /= i arribem a un final que
tot i el peó de més del blanc, penso que haur ia de ser taules.)
36...d3 37.¤e3 per exemple:
37...a6 38.¢f1 (…¤e5) (38.¤b4
¤c5) 38...¤e4 (38...¢f8 39.¤e5
d2 40.¢e2 ¤e4 41.¤5xg4 (…f3))
39.¤e5 ¤d2+ 40.¢e1 ¤f3+
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¢xe8 50.h8£+ ¢d7 51.£xa8 a1£
52.£ac6#) 44...a3 (44...gxh5
45.¤xh5+ ¢g8 46.£h6 £f8
47.¤f6#) 45.h6+ ¢h8 46.£e7+-;
b)43...a3 44.£xb6 (44.£xa3 ¤d7)
44...£a8 (44...a2 45.£a7+-)
45.h5! a2 46.h6+ ¢h8 47.¤e8
transposa a 43...£a8; 44.h5 gxh5
(44...a3 45.h6+ ¢h8 46.£e7+-)
45.¤d7! (…£h6,¤f6#) (45.¤xh5+
¢g8 46.£h6 £g4+) 45...£h8
46.£f6+ ¢g8 47.£e7 (…£f8)
47...¢g7 (47...£g7 48.¤f6++-)
48.¤e5 £f8 49.£f6+ ¢g8 50.g6!
fxg6 (50...a3 51.gxf7+ ¢h7
52.¤f3+- (…¤g5)(52.¤d7+-) )
51.£e6+! ¢g7
(51...¢h8
52.¤xg6++-) 52.£xg6+ ¢h8
53.¤f7++-; 27.¤f1 (…¤d2-b3,
caçant la dama) 27...c5 (27...¤e4
28.h3 gxh3 29.f3 ¤d6 30.¤d2
¤c4!) 28.¤d2 (28.dxc5 bxc5)
28...c4„ (…b5,¤b6)
27...¤f8
Jo esperava 27...c5 28.¢g2 c4
29.¤e2 b5 30.¤f4 ¤b6 31.£e2
28.¢g2 ¤e6 29.¤b3

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 8 Novembre 2011

41.¤xf3 gxf3 42.¢d2 ¤c5
43.¤d1!+- (…b4,¢xd3)
35.¤c6 ¤c5 (…¤a4)
35...a6 36.¤e3 ¢f8 37.f3!? …gxf3+
38.¢xf3 ¢e8 39.¤b4 ¤c7 40.¢f4
a5 (40...¢d7 41.¢e5) 41.¤c6 a4
42.¢e5 ¢d7 43.¤b4+36.¤e3 ¤a4
36...¢f8 37.¤b4 ¤a4 38.¤bxd5
¤xd5 39.¤xd5 ¤xb2 40.¤e3
transposa.
37.¤e7+
Vaig mirar breument les alternatives 37.¤xa7 i 37.¤d1 però donen
menys avantatge.
37.¤xa7 ¤xb2 38.¤c6 ¢f8
39.¤b4 ¢e7 40.¤bxd5+ ¤xd5
41.¤xd5+ ¢d6 42.¤e3 ¢c5²
(…¤a4); 37.¤d1 a6 38.¤b4 a5
39.¤c6 ¢f8 40.¤xa5 ¢e7²
37...¢f8 38.¤7xd5 ¤xd5
39.¤xd5 ¤xb2 40.¤e3 ¤a4
41.¤xg4
Finalment s´ha demostrat que el
peó de g era feble, tal com vaig
"sentir" a la jugada 23.
41...¤xc3 42.¤e3
Aquesta és la clau. El peó de c4
cau i el blanc té un final força avantatjós.
42...¢e7 43.¤xc4 ¢e6 44.¢f3
¢d5 45.¤e3+ ¢e5 46.¤c2 ¢d5
47.¤e3+ ¢e5 48.h4

48...¤b5
Durant la partida vaig pensar que
48...f5!? era interessant, sense
deixar al blanc jugar h5 i g4 com a
la partida.

49.¤c2 ¢d5
49...a5 50.¢e3 a4 51.¢d3 ¤d6
52.f4+ (52.¢c3 ¤e4+ 53.¢b4
¤xf2 5 4.¢xa4 ¤e4) 52...¢f5
53.¤e3+ ¢e6 54.g4 ¤b5 55.¤f5!?
(55.¤c2±) 55...¢f6 (55...¤xa3
56.¤xg7+ ¢e7 (56...¢f6 57.¤e8+
¢e7 58.¤c7) 57.¤f5+ ¢f6
58.¤d6+-) 56.h5 ¤xa3 57.¤d6
¢e6 58.g5 ¢e7 59.¢c3+50.h5 ¤d6
50...¢c4 51.¤e3+ ¢b3 52.¤f5
¤xa3 53.¤xg7 ¤c4 54.¢f4 ¤b6
55.h6 ¤d7 (55...¤d5+ 56.¢g5
¤e7 57.h7 ¤g6 58.¢f6 a5
59.¤e6! (59.¢xf7 ¤h8+ 60.¢g8
a4 61.¤f5 a3 62.¤d4+ ¢b2
63.¢xh8 a2 64.¢g7 a1£
65.h8£+-) 59...¢b4 60.¢xf7
¤h8+ 61.¢g7 a4 62.¢xh8 a3
63.¢g8 a2 64.h8£) 56.¢g5!+(Com a curiositat, he analitzat que
passaria si 56.h7? ¤f8 57.h8¤!?
a5 58.¤xf7 a4 59.¤f5 a3 60.¤d4+
¢b2 61.¤e5 ¤g6+! (curiosament
61...a2 62.¤d3+ ¢c3 63.¤b3
¢xb3 64.¤c1+ ¢a3 65.¤xa2
¢xa2 sembla perdut pel negre,
pero són taules 66.¢f5 ¢b3
67.¢f6 ¢c4 68.g4 ¢d4 69.f4 ¢e4
70.f5 ¢f4 71.g5 ¤h7+=) 62.¤xg6
a2 63.¢g5 a1£ 64.f4= fortalesa,
el blanc no pot perdre aquest final.)
51.g4 f6
51...¢e5 52.¤b4± (…¤c6)
52.¢f4 a5?
Era única 52...¢e6 53.¤d4+ ¢f7
54.a4±
53.g5+- fxg5+
53...¢e6 54.¤d4+ ¢f7 55.g6+ ¢f8
i aquesta estructura és guanyadora pels temes amb h6 56.¢g4 (o
fins i tot directe 56.h6 gxh6
57.¢g4+-) 56...¤c4 57.h6 gxh6
58.¢h5 ¤xa3 59.¢xh6 ¢g8
60.¤f5+54.¢xg5 ¤e4+
54...¢e6 55.¢g6 ¤f5 (55...¤e8
56.¤d4+ ¢e7 57.¤f5+ ¢f8
58.¤xg7
¤xg7
59.h6+-)
56.¤e3+55.¢g6 ¤xf2 56.¤e3+!

30

56.¢xg7 ¤g4
56...¢e6
56...¢e4 57.¢xg7 ¤h3 58.h6 ¤g5
59.¤c4 a4 60.¤d6+ ¢d5
61.¤f7+57.¢xg7 ¤e4 58.h6 ¤f6
59.¤d5!
A 59...¤h5+ segueix 60.¢g6 (i el
¤d5 evita ...¤f4+). A 59...¤e8+
també seguiria 60.¢g6, i en ambdós casos el peó h corona. Així que
el negre va abandonar.
59.h7? ser ia un error greu:
59...¤xh7 60.¢xh7 ¢e5! (60...a4
61.¤c4 ¢d5 62.¤b6+ ¢d4
63.¤xa4 ¢c4 64.¤b2+ ¢b3
65.a4+-) 61.¤c4+ ¢d4 62.¤xa5
¢c3!= (62...¢c5? 63.¤b3+ ¢b5
64.¤a1 ¢a4 65.¤c2+-)
1–0
M. Narciso
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Smirin, I

Seirawan, Y
Defensa Caro-Kann [B17]

Torneig Ciutat BCN-Casino BCN
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤d2 dxe4
4.¤xe4 ¤d7 5.¥c4 ¤gf6 6.¤g5
e6 7.£e2 ¤b6 8.¥d3 h6 9.¤5f3
c5 10.dxc5 ¥xc5 11.¥d2 ¤bd7!?
12.0–0–0 £c7 13.¤h3 0–0 14.¥f4
Cas de 14.g4 e5 15.g5 e4! 16.¥xe4
¦e8 17.gxf6 ¤xf6µ

14...e5!
L'alternativa 14...£a5 15.¢b1 ¤d5
16.¥d2 £b6 17.c4 ¤b4 18.¤f4 a5
19.¥c3 a4 20.¥e4 a3 21.b3 dóna

18.¤d5! £a5 19.¤de7+ ¢h7
20.¤e5+ g6 21.¤xf7 ¤g8
No servia 21...£xa2 22.¤d6 £a1+
23.¢d2 £a5+ 24.c3+22.¥xg6+ ¢g7 23.¤f5+ £xf5
24.£xe8 £xg6 25.¤d6
25.¦xd7 ¥xd7 26.£xa8 £xg2
27.¦d1 ¥g4
25...¤b6 26.¦he1 ¥d7 27.£xg6+
¢xg6 28.¤xb7+- ¦c8 29.¤d6
¦c7 30.¦d3 ¥c6 31.¦e6+ ¢h7
32.¦c3 ¤d5 33.¦c4 ¤b6 34.¦c3
¤d5 35.¦c5 ¤ge7 36.¤e8 ¦c8
37.¤f6+ ¤xf6 38.¦xe7+ ¢g6
39.¦xa7
39.h4
39...¤e4 40.¦c4 ¤d6 41.¦c3 ¤e4
42.¦e3 ¤xf2 43.¦a6 ¢g5 44.¦g3+
¢h4 45.¦c3 ¦d8 46.b3 ¥xg2
47.¦g3
1–0
I. Smirin
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Oms, J

Seirawan, Y
Obertura de Peó de dama [A41]

8...£c7
8...£b6 era una bona alternativa
per a les negres.

Torneig Ciutat BCN-Casino BCN
1.d4
Aquesta partida és va disputar en
la quarta ronda d´aquest fort Tancat. Sincerament, penso que
aquesta derrota em va afectar més
del que calia, havia jugat força bé
la major fase del joc, i després del
desenllaç final, estava bastant decebut.
1...d6
Primera sorpresa, no esperava
que el llegendari gran mestre
americà optés per aquesta jugada. Però és evident que el meu adversari em volia treure dels esquemes més trivials, i buscava portar-me a posicions més desconegudes per mi.
2.¤f3 ¥g4 3.c4 ¥xf3 4.exf3
Recordava vagament la teoria, no
obstant un parell de setmanes
abans del torneig havia vist alguna partida on les blanques jugaven d´una manera que em va
agradar força. També tenia present
alguna partida del ´sempre entre
nosaltres´ el gran mestre David
García Ilundain.
4...c6 5.¤c3 g6 6.¥e2 ¥g7 7.¥e3
¤f6
En aquest tipus de posicions, al
negre l´interessa bloquejar el centre mitjançant d5, ara la meva labor consistirà en evitar aquesta
opció. En cas de no poder-ho
aconseguir és quan el blanc jugarà prèviament d5.
8.£b3
Aquest moviment ja era nou, en
altres partides s´havia jugat 8.0–0
d5 9.£b3 £b6 10.£a3 ¤bd7
11.cxd5 ¤xd5 12.¤xd5 cxd5
13.¦fc1 0–0 14.£xe7 ¦ad8 15.¦c2
¥xd4 16.¥xd4 £xd4 17.¦d1 £a4
18.b3 £a5 19.£g5 ¤b6 20.h4 ¦c8
21.¦cd2 ¦fe8 22.h5 £a3 23.f4 £e7
24.¥f3 £xg5 25.fxg5 ¦e5 26.¥g4
¦c3 27.f4² 1/2–1/2 Onischuk,A Torre,E /Turin 2006/CBM.

31

9.g4!
Les blanques han de jugar en el
flanc de rei per mirar de treure la
màxima rendibilitat a la seva estructura de peons i a la seva parella d´alfils.
9...a5
Aquesta jugada em sembla bona,
les negres insinuen que atacaran
pel flanc de dama si m´enroco llarg.
Ara bé, es debilita innecessàriament la casella b6.
9...e6 10.g5 ¤g8
10.h4 h5 11.0–0–0 ¤bd7 12.¢b1
¤b6 13.d5
No està malament aquest moviment, però no n´estic del tot segur
que sigui necessari obrir la diagonal negre de g7. Era molt lògica i
interessant 13.g5!? Durant la partida no volia fer aquesta jugada per
no debilitar la casella f5. No obstant, a canvi les blanques guanyen molt d´espai i podran pressionar al màxim la posició negra.
13...¤fd7 (13...a4 14.£b4 ¤fd7
15.c5 ¤d5 (15...¤c8 16.¤xa4 0–0
17.a3 A pesar que les negres, a
canvi del peó, tenen la seva compensació, crec que el blanc està
millor) 16.¤xd5 cxd5 17.cxd6 £xd6
18.£xd6 exd6 19.f4²) 14.c5 ¤c8
15.f4 d5 16.f5 gxf5 17.¥f3 e6
18.¤e2² Seguit de Cf4 18...e5
19.dxe5 ¥xe5 (19...¤xe5 20.¥f4©)
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complicacions.
15.¤xe5 ¥d6 16.¤g6 ¥xf4+
16...¦e8 17.£d2 ¥xf4 18.¤gxf4
¤c5 (18...¤e5 19.¥b5) 19.f3÷
17.¤hxf4!
17.¤gxf4 ¤e5 (17...¤c5)
17...¦e8?
Millor 17...fxg6 18.¤e6 i ara:
a)18.£e6+ ¦f7 19.¥xg6 £xf4+
20.¢b1 ¤h7
b)18.¤xg6 ¦e8 19.¥c4+ ¢h7
20.£d3 ¤e4™ (20...¤c5??–+
21.¤f8+ ¢h8 22.£h7+! ¤xh7
23.¤g6#) ; 18...£a5 (18...£e5
19.¤xf8 £xe2 20.¥xe2 ¢xf8
21.¦he1²) 19.¥c4 ¢h8 20.¤xf8
¤xf8 21.¦he1÷
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20.¦de1 El negre té força problemes per trobar una bona ubicació
per al seu rei, a part que té una
seriosa debilitat a f5, tot això fa que
el blanc tingui una bona compensació a canvi del peó sacrificat.
13...¤fd7 14.gxh5 ¦xh5 15.f4
¦h8 16.¤a4!?

Fins al moment havia jugat una
molt bona partida, però quan arriba el moment d´obrir la posició
mitjançant h5, començo a demorar d´una manera inexplicable
aquesta jugada.
16.h5! a4 (16...¤c5 17.¥xc5 dxc5
18.hxg6 fxg6 19.¦xh8+ ¥xh8
20.¤e4 £xf4 21.£xb6 £xe4+
22.¥d3² £g4 23.¦e1²) 17.£c2
gxh5 (17...a3) 18.dxc6 bxc6
19.¦dg1 ¥f6 20.¥xh5² I el blanc
té molt forta pressió. Per exemple
si les negres juguen 20...¤xc4
21.¥xf7+ ¢xf7 22.£g6+ ¢f8
(22...¢e6 23.f5+ ¢e5 24.f4#)
23.¦xh8+ ¥xh8 24.£g8#
16...¤xa4 17.£xa4 ¤c5 18.£c2
a4 19.¥d2?
No té cap explicació posar l´alfil en
aquesta casella, sincerament no
sé què vaig pensar, però era molt
més evident 19.h5² gxh5 20.¦dg1
¥f6 21.¥xh5 És evident que la posició blanca és preferible: parella
d´alfils, pressió sobre la casella f7
que impedeix l´enroc llarg... Especialment la dificultat negra és trobar una bona situació per al seu
rei.

19...0–0–0 20.f5
20.h5 continuava sent la jugada
preferible.
20...gxf5 21.£xf5+ e6 22.£c2
La textual és millor que canviar
peons a e6, la tensió de peons
central és favorable per a les blanques, ja que aquestes han
d´intentar obrir la posició en bones condicions per aprofitar la seva
parella d´alfils.
22...¢b8 23.¥f3 cxd5 24.cxd5
¦c8 25.dxe6 fxe6 26.¥f4

En aquest moment la posició
s´estava complicant al màxim, i
evidentment no vaig estar a suficient alçada.
26...e5 27.¥e3 a3 28.b3
Vaig dubtar en fer 28.¥g4 una
bona estona, va ser una llàstima
que no optés per ella, ja que si
l´hagués feta les blanques estarien clarament millor; en primer lloc
treuen la torre enemiga de la columna c, d´aquesta manera l´atac
del negre no serà tant fort, a part
que tenen la parella d´alfils, un peó
passat.... No valdria 28...axb2
29.¥xc8 ¦xc8 30.h5 i l´avantatge
blanc és decisiu.
28...e4 29.¥e2?
Malgrat que en les darreres jugades els dos jugadors no havíem
estat molt ´fins´ crec que el càstig
que ara em vindrà serà excessiu.
Les blanques conservaven el seu
avantatge amb 29.¥g4 £e7
(29...¦cg8 30.b4² ¤a6 31.£xc7+
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¤xc7 (31...¢xc7 32.b5²) 32.¥e2²)
30.¥xc8 ¦xc8 31.£d2 I les blanques sostenen la posició, de moment el negre no pot activar la seva
dama a e5, al que el blanc respondria amb ¥d4. 31...¤d3
32.£a5 ¦c5 33.¥xc5 dxc5 34.¦xd3
exd3 35.¦e1²
29...£e7
No vaig apreciar prèviament que
el meu rival em volia fer mat mitjançant £e5, aprofitant la diagonal negra. Aquí em vaig desmoralitzar, sense massa temps per
pensar vaig fer ´qualsevol´ jugada, però curiosament a pesar dels
meus errors la posició blanca encara s´aguanta força bé.
30.£d2??
30.b4! ¤d3 31.£a4 b6 (31...¦c6
32.£a7+ ¢c7 33.£a5+ ¢d7
34.¥g4+ ¢e8 35.¥h5+ ¢d7
36.¥g6²) 32.£b5 ¦c7 33.¥g5 £f8
34.¥xd3 exd3 35.f4 ¦c2 36.£xb6+
¢a8 37.£a5+ ¢b8 38.£b6+ I les
blanques per no perdre han de fer
escac continu.

30...¤d3!
Després de la meva seqüència
d´errors, el meu rival no té contemplacions i em remata d´una
manera tant elegant com contundent.
31.£a5 ¦c5 32.¥xc5 dxc5
33.¥xd3 £e5 34.£xa3 £a1+
35.¢c2 £c3+
0–1
J. Oms

