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Campionat de Catalunya per Equips 2013

Quan encara som a l'equador de la competició a la màxima categoria catalana, hi ha un clar candidat al títol de campió absolut de
Catalunya. El SCC Sabadell s'ha mostrat intractable en les sis primeres rondes, tot i enfrontar-se als rivals directes. El Barcelona
UGA, a un punt, és segon, i l'Escola d'Escacs de Barcelona, l'equip
campió de la temporada passada, tercer a dos punts.

Redacció

A

mesura que van passant
les rondes, l'equip sabadellenc es perfila com a màxim favorit al títol. Només el Barcelona UGA té possibilitats de disputar-li, això si, a l'espera de l'ajuda de tercers. Per altra banda, el
Sitges tanca la classificació, i si no
canvien molt les coses haurà de
jugar-se la permanència a divisió
d'Honor.
Tercera ronda
La SCC Sabadell, líder en solitari

En el duel més important de la jornada, on s’enfrontaven dos dels
màxims aspirants al títol, la SCC
de Sabadell ha guanyat l’Escola
d’Escacs de Barcelona, l’actual
campió. Tots dos clubs han jugat
sense novetats a l’alineació, llevat
d’Alexadre Fier, en els sabadellencs, que només va jugar a la primera ronda. Tots dos equips tenen
una llista impressionant: la meitat
dels jugadors, tant en un com en
altre equip, presenten un Elo superior als 2500 punts. La victòria
per 6 a 4 de l’equip local dóna
moltes possibilitats al Colon
Sabadell per aspirar al títol.
Un altre dels matxs interessants

Jordi Magem (en primer pla), José M. López i Josep Oms, a l'esquerra, jugadors de la zona
mitja de la llista del fortíssim equip del SCC Sabadell, en el seu decisiu enfrontament amb
l'Escola d'Escacs de Barcelona, amb Antoni Gual (esquerra), Libiszewski i Cristian Cruz.

Trobareu més informació de la Lliga Catalana en totes les categories a http://www.escacs.cat/infoPerEquips/clubslist.php?cmd=resetall
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El SCC Sabadell lidera la competició
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rat en el Sitges, com a 2n tauler.
Els suburencs continuen amb zero
punts, juntament amb el Figueres.
Lidera la classificació, en solitari,
la SCC Sabadell, seguit a un punt
per un nombrós grup d’equips:
Barcelona UGA, Escola d’Escacs
de Barcelona, Montcada, Barberà,
Andorra i Sant Josep.

L'Escola d'Escacs de Barcelona, amb Ramírez, Bofill, Gual, Cruz, Moskalenko i Spraggett,
d'esquerra dreta, en la seva visita a l'equip andorrà, a la quarta ronda.

era el Montcada-Barberà. Tots dos
són equips que els darrers anys han
tingut algunes opcions en la lluita
per al títol. En aquest duel vallesà,
la UE Montcada s’ha imposat al
Barberà, que deixa de compartir
liderat. Tot i la novetat de l’algerià
Aimen Razouk, un GM de 2520
punts, el Barberà ha presentat algunes baixes, com Thomas Willenze o Julian Geske, mentre que el
Montcada ha incorporat el seu número u, Matthieu Cornette. Amb
jugadors no massa forts pel darrera de la llista, el Barberà ha perdut
els 3 darrers punts, cosa que ha
estat decisiva en el resulat.
La PE Cerdanyola ha estrenat
el seu casiller en aquesta tercera
ronda, en imposar-se al Sant
Andreu. Amb l’arribada de Fernando Peralta, el Cerdanyola corre tota
la llista un lloc enrera i l’equip
guanya en solidesa. La derrota del
GM argentí, de totes formes, no ha
afectat al resultat final i els vallesans s’han imposat, sobretot en els
taulers de darrera. El Sant Andreu,
amb la baixa d’Antoni Castelltort
en el 5è tauler, en aquest matx,
queda en una posició incòmoda,
amb només mig punt en tres rondes.
El Figueres, en un dels desplaçaments més incòmodes, ha sortit

derrotat, pels pèls, en l’important
matx contra l’Andorra. Tots dos
són equips que juguen en la «lligueta» per evitar la promoció, i de
moment el Figueres haurà de patir, ja que es troba amb zero punts,
mentre que l’Andorra ja en suma
dos. Els dos equips tenen llistes
similars, en conjunt, els andorrans
són més forts pel davant mentre
que els figuerencs els superen als
darrers taulers.
El Barcelona UGA ha parat els
peus a l’equip del Sant Josep en
una victòria clara. Els barcelonins,
que encara no llencen la tovallola
després de la derrota amb els sabadellencs, tenen un equip molt
fort, encara disposat a presentar
batalla. Tot i la reaparició d’Arthur Kogan en el Sant Josep, que
només havia jugat a la primera ronda, el 3 a 7 deixa molt clara la victòria del Barcelona UGA. Com a
dada curiosa, en el segon tauler
s’han enfrontat els dos germans
Fluvià, i com no podia ser de cap
altra manera, la seva partida ha
acabat en taules.
En el darrer matx, el Foment
s’ha imposat al Sitges. En primer
tauler, Leonardo Valdés, ha estat la
novetat en aquesta ronda, per part
del Foment Martinenc, mentre que
Josep Anton Lacasa s’ha incorpo-
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Quarta ronda
La SCC de Sabadell es consolida

La quarta ronda tenia el seu plat
fort en el matx que enfrontava
Barberà i Sabadell. La Societat
Coral Colon arribava com a líder
destacat i ja quedaven pocs equips
que li poguessin fer front, després
de les victòries contra Barcelona
UGA i l’Escola d’Escacs de Barcelona. Una victòria del Barberà
podia donar una nova emoció a la
Lliga, però no va ser així. L’equip
sabadellenc, mantenint pràcticament el mateix bloc de jugadors
que van guanyar la ronda anterior
la l’Escola E. Barcelona, s’ha imposat per 4 a 6 i ja té clares opcions al títol, tot i que queden encara 7 jornades. L’únic contrincant
fort amb qui resta jugar és el
Montcada. Tot i la incorporació del
MI Jan Michael Sprenger com a
número 3, el Barberà no va guanyar cap partida en els 6 taulers del
davant.
En la resta de matxs, s’ha imposat la lògica. El Sitges continua
sense estrenar-se i aquest cop s’ha
vist clarament superat pel Sant
Andreu. Els 3 MI que encapçalen
la llista suburenca han perdut les
seves partides davant d’un equip
clarament superior.
El Barcelona UGA ha complert
el seu tràmit i s’ha imposat també
amb claredat al Foment Martinenc,
que no presentava el seu millor
equip. Amb les baixes del seu nú-

Matx Sant Andreu - Cerdanyola, amb Miguel Muñoz i Arián González al segon tauler.

mero u, el MI Leonardo Valdés,
així com de Manuel Granados, el
Foment presentava una alineació
clarament inferior. El Barcelona
UGA, amb només una derrota, encara manté alguna opció a disputar el títol als sabadellencs.
El Figueres ha aconseguit per
fi puntuar, i ho ha fet davant del
Sant Josep de Badalona, que perd
pistonada. Amb una ajustada victòria i amb moltes taules, els empordanesos han plantat cara a un
equip superior en Elo, tot i que no
han comptat aquesta ronda amb el
número u, el GM Arthur Kogan.
L’Escola d’Escacs BCN s’ha
refet de la dura derrota davant dels
líders i s’ha imposat per 7,5 a 2,5
als andorrans, que presenten un
equip molt descompensat, amb jugadors com els GM Òscar de la
Riva o Eric Prie per davant, mentre que per darrera baixen molt,
amb elos inferiors als 2000 punts.
Igual de clara ha estat la victòria de la UE Montcada davant de
la PE Cerdanyola. Tot i la presència de Fernando Peralta al Cerdanyola, que s’ha imposat a Cuartas,
la resta de jugadors no han aconseguit la victòria, i el sòlid bloc del
Montcada ha sumat 7,5 punts.

Montcada, Barcelona UGA i
Escola d’Escacs de Barcelona persegueixen el líder, la SCC Sabadell
al capdavant, mentre que Cerdanyola, Figueres i Sitges tanquen la
classificació.
Cinquena ronda
El campió cau davant del St. Josep

Ha saltat la sorpresa en perdre un
dels favorits, l’Escola d’Escacs de
Barcelona, campió de la temporada anterior, davant del Sant Josep,
un dels equips que, a priori, no havien de ser en la lluita pels primers
llocs. Els badalonins s’han imposat per un clar 6,5 a 3,5 en un matx
on l’equip de Barcelona presentava algunes baixes, sobretot en els
darrers taulers. En un duel al més
alt nivell, amb dos GMs amb prop
de 2600 punts d’Elo, en el primer
tauler, Arthur Kogan s’ha imposat
al representant barceloní, Kevin
Spraggett, a la vegada que els dos
últims taulers de l’Escola, jugadors
amb caràcter de suplents, han patit
decisives derrotes. Tot i la incomprensible derrota del Sant Josep, la
setmana passada, davant del Figueres, els badalonins tenen encara
molt a dir en la lliga d’enguany.
El Montcada i el Sant Andreu han
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complert el guió previst i els vallesans s’han imposat, tot i la inesperada derrota de Vidarte davant
del jugador del Sant Andreu Èric
Domínguez. El Montcada continua
segon, a un punt del líder, i dissabte que ve s’han de veure les cares
en un matx que ha de ser decisiu
per a la lliga.
La SCC Sabadell ha apallissat
el Cerdanyola amb un contundent
9 a 1 i ha agafat la directa cap al
títol, tot i les baixes de Paco Vallejo, el seu primer tauler, i de Jordi
Magem, tercer. El Cerdanyola tampoc presentava el seu número u,
Fernando Peralta. La banqueta sabadellenca continua tenint un nivell molt alt per suplir amb garanties les seves baixes.
El Barberà, amb un equip més
sòlid, ha sortit airós de la seva visita a Andorra. Després de les doloroses derrotes a les dues rondes
anteriors, el Barberà continua formant part del grup d’equips perseguidors de l’intractable SCC
Sabadell.
El sòlid i compacte equip del
Foment Martinenc s’ha desfet amb
certa facilitat del Figueres. Només
el darrer tauler, Eduard Yepes, s’ha
vist sorprès pel jugador figuerenc
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Antoni Torrecillas, del Foment Martinenc.
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Alexandre Pinsach, amb uns 150
punts d’Elo menys. El Figueres
continua a la zona perillosa mentre que Foment se situa a la banda
tranquil·la de la classificació.
L’altra de les victòries abultades de la 5a jornada l’ha infringit
el Barcelona UGA al Sitges, a domicili. Amb un equip molt descompensat, en el Sitges han encaixat
derrota els 7 últims taulers, mentre que els 3 primers feien taules.
L’equip del Garraf continua amb
el casiller a zero.
El Sabadell continua líder, amb
5 de 5, seguit de Montcada, Barcelona UGA, Barberà, St. Josep i
l’Escola d’E. Barcelona, mentre
que tanquen la classificació Sitges,
Cerdanyola i Figueres.
Sisena ronda
La SCC Sabadell, més líder que mai

La competició es converteix en un
passeig triomfal de la SCC
Sabadell. La victòria davant de la
UE Montcada acosta una mica més
el Sabadell cap al títol, i ja només
li queda jugar contra el Sant Josep,
pel que fa als equips capdavanters
que li poden mostrar més batalla.
Amb el difícil matx contra

Montcada, el Sabadell ha pogut
comptar, per primer cop aquesta
temporada, amb Alexandre Fier, un
GM de més de 2600 punts d’Elo.
Els sabadellencs han variat molt la
seva alineació durant el campionat,
però han mantingut sempre un alt
nivell. Així, la baixa de Paco Vallejo d’aquesta setmana s’ha compensat amb un altre número u com
és el brasiler Fier. El Montcada, per
la seva banda, no ha presentat la
millor alineació i ha hagut de prescindir del primer de la llista, Matthieu Cornette, tot i que ha recuperat Michael Oratowsky (3r tauler)
i Hermínio Herráiz (4t).
A diferència d’altres equips, el
Barcelona UGA ha jugat amb un
equip molt similar en totes les rondes. En aquesta 6a ronda s’ha desfet sense problemes del Sant
Andreu, un equip també molt constant en l’alineació. Tot i la victòria
dels dos primers taulers del Sant
Andreu, ha estat més decisiva la
solidesa de l’equip del Barcelona.
El Sitges continua amb zero
punts després de perdre una de les
bones oportunitats per estrenar-se.
La derrota davant d’un dels seus
rivals directes per a la promoció,

el Figueres, condemna el Sitges,
que ja té la salvació a dos punts, i
li espera un calendari final molt
complicat. Amb aquesta victòria,
combinada amb la derrota del Sant
Andreu, els empordanesos, per la
seva banda, abandonen les places
de promoció.
L’Escola d’Escacs BCN, amb
un equip molt superior, s’ha imposat al Foment Martinenc amb 4 victòries i 6 taules, i conserva el tercer lloc de la classificació.
La victòria del reforçat equip de
Sant Josep de Badalona davant del
Barberà no es pot considerar una
sorpresa, ja que els badalonins presentaven un equip teòricament superior. D’aquesta manera, el
Barberà es veu sobrepassat a la
classificació pel St. Josep. Amb un
punt en els quatre darrers matxs,
el Barberà es troba ara a la zona
tranquil·la, amb 3 punts.
En la lluita per la part baixa, el
Cerdanyola suma el seu segon punt
a costa de l’Andorra que, tot i reforçar la cua de l’equip, s’ha trobat amb un Cerdanyola encara molt
més reforçat, que n’ha tingut prou
amb dues victòries en els jugadors
del darrera per guanyar el matx.

info@hotelreallleida.com
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Cerdanyola Valles
Peralta, Fernando
Muñoz, Miguel
Baron, Josep M.
Hernando, Julio
Raineri, Pablo
Escandell, Juan Carlos
Baños, Oscar F.
Fernández, Antoni
Pascual, Marc
Castellet, Gabriel

Montcada
Cornette, Matthieu
Cuartas, Jaime A.
Pérez, Orelvis
Herraiz, Herminio
Alomà, Robert
Vidarte, Arturo
Vehí, Víctor M.
Camacho, José
Martínez, Erik
Espinoza, Willyam

Colon Sabadell
Vallejo, Francisco
Alonso, Àlvar
Magem, Jordi
López, Josep Manuel
Oms, Josep
Rojas, Luis Alberto
Perpinyà, Lluís Mª
Rahal, Michael
Hernando, José Mª
Oliva, Oscar

0-1
1-0
0-1
½-½
½-½
½-½
½-½
1-0
1-0
1-0
6-4

1-0
½-½
0-1
0-1
1-0
½-½
½-½
1-0
1-0
1-0
6.5-3.5

½-½
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
½-½
1-0
0-1
6-4

Sant Andreu
Movsziszian, Karen
González, Arián
Domínguez, Èric
Obon, Sergi
Travesset, Joaquim
Pueyo, David
Castellano, Einar
Bautista, Joan
Subirats, Sergi
González, Ferran

Andorra
De la Riva, Oscar
Norwood, Davir R.
Prie, Eric
Simonet, Marc
Pham, Sergi
José, Daniel
Garcia, Raul
Fernández, Joan
Mateu, Esteve
Pérez, Jorge
5.5-4.5

Barberà
Narciso, Marc
Rizouk, Aimen
Alonso, Jonathan
Bergez, Luc
Grafl, Florian
Pérez, Benjamin
Garcia, Francisco J.
Bosque, Xavier
Rafiee, Makan
Martín, Feliciano

St Josep Badalona
Kogan, Arthur
Fluvià, Joan
Lorenzo, Lázaro
Rodríguez, Amador
Panelo, Marcelo A.
Iglesias, Jorge
José, Ramon
Borras, Pere
Gutiérrez, Joaquim
Fernández, Carles

Escola Escacs BCN
Spraggett, Kevin
Moskalenko, Viktor
Cruz, Cristian
Libiszewski, Fabien
Gual, Antoni
Bofill, Alexandre
Ramírez, Jorge A.
Àvila, Xavier
López, Eduard
Ruiz, Francesc X.

Foment
Valdés, Leonardo
Jerez, Alfonso
Torrecillas, Antoni
Granados, Manuel
Sanchez, Marc
Ryan, Joe
Garrido, Daniel
Llaneza, Patricia
Lopez, Oscar
Heredia, Amadeu
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½-½
1-0
1-0
0-1
1-0
½-½
½-½
0-1
1-0
0-1

0-1
½-½
½-½
½-½
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
½-½
3-7

1-0
½-½
0-1
½-½
1-0
1-0
1-0
½-½
½-½
1-0
7-3

Figueres
Alonso, René
Cuadras, Jordi
Lillo, Victor
Vives, Jaume
Pijuan, Manel
Casanellas, Lluís
Serra, Jordi
Colls, Emili
Lillo, Josep Mª
Parals, Lluís

Barcelona UGA
Alsina, Daniel
Fluvià, Jordi
Delorme, Axel
Vila, Xavier
Asís, Hipòlit
Pardo, David
Rodríguez, Orestes
Martín, Àngel
Ibáñez, Eduard
Mestre, Hèctor

Sitges
Beltran, Santiago
Lacasa, Josep Anton
Fernandez, Enrique
Ayas, Antoni
Crespo, Josep Mª
Escobar, Antoni
Maroto, Jose Luis
Draghici, Gavril
Almirall, Jaume
Degerhammar, T.
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Ronda 3
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Divisió d'honor
Ronda 4
Sant Andreu
Movsziszian, Karen
González, Arian
Domínguez, Eric
Obon, Sergi
Castelltort, Antoni
Travesset, Joaquim
Pueyo, David
Castellano, Einar
Bautista, Joan
Subirats, Sergi

Barcelona UGA
Alsina, Daniel
Fluvia, Jordi
Delorme, Axel
Vila, Xavier
Asis, Hipolito
Alexandrova, Olga
Pardo, David
Rodriguez, Orestes
Martin, Angel
Ayza, David

Figueres
Cuadras, Jordi
Lillo, Víctor
Vives, Jaume
Pijuan, Manel
Casanellas, Lluís
Serra, Jordi
Manera, Josep
Colls, Emili
Lillo, Josep Mª
Pinsach, Alexandre

1-0
1-0
1-0
½-½
1-0
0-1
½-½
0-1
1-0
1-0
7-3

1-0
0-1
½-½
0-1
½-½
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
6.5-3.5

½-½
½-½
1-0
½-½
½-½
½-½
½-½
0-1
1-0
½-½
5.5-4.5

Sitges
Beltran, Santiago
Lacasa, Josep A.
Fernández, Enrique
Ayas, Antoni
Crespo, Josep Mª
Escobar, Antoni
Maroto, Jose Luis
San Pedro, Caren
Almirall, Jaume
Degerhammar, T.

Escola Escacs BCN
Spraggett, Kevin
½-½
Moskalenko, Viktor
½-½
Cruz, Cristian
½-½
Gual, Antoni
½-½
Bofill, Alexandre
1-0
Ramírez, Jorge Alberto 1-0
Àvila, Xavier
½-½
López, Eduard
1-0
Ruiz, Francesc Xavier 1-0
Moravich, Juan Santiago1-0
7.5-2.5

Andorra
De la Riva, Oscar
Prie, Èric
José, Daniel
Garcia, Raul
Fassnacht, Peter
Fernández, Joan
Mateu, Esteve
Onna, Josep
Hidalgo, Antoni
Obregon, Marc

Foment
Jerez, Alfonso
Torrecillas, Antoni
Sanchez, Marc
Ryan, Joe
Garrido, Daniel
Llaneza, Patricia
De la Riva, Jordi
Castillo, Carlos
Aoiz, Jose Javier
Lluis, Alvar

Barberà
Narciso, Marc
Rizouk, Aimen
Sprenger, Jan Michael
Alonso, Jonathan
Bergez, Luc
Grafl, Florian
Pérez, Benjamín
Garcia, Francisco J.
Bosque, Xavier
Rivas, Víctor

Colon Sabadell
Vallejo, Francisco
Alonso, Àlvar
Magem, Jordi
López, Josep M.
Oms, Josep
Rojas, Luis Alberto
Perpinyà, Lluís Mª
Rahal, Michael
Hernando, José Mª
Colon, Enrique

St Josep Badalona
Fluvià, Joan
Lorenzo, Lázaro
Burg, Twan
Rodriguez, Amador
Panelo, Marcelo A.
Iglesias, Jorge
Ducarmon, Quinten
José, Ramon
Borràs, Pere
Gutiérrez, Joaquim

Cerdanyola
Peralta, Fernando
1-0
Muñoz, Miguel
½-½
Baron, Josep M.
0-1
Hernando, Julio
0-1
Escandell, Juan Carlos 0-1
Baños, Oscar Francisco 0-1
Fernández, Antoni
½-½
Pascual, Marc
0-1
Castellet, Gabriel
0-1
Vives, Oriol
½-½
2.5-7.5
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½-½
½-½
0-1
0-1
½-½
0-1
1-0
½-½
0-1
1-0
4-6

Montcada
Cuartas, Jaime A.
Pérez, Orelvis
Alomà, Robert
Vidarte, Arturo
Vehí, Víctor M.
Camacho, José
Martínez, Erik
Espinoza, Willyam
Gómez, Albert
Bravo, Narcís

Montcada
Sant Andreu
Cuartas, Jaime A.
1-0
Movsziszian, Karen
Pérez, Orelvis
½-½ González, Arian
Vidarte, Arturo
0-1
Domínguez, Eric
Vehí, Víctor M.
1-0
Obon, Sergi
Camacho, Jose
1-0
Castelltort, Antoni
Martínez, Erik
½-½ Travesset, Joaquim
Espinoza, Willyam
1-0
Castellano, Einar
Gómez, Albert
0-1
Bautista, Joan
Bravo, Narcís
½-½ Subirats, Sergi
Asensio, Teodoro
½-½ González, Ferran
6-4

St Josep Badalona
Kogan, Arthur
Fluvià, Joan
Lorenzo, Lázaro
Rodríguez, Amador
Panelo, Marcelo A.
José, Ramon
Borràs, Pere
Gutiérrez, Joaquim
Fernández, Carles
Ortiz, Josep

Colon Sabadell
Alonso, Àlvar
López, Josep Manuel
Rojas, Luis Alberto
Perpinyà, Lluís Mª
Rahal, Michael
Hernando, José Mª
Colon, Enrique
Tallo, Imar
Díaz, Carles
Campos, Marc

Cerdanyola
Muñoz, Miguel
Baron, Josep M.
Escandell, Juan C.
Baños, Oscar F.
Fernández, Antoni
Castellet, Gabriel
Vives, Oriol
Lanau, Francesc
Borges, Joaquim
Castellet, Didac

Foment
Valdés, Leonardo
Jerez, Alfonso
Torrecillas, Antoni
Granados, Manuel
Sánchez, Marc
Ryan, Joe
Garrido, Daniel
Llaneza, Patricia
De La Riva, Jordi
Yepes, Eduard

Barbera
Narciso, Marc
Sprenger, Jan M.
Alonso, Jonathan
Bergez, Luc
Grafl, Florian
Perez, Benjamin
Garcia, Francisco J.
Bosque, Xavier
Villa, Robert
Rafiee, Makan

Sitges
Beltran, Santiago
½-½
Lacasa, Josep Anton ½-½
Fernández, Enrique
½-½
Ayas, Antoni
0-1
Escobar, Antoni
0-1
Maroto, José Luis
0-1
Draghici, Gavril
0-1
Almirall, Jaume
0-1
Degerhammar, Tomàs 0-1
Aalbersberg, Pere
0-1
1.5-8.5

Andorra
De la Riva, Óscar
Norwood, Davir R.
Prie, Eric
Pham, Sergi
Gallego, Rubén
José, Daniel
Garcia, Raul
Ribera, José
Fernández, Joan
Mateu, Esteve

1-0
½-½
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
9-1

½-½
0-1
½-½
½-½
0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1
3.5-6.5
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1-0
0-1
½-½
½-½
1-0
1-0
½-½
0-1
1-0
1-0
6.5-3.5

1-0
½-½
½-½
1-0
1-0
1-0
½-½
1-0
½-½
0-1
7-3

Escola Escacs BCN
Spraggett, Kevin
Moskalenko, Viktor
Cruz, Cristian
Libiszewski, Fabien
Gual, Antoni
Bofill, Alexandre
López, Eduard
Ruiz, Francesc X.
Moreno, Elizabeth P.
Martínez, Albert

Figueres
Alonso, René
Cuadras, Jordi
Lillo, Víctor
Vives, Jaume
Pijuan, Manel
Casanellas, Lluís
Serra, Jordi
Colls, Emili
Lillo, Josep Mª
Pinsach, Alexandre

Barcelona UGA
Alsina, Daniel
Fluvià, Jordi
Delorme, Axel
Vila, Xavier
Asís, Hipòlit
Pardo, David
Martín, Àngel
Ibáñez, Eduard
Mestre, Hèctor
Ayza, David
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Divisió d'honor
Ronda 5
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Divisió d'honor
Ronda 6
Montcada
Cuartas, Jaime A.
Pérez, Orelvis
Oratovsky, Michael
Herraiz, Herminio
Alomà, Robert
Vidarte, Arturo
Vehí, Víctor M.
Martínez, Erik
Espinoza, Willyam
Gómez, Albert

Sant Andreu
Movsziszian, Karen
González, Arian
Domínguez, Eric
Obon, Sergi
Castelltort, Antoni
Travesset, Joaquim
Pueyo, David
Castellano, Einar
Bautista, Joan
Subirats, Sergi

Figueres
Alonso, René
Cuadras, Jordi
Lillo, Víctor
Vives, Jaume
Pijuan, Manel
Casanellas, Lluís
Serra, Jordi
Colls, Emili
Lillo, Josep Mª
Pinsach, Alexandre

0-1
½-½
½-½
0-1
1-0
0-1
½-½
½-½
1-0
0-1
4-6

1-0
1-0
½-½
0-1
0-1
0-1
½-½
0-1
0-1
½-½
3.5-6.5

½-½
1-0
½-½
½-½
1-0
+.0-1
½-½
1-0
1-0
7-3

Colon Sabadell
Fier, Alexandre
Alonso, Àlvar
Magem, Jordi
López, Josep M.
Oms, Josep
Rojas, Luis Alberto
Perpinyà, Lluís Mª
Rahal, Michael
Hernando, José Mª
Colon, Enrique

Escola Escacs BCN
Spraggett, Kevin
Moskalenko, Viktor
Cruz, Cristian
Libiszewski, Fabien
Gual, Antoni
Bofill, Alexandre
Ramírez, Jorge Alberto
Àvila, Xavier
López, Eduard
Ruiz, Francesc Xavier

Barcelona UGA
Alsina, Daniel
Fluvià, Jordi
Delorme, Axel
Vila, Xavier
Asís, Hipòlit
Pardo, David
Rodríguez, Orestes
Martín, Àngel
Arias, Guillermo
Mestre, Hèctor

Barbera
Narciso, Marc
Rizouk, Aimen
Alonso, Jonathan
Bergez, Luc
Grafl, Florian
Pérez, Benjamin
Garcia, Francisco J.
Bosque, Xavier
Rivas, Víctor
Rafiee, Makan

Sitges
Beltran, Santiago
Lacasa, Josep A.
Fernández, Enrique
Ayas, Antoni
Maroto, Jose Luis
Layola, Oriol
Draghici, Gavril
Almirall, Jaume
González, Francesc
Aalbersberg, Pere

Cerdanyola
Peralta, Fernando
½-½
Felgaer, Ruben A.
½-½
Muñoz, Miguel
½-½
Baron, Josep M.
½-½
Hernando, Julio
½-½
Raineri, Pablo
½-½
Escandell, Juan Carlos ½-½
Baños, Oscar Francisco 1-0
Fernández, Antoni
1-0
Castellet, Gabriel
½-½
6-4
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1-0
1-0
½-½
½-½
1-0
1-0
½-½
½-½
½-½
½-½
7-3

½-½
0-1
0-1
½-½
0-1
1-0
0-1
½-½
1-0
1-0
4.5-5.5

Foment
Jerez, Alfonso
Torrecillas, Antoni
Granados, Manuel
Sánchez, Marc
Ryan, Joe
Garrido, Daniel
Llaneza, Patricia
de la Riva, Jordi
López, Oscar
Castillo, Carlos

St Josep Badalona
Kogan, Arthur
Fluvià, Joan
Lorenzo, Lázaro
Rodríguez, Amador
Panelo, Marcelo A.
Iglesias, Jorge
Jose, Ramon
Borras, Pere
Gutiérrez, Joaquim
Fernández, Carles

Andorra
De la Riva, Oscar
Norwood, Davir R.
Prie, Eric
Simonet, Marc
Pham, Sergi
José, Daniel
Garcia, Raul
Van Hasselt, Frank
Fassnacht, Peter
Ribera, José

IX Torneig Escolar Individual
Van participar 186 escolars de tot Barcelona
EL jugador de l’Escola d’Escacs de Barcelona i l’Escola Tàber, Martí
González, guanya el IX torneig escolar individual cedint només unes
taules. Quasi mig miler de persones es donen cita a l’Escola Thau
de Barcelona.

C

Abel Segura

om sempre l’escenari del
menjador de l’Escola Thau
de Barcelona, marc incomparable per la celebració d’aquest
tipus de campionats, va ser punt de
concentració d’aproximadament
450 persones entre jugadors i familiars.
Jugadors arribats de moltes escoles de Barcelona, no només a les
que impartim classes, amb un total
de 186 nens van jugar un total de
744 partides a 15 minuts, durant tot
el matí, de 9 a 14 hores. No em
cansaré de repetir que és l’atracció
del torneig el fet que s’acabi tot en
un migdia i tots els jugadors marxin a casa amb un record, ja sigui
una medalla de participació o els
guardonats amb un trofeu o una
copa.
A mig matí es va fer un petit
descans on es va donar esmorzar
als participants, per agafar força,
així com refrescos o cafè als acompanyants
A l’acte de cloenda i lliurament
de premis van estar amb nosaltres
Marta Carranza (gerent de l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona) i Rosa Maria
Baiges (consellera d’Educació del
districte de Sarrià-Sant Gervasi de
l’Ajuntament de Barcelona).

Podi amb els nombrosos premiats del IX Torneig Escolar Individual.

Quadre h'honor
Aniversari del dia 16.2.13
Participant més petit
Millor fèmina del cicle inicial
Millor fèmina del cicle mitjà
Millor fèmina del cicle superior
5è classificat del cicle inicial
4t classificat del cicle inicial
3r classificat del cicle inicial
Sots-campió del cicle inicial
Campió del cicle inicial
5è classificat del cicle mitjà
4t classificat del cicle mitjà
3r classificat del cicle mitjà
Sots-campió del cicle mitjà
Campió del cicle mitjà
5è classificat del cicle superior
4t classificat del cicle superior
3r classificat del cicle superior
Sots-campió del cicle superior

Marc Guillamón (7 anys)
Marcel Grau (26.11.06)
Hebe Martí (5 punts)
Paula Cadarso (5,5 punts)
Neus Gascón (6 punts)
Joan Aulèstia (4,5punts)
Pol Llorca (5 punts)
Hebe Martí (5 punts)
Carlos Alberich (5 punts)
Bernat Badía (5,5 punts)
Pablo Cano (6 punts)
Joan Sánchez (6 punts)
Jordi Farrás (6 punts)
Pol Serra (6,5 punts)
Jan Galiot (7 punts)
Sergi Rius (7 punts)
Ferran Prat (7 punts)
Timur Romero (7 punts)
Alexandre Cirici (7 punts)

Escola Shalom
Escola d’E. de Barcelona
Adela de Trenquelléon
Betània-Patmos
Dominiques de l’Enseny.
Escola d’E. de Barcelona
El Roser (Adoratrices)
Adela de Trenquelléon
Peter Pan
Reina Elisenda
Escola d’E. de Barcelona
Dominiques de l’Enseny.
Betània-Patmos
Reina Elisenda
Betània-Patmos
Tres Pins
Reina Elisenda
Nausica
Nausica

Campió del cicle superior i campió absolut del torneig
Martí González (7,5 punts) de Escola d’Escacs de Barcelona i Escola Tàber
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Martí González s’imposa amb 7,5 de 8
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Àngel Ribera Arnal
Joaquim Travesset ens fa una extensa biografia del seu sogre, l'Àngel Ribera. D'aquesta manera, el BUTLLETÍ D'ESCACS ret homenatge a
un dels personatges més importants dels escacs catalans.
Els grans mestres catalans

Joaquim Travesset

À

ngel Ribera va néixer a
Barcelona el 13 de març
de 1909, encara que els
seus pares procedien de dos poblets
d’Osca: Pomar de Cinca i Lastanosa. Ens va deixar un 13 de febrer de 2002, a la localitat de
Cabrils.
Va començar a jugar als escacs
l’any 1926, o sigui als 17 anys, i
dos anys després, el 1928, ja es va
classificar per jugar la final del
Campionat de Catalunya, contra
Vilardebó.
Va ser un matx a 6 partides. Vilardebó en va guanyar tres, Ribera
una i la resta taules. D’aquesta forma va quedar subcampió… i començava la seva història.
Al poc temps es va incorporar
al servei militar, com deien llavors
a servir el Rei, però era un altre
tipus de rei, diferent del que estava acostumat a moure. Va ser destinat a Ceuta i Larrache i, com es
pot veure en la fitxa adjunta, se’l
va destinar a les tasques de carter.
Ja, de tornada a casa, aprofitava els dies festius per acostar-se al
Foment Martinenc, una societat
molt important que reunia tota una
sèrie d’activitats diferents, i mirava com els grans jugaven als escacs. Però encara tardaria bastant
a ser ell qui el practiqués. Mentrestant es va anar identificant amb la
gent que veia.

Àngel Ribera, campió de Catalunya 1933-34.

Amb el canvi de domicili també va
canviar una mica el seu lloc de visites. Ara el feia en la secció d’escacs del Casal Catòlic de Sant
Andreu, una societat que també
mantenia tota sèrie d’activitats artístiques, culturals i esportives. Allí
va tenir la gran oportunitat de conèixer a un empresari bastant important, el senyor Ramón Riera,
que posseïa una fàbrica d’assaonats de pell, ben a prop d’on avui
es troba la plaça de les Glòries, de
Barcelona.
Així, el dos de desembre de
1928, va entrar a formar part de la
seva plantilla, com a assaonador, i
no va sortir d’allí fins la seva jubi-
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lació, havent-se guanyat el respecte
de tots.
Continuem ara la seva història
escaquista.
Els inicis com a jugador

Va començar a jugar en el Foment
Martinenc, però anava alternant
alguns campionats socials amb altres clubs. Per exemple, durant els
anys 1928 a 1931 va participar en
els socials del C.C.Sant Andreu, i
va vèncer en tots ells… jugant totes les partides a cegues. Aquesta
va ser la condició que ell va imposar, ja que hi havia moltíssima diferència entre ell i els seus adversaris. En un d’ells va aconseguir

Debut internacional

Així, el 1928, havent quedat subcampió de Catalunya, com hem dit
abans, va ser seleccionat per participar a l’Olimpíada de La Haia. Va

ser el seu debut internacional. És
de notar que els resultats no van
ser els esperats. Hi havia una notable diferència entre els jugadors
estrangers i els nacionals. Tot i així,
venç el campió argentí Carlos
Hugo Maderna, el nord-americà
Hanauer i entaula amb el letó
Tauber, amb Monticelli i amb el
romanès Proca.
També el 1928, en unes simul-

Torneig de Sitges, 1934

Entre els anys 1930 i 1936 participa en diversos torneigs, com el de
Sitges 1934, on venç a l’holandès
Lodewijk Prins i entaula amb Andreij Lilientahl. El menú de clausura del torneig era molt original.

Emblema del CE Hamburg ,amb motiu de
l'Olimpíada.

Richter-A. Ribera, Olimpíada d'Hamburg, 1930.
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un trofeu de S.M. el Rei. A partir
d’aquí va començar a anotar en una
llibreta tota la seva activitat escaquista, detall que va mantenir al dia
durant tota la seva vida.

tànies amb control de temps, entaula amb Alekhine.
A l’any següent va prendre part
en el Torneig Internacional de Barcelona de 1929, en el que participaven, entre altres, Capablanca,
Tartakower –el creador de l’Obertura Catalana- Colle, Yates, Dr.
Rey, Vera Menchik, i on hem de
destacar la seva victòria davant del
campió italià Mario Monticelli.
El 1930 també és seleccionat
per
disputar
l’Olimpíada
d’Hamburg. Venç a Krogdahl i
Abramavicius i entaula amb
H.Larsen, Hans Müller –quina casualitat! Hans Müller va ser l’adversari de Czerniak en una partida
en què aquest va realitzar una espècie de defensa Benoni i que, anys
després, Ribera va utilitzar sistemàticament- Gemzoe, Gilfer, novament amb Taube i, finalment
amb l’anglès sir George Thomas.
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Sitges, 1934, any del torneig.

R. Llorens – A. Ribera, Sitges, 1934.

Posaré alguns exemples dels plats:
Salsa Tartakower
Medallons de vedella Chapeau
Gromer
Pollastre Lilientahl
Pastisseria Spielmann…
Torneig de Barcelona, 1935

Després va venir el de Barcelona
1935, on entaulà amb Flohr i Grob.
Reus 1936, on venç Rellstab i entaula amb Estaban Canal…
Ribera fitxa pel Barcelona

Sitges, 1934: de front, Valentín Marín –director del torneig-, Lilientahl, Dr.Rey, Gromer,
Tartakower i Dr.Ticoulat; enrera, Doménech, Suñer, Llorens i Spielmann; al fons, Prins,
Golmayo, Koltanovsky, Ribera i Cherta.

Salo Flohr, també en el Torneig de Barcelona, 1935.
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El 1934 queda subcampió del CE
Ruy-López Tívoli, darrere Comas,
però poc abans, el 1933, i després
de perdre la primera de les quatre
partides amb Pedro Cherta, va guanyar les altres tres, quedant campió de Catalunya. A l’any següent
fitxa pel CE Barcelona, del que no
es mouria fins després de 1958 i
després dels incidents que més endavant relatarem.
El CE Ruy López Tívoli, va
oferir un sopar d’homenatge als
seus socis Ribera i Cherta, per haver obtingut els dos primers llocs
en el Campionat de Catalunya.
Heus aquí la signatura d’alguns
dels presents en el dit homenatge i
la caricatura d’ambdós realitzada
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Aspecte de la sala de joc del Torneig Internacional de Barcelona, 1935.

per l’excel·lent dibuixant i caricaturista català Joaquim Muntañola.

El 1936 queda campió del CE Barcelona, després de desempatar contra el Dr. Josep Vallvé, títol que
aconseguiria en diverses ocasions.
Posteriorment vindrien els anys de
la Guerra Civil i les seves conseqüències, amb una postguerra amb
poques activitats escaquístiques,
excepte alguns petits torneigs com
el de les Festes del Pilar, de l’any
1942, on venç al Dr.Rey-Ardid i a
Antonio Medina.
El títol de Mestre Nacional

Pere Cherta (dalt) i Àngel Ribera (baix).

Amb posterioritat, del 20 de juny
al 5 de juliol de 1935, va prendre
part en el Torneig Nacional d’Escacs, a Madrid, a fi de designar el
"challenger" del campió d’Espanya, quedant segon, amb 13 punts,
darrere el campió Vicente Almirall,
i per davant de Cherta, Comas,
Gómez, Ortueta, Fuentes, etc. i
obtenint el títol de mestre nacional.
Aquí podem veure la signatura
de tots els concursants:
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Després de la Guerra Civil

Del 15 al 30 d’abril de 1943 es juga
a Madrid un nou torneig nacional.
A causa de la gran quantitat de convocats, es realitzen dos grups de
12 jugadors cadascú. En el grup A,
venç Casas, seguit de Ribera. Pel
darrere queden Fonts, Pomar,
(sembla que era aquest el seu primer campionat d’Espanya), Ingelmo, Esnaola, Ortueta, etc. En el B,
venç Medina, seguit de Sanz. Els
van seguir Alonso, Pedrol i Gómez…
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Signatures d’alguns dels protagonistes.

Classificació del Torneig de Mestres Sabadell 1943

També el 1943, guanya a
Sabadell, per davant d’Ingelmo i
R.Llorens, un torneig amb forts
jugadors catalans.
Com a curiositat adjuntem el
quadre final de classificació (dalt
dreta), on podem veure que Juan
Sola, que estava inscrit, no va poder jugar per causes de força major.
El director del torneig fou Jesús
Recuero i els àrbitres, M. Pont y F.
Agulló.
Aquest fou un dels molts torneigs que organitzà el Club d’Escacs Sabadell en aquells anys i del
qual no em consta que hi hagi gaire informació.
El 1945 queda campió social en
la Unión Graciense de Ajedrez, un
torneig fort, on intervenien la ma-

joria dels millors jugadors catalans.
Torneig Internacional de Berga, 1951

Entre els dies 15 i 27 d’agost de
1951 pren part en el I Torneig Internacional de Berga. Aquest serà
el seu major èxit esportiu. El torneig es juga en el marc incomparable de l’Hostal del Castell en un
altre temps denominat Hotel del
Castell de San Fernando, des del
qual es domina una vista magnífica de tota la ciutat. L’arbitratge va
córrer a càrrec de Ricardo Quadra.
En el dit certamen intervé la flor i
nata dels escacs espanyols: Pomar,
José Sanz, Medina, Lladó, FJ Pérez, Cherta, Saborido, Ingelmo,
León, Génova, Dr. Font, completada amb dos grans mestres: l’ucraïnés –va néixer a Kíev- de naixe-

ment Nicolás Rossolimo i el belga Alberic O’Kelly de Galway.
La classificació final la podeu
veure a baix.
La gran actuació de Ribera, una
de les millors de la seva carrera –
només va perdre contra O’Kelly,
en una posició que hagués pogut
obtenir taules, i fins i tot guanyarencara hagués estat millor de no
mitjançar una indisposició, amb
febre de 40º, segons explicava el
periodista Ricard Guinart Cavallé,
cronista del torneig, en el resum del
mateix, publicat en la premsa de
Barcelona, així com en el Ajedrez
Español, núm. 117/119, p. 219.
Aquesta incidència va obligar a
ajornar la seva partida contra Gènova, anterior a la d’O Kelly, detall que li va suposar jugar un tant
condicionat. De totes maneres no
es pot restar mèrit al triomf del GM
belga, que va acabar imbatut.
Rossolimo, en aquesta ocasió no
va quedar tan bé com en l’Internacional de Bilbao, del mateix any,
on va fer 9 de 9, davant Pilnik,
Prins i Pomar.
Vegem les dues partides de Ribera: contra O’Kelly i contra Rossolimo.
Ribera, Àngel
O'Kelly, Alberic
Defensa Eslava [D45]
Torneig Internacional de Berga,
1951
1.d4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.c4 e6 4.¤c3

K
k
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Nicolás Rossolimo, jugant simultànies.

Aquest és O’Kelly, el vencedor del torneig.

Francisco José Pérez, que es va incorporar
a última hora en el torneig, suplint Román
Torán, que havia quedat campió d’Espanya
feia poc i havia d’atendre a un altre tipus
d’obligacions.

c6 5.e3 ¤bd7 6.£c2 ¥d6 7.b3 00 8.¥e2 £e7 9.0-0 dxc4 10.bxc4
e5 11.¦e1
11.¦d1 Te8 12.¦b1
11...¦e8 12.¥b2
12.c5
12...e4 13.¤d2 ¤f8
13...b6
14.f4?!
14.c5 ¥c7 15.¦ed1
14...exf3 15.¥xf3 ¤g4 16.¤f1
¤g6 17.h3 ¤h6 18.¥e4
18.c5 ¥c7 19.e4
18...£g5 19.¢h1?!
19.¥xg6! hxg6 20.e4 ¥xh3?
21.¥c1 £g4 22.¦e3+- ( 22.c5)
19...¥f5 20.¥xf5
20.g4!= ¥e6 21.¥xg6 hxg6 22.¤e4
£e7 23.¤xd6 £xd6 24.e4 g5
25.d5 cxd5 26.cxd5 ¥d7 27.¦ad1
¦ac8 28.£f2+/=
20...¤xf5 21.¤e4 ¦xe4!?
21...£h4!
22.£xe4 ¤g3+ 23.¤xg3 £xg3
24.¢g1 f5 25.£f3
25.£e6+!? ¢h8 26.¢f1 £h2
25...£h2+ 26.¢f1 ¥g3 27.¢e2
¥xe1 28.¦xe1 ¦e8 29.¢f2 ¤h4
30.£g3 £xg3+ 31.¢xg3 g5
32.¢f2 ¢f7 33.a4
33.g3! ¤g6 34.g4 f4 35.e4

33...¦e4 34.g3 ¤g6 35.¦b1
35.¥a3=; 35.a5=
35...b6 36.a5 b5 37.cxb5 cxb5
38.¥a3
38.¦c1!+/= f4 39.gxf4 gxf4 40.exf4
¦xf4+ 41.¢g3 ¦e4 42.d5+/=
38...a6 39.¦c1 f4 40.¦c7+ ¢e6
41.gxf4?

Amb 43.¥c1! encara havia avantatge.
43...¦xf4+ 44.¢e3 ¦e4+ 45.¢d3
¤f4+ 46.¢c2 ¦e6 47.¦c7 h6
48.¥c5 ¢e4 49.¦b7?
Amb 49.h4! ¤g6 50.¦g7 i encara
no estaria tot dit; i si 49.¦a7 ¤xh3
50.¥b6 ¤f4 51.¦xa6 ¤e2 52.¦a8
¤xd4+ 53.¥xd4 ¢xd4 54.¢b3 i
ara fa tota la pinta de taules.
49...¤xh3 50.¦b6 ¢d5
0-1

K
Rossolimo, Nicolás
k
Ribera, Àngel
Defensa Siciliana [B93]

Amb 41.¥c1! el blanc tenia moltes possibilitats de guanyar: 41...
¢d5 42.¦c5+ ¢d6 43.¢f3 ¦e8
44.gxf4 (44.exf4) 44...gxf4 45.e4
b4 46.¦d5+ ¢c6 47.¦h5 ¦f8
48.¦xh7 b3 49.¥a3 ¦g8 50.h4+- i
això està molt bé.
41...gxf4 42.¦c6+ ¢f5 43.exf4?
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Torneig Internacional de Berga,
1951
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.f4
6.¥e2
6...£c7 7.¥d3 ¤bd7
Unes rondes abans, Ribera va jugar contra Arturo Pomar 7. ...,e5.
Potser per no trobar-se amb una
sorpresa canvia la jugada.
8.0-0 e6 9.¢h1 ¥e7 10.£e1 ¤c5
11.b3 0-0 12.¥b2 b5 13.e5 ¤xd3
14.cxd3 dxe5 15.fxe5 ¤d7
16.¤e4 ¥b7
16...¤xe5?!
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17.¤f3
17.¦c1 £xe5 18.¤f5 £xb2
19.¤xe7+ ¢h8 20.¦c7 ¥xe4
21.dxe4 ¤f6-+
17...£c2 18.¤f6+

Matx CE Barcelona-S. Francisco (Califòrnia), on Ribera juga al primer tauler, contra Bisguier.

Àngel Ribera i Ricardo Ribera, pare i fill; Josep Maria Bas i Ridameya fent unes simultànies, a la plaça de Castellar de n’Hug.

II Torneig Nacional de la Pobla de Lillet, 1956. Drets: Miquel Albareda, flanquejat a la seva
dreta per García Orús i Pere Puig, i a la seva esquerra per Àngel Ribera, Matías de Llorens i
Bas. Ajupits: General Soler, Enrique Espelt, Ridameya, Vilas, Vila-Sala, Sánchez i Franquesa.
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18...¤xf6 19.¦f2 £xd3 20.exf6
¥xf6 21.¥xf6 gxf6 22.¦d1 £e4
23.¦e2 £g6
23...£f4
24.¤h4 £h6 25.¦e3 ¦ad8
25...¦fd8
26.¦xd8 ¦xd8 27.h3 £f4 28.¦g3+
¢h8 29.¦g4 £d6
29...£e5
30.£f2 £e5 31.£f1 f5 32.¦f4 ¦d2
32...£e3
33.¦f2 ¦d4 34.¤f3 ¥xf3 35.¦xf3
¦e4
i les blanques van abandonar. Una
continuació podria ser 36.£d3
¦e1+ 37.¦f1 h6 (37...f4 38.¦xe1
£xe1+ 39.¢h2 ¢g7 40.£d6 e5
41.£d5 h5 42.a4 b4 43.a5 h4
44.£f3 £g3+ 45.¢g1 £xf3 46.gxf3
¢f6 47.¢f1) 38.a3 ¢h7 39.¦xe1
£xe1+ 40.¢h2 £e5+ 41.¢g1
£c5+ 42.¢h2 £xa3 etc.
0-1

En acabar la partida el GM Rossolimo va felicitar Ribera, i li va dir
que el seu joc el recordava el del
GM iugoslau Svetozar Gligoric.
El 1952, i en el Club d’escacs
Barcelona, juga un matx a 10 partides contra el campió d’Egipte,
Saad Zaghloul Basyouni, acabant

en taules: +4 -4 =2.
El 23 d’abril de 1953, el CE
Barcelona realitza un matx amb el
potent equip Golden Gate, de Sant
Francisco (Califòrnia), vencent per
4 a 1. Ribera, en el primer tauler,
fa taules amb el GM Arthur Bisguier (vegeu la fotografia de la pàg.
anterior).
En aquesta dècada és on, potser, el seu joc obté una força i solidesa que no havia tingut amb anterioritat, potser a causa de l’elecció d’obertures i defenses mes sòlides i així el seu joc és va anar
transformant en més fermesa. Ja
hem comentat que va utilitzar immediatament la defensa Benoni,
que ell denominava Czerniak, per
haver vist per primera vegada en
una revista escacs Espanyols: Hans
Müller-Czerniak, Memorial Schlechter, Viena 1951 i que li va donar tants resultats. És possible que
ell s’anticipés a desenvolupar
aquest sistema abans que ho fessin els jugadors soviètics, encapçalats per M. Tahl. Ribera deia que
la idea de la defensa era aquesta:
columna de rei oberta i mà lliure
al flanc de dama, que compensava
la possible debilitat del peó de d6.

Torneig Internacional de Santander, 1958.

Participants al Gran Torneig Internacional de Santander, 1958.

Caricatures de tots els participants: 1.Frank, 2.Sanz, 3.Cué, 4.Durao, 5.Arroyo, 6.Pomar,
7.Recio, 8.Paoli, 9.Oliveira, 10.San Vicente, 11.Ribera, 12.Olmo.
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Saad Zaghloul Basyouni.
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Torneig de Lillet, 1955 i 1956

El 1955 el CE Lillet organitza el I
Torneig Nacional. En ell intervenen forts jugadors catalans: Solà,
Ribera, Albareda, García-Orús,
Matías de Llorens, a més a més
dels locals Viñas i Canut. Va vèncer García-Orús, recentment mort,
seguit de Ribera.
Al final del torneig, cadascú
dels jugadors va realitzar 22 partides simultànies.
El 1956, una altra vegada el
Club Lillet, organitza el II Torneig
Nacional. Aquesta vegada més
fort.
S’allisten: Bas, García-Orús,
Albareda, Pere Puig, Ribera, Ridameya, José Luis Sánchez, Vila-Sala
i Matías de Llorens (aquest últim
el veritable motor de l’organització). Va vèncer Miquel Albareda,
el gran jugador vallesà, guanyant
totes les partides i cedint únicament
unes taules en l’última. Segon va
quedar Ribera.
Els anys 1957 i 1958

El 1957, en el III Torneig Nacional, Ribera va quedar en quart lloc,
al darrere, d’Albareda –novament
vencedor, com no, i guanyant totes les partides- Lladó i Miquel
Farré.
Del 13 al 23 d’agost de 1958 es
va disputar el Primer Gran Torneig
Internacional de Santander. Va obtenir el tercer lloc, empatat, darrere Pomar i J.Sanz, d’un total de 12
participants. Vegeu la classificació
final, a la pàgina anterior.
L'Olimpíada de Munich

Però uns dies abans, del 4 al 9
d’agost es va celebrar el tan controvertit matx d’entrenament entre
dotze dels jugadors més en forma
del moment, a fi que la Federación
Española de Ajedrez (FEDA) po-

Díez del Corral, un dels jugadors importants en el matx.

gués decidir qui serien els triats per
anar a l’Olimpíada de Munic.
Abans de continuar, direm que
Ribera havia finalitzat, setmanes
abans, com a subcampió de Catalunya, per darrere del seu amic, el
gran Miquel Albareda, i també com
a subcampió d’Espanya –el vencedor del qual va ser Pomar i destacant entre tota la plèiade de jugadors nacionals- i, malgrat això, la
Federación Española no va tenir
res d’això en compte i va voler organitzar un torneig, que no estava
previst, amb l’excusa que seria
d’entrenament de la Selecció.
I heus aquí que Ribera, contra
pronòstic general i amb el desgrat
del seleccionador, el senyor Vicente Almirall, resultà el vencedor ma-
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terial del certamen, sense perdre
partida, cedint únicament unes taules contra Díez del Corral i vencent a Saborido, Serra, Menvielle,
Franco i Martínez Mocete, com
prova el quadre de resultats (pàg.
dreta).
Sembla que això no va ser suficient per a Almirall, que va prescindir de Ribera per formar l’equip
olímpic. Una decisió totalment arbitrària que obeïa a preferències
determinades per altres jugadors.
Però, com podia un senyor realitzar tal tripijoc? Explicarem una
mica la situació del moment. Almirall era una persona econòmicament molt ben situada. Com diríem vulgarment, no li venia de cinc
duros. El local on s’ubicava la Fe-

va abandonar el club.
Mentrestant, la Federació Catalana d’Escacs va organitzar un
banquet d’homenatge a D. Vicente Almirall Castells, per al 24 de
setembre de 1958, en el Gran Casino del Parc de la Ciutadella, i Ribera va rebre una invitació(?).
Haurà vist alguna vegada un signe
d’hipocresia i de cinisme tan grans!
Lògicament Ribera no va assistir,
però els seus amics, alguns d’ells
anteriors presidents de la Federació Catalana, en notes que tinc en
la meva mà, li van reiterar el seu
suport.
En el llibre de memòries d’Ángel Ribera es pot llegir:
(Còpia literal del seu llibre de
Memòries, p.119)

El dia 8 de setembre la FEDA va donar els noms dels 6 jugadors que el
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I més endavant en la p. 121 diu:
El dia 20 de gener vaig rebre una invitació de la Federación Malagueña
de Ajedrez, per participar en el Torneig Internacional de Màlaga. No
vaig acceptar per falta d’afició...
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deració Catalana d’Escacs, al carrer de Trafalgar, de Barcelona, era
de la seva propietat. I ja sabem que
les federacions no anaven pròsperes quant a possibilitats econòmiques. No cal comentar més, se sobreentén. D’aquí la seva força per
establir els seus criteris.
Com és de suposar es va formar un embull monumental.
L’excel·lent periodista, Ricard
Guinart Cavallé, va deixar constància de tot això en diverses cròniques en El Món Esportiu. Els jugadors més pròxims al problema
li van donar el seu suport. Però per
a una persona enamorada dels escacs, això va ser un cop terrible i
més quan el seu club, el Barcelona, no va realitzar, segons ell, les
gestions que mereixia el cas perquè es reparés la injustícia.
És per això que, al poc temps,

seleccionador nacional Vicente Almirall va seleccionar per representar
Espanya en les Olimpíades per equips
de Munic (Alemanya). El Sr. Almirall
va cometre una gran injustícia en no
posar-me en l’equip, tota vegada que
jo era el subcampió d’Espanya i en el
torneig d’entrenament celebrat a Barcelona vaig jugar en l’equip nacional quedant en primer lloc imbatut.
El dia 17 de setembre R. Oller, president de la FCE, em va invitar a sopar
en un cèntric restaurant de la nostra
ciutat, per comunicar-me que acceptés representar a l’equip de la F. Catalana en l’I Campionat d’Espanya de
Seleccions Regionals, a celebrar a
Barcelona, del 22 al 27 de setembre.
També em va proposar que participés
en l’homenatge al seleccionat nacional Vicente Almirall, per al dia 24 de
setembre, festa de la Mercè, formant
part d’un equip de 36 jugadors de la
FCE, contra un altre equip format
pels representants de les federacions
que van participar en l’I Campionat
d’Espanya de Seleccions Regionals,
acabant la festa amb el banquet d’homenatge en un esplèndid hotel de Barcelona. Em vaig negar rotundament
a participar en tots els actes proposats, perquè el Sr. Almirall, en trepitjar el meu dret de figurar en l’equip
espanyol en les Olimpíades de Munic
no mereix que jo assisteixi al seu homenatge.
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Àngel Ribera jugant el Campionat d’Espanya
de 1970, a Avilés, en una posició característica.

Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya, jugant amb Ribera, en la inauguració del nou local de joc del Club d'Escacs Gaudí.

Com hauria d’estar de decebut
el senyor Ángel Ribera perquè, havent dedicat tota la seva vida a
aquest noble joc, arribés a escriure
"per falta d’afició".

servir perquè, amb posterioritat, la
Federació Catalana es fes càrrec
d’ell. També va quedar en set ocasions campió d’Espanya de veterans, la primera el 1975 i, amb posterioritat, de 1977 a 1981, de forma ininterrompuda.
L’any 1965, arran d’una petició del Dr. Joaquim Font i del senyor Pujol, organitza a Berga un
torneig tancat, on venç, encara que
de forma ajustada.
L’any 1982, torna al CC Sant
Andreu i el club ascendeix de nou
a la Divisió d’Honor.
Va ser en la seva època el jugador català que va jugar més simultànies per tot Catalunya i no crec
que ningú, encara ara, n’hagi disputat tantes.
I també en la seva llarga carrera va defensar a diversos equips. A
més a més dels que hem citat es
compten l’Español, Ruy López
Paluzíe, Igualada, CC Sant Andreu
–on va contribuir en l’ascens de
l’equip, en dues ocasions, a la màxima categoria dels escacs catalans.

Àngel Ribera, organitzador

Durant la seva vida escaquista, i
malgrat tot, va estar vinculat de
forma gairebé permanent amb la
Federació Catalana, ocupant càrrecs en les comissions esportives,
així com el de responsable màxim
en la creació i en l’organització
dels torneigs de veterans, llavors
anomenats de la tercera edat. Va ser
també monitor, promotor dels escacs base, àrbitre català i àrbitre
nacional.
Va organitzar el Trofeu "Dicen…" que va mantenir bastants
anys. El 1970 comença a introduir
els escacs a les escoles i comença
el primer campionat escolar, organitza campionats entre elles… i inaugura el primer campionat de veterans de Catalunya, que va guanyar en diverses ocasions i que va
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També en els últims anys de la
seva vida, quan la seva capacitat
intel·lectual ja estava bastant minvada, com així la seva escriptura,
encara va voler contribuir en les
tasques d’ajuda, fitxant pel club
Gaudí i el Llaç d’Argentona.
I, com no, va col·laborar de forma entusiasta amb la Llar del Pensionista, donant lliçons, oferint simultànies, etc. Com a premi li van
obsequiar amb aquest sonet de
1976, obra de Dídac de Segarra:
Las mesas del Hogar del
Pensionista,
atento y rumiante, la vejez
ansía aparejada, la conquista
del título que ofrece el ajedrez.
Jugando, el jugador tiene a la vista
las piezas que domina, y a la vez
maneja la jugada ya prevista
y hacerlo campeón la madurez…
Aquella madurez que está prendida
al cuerpo envejecido, y en huída
de donde tu gozaste el vivir sano;

y ahora el campeón Angel Ribera
ganando revivió su primavera
de aquel lejano ayer, de mano a
mano.

Va tenir un parell de disgustos. Un
d’ells el ja citat de l’any 1958 en
no ser seleccionat per a l’Olimpíada de Munic i, l’altre, la impossibilitat, per qüestions econòmiques,
de no poder realitzar un matx de
veterans Catalunya-Moscou, a
Barcelona, amb la presència del
gran campió Mikhail Botvinnik,
amb qui li hagués agradat jugar,
després d’haver-lo fet amb altres
quatre campions mundials: Capablanca, Alekhine, Kàrpov i Kaspàrov, encara quan amb els tres últims fora en simultànies.
Va rebre innumerables distincions, però la més destacada, al marge de la Medalla Argent de la Federació Catalana d’Escacs va ser,
a l’octubre de 1987, rebre la Placa
i la Medalla de Forjador de la Història Esportiva de Catalunya, lliurada per la Generalitat en un acte
sense igual celebrat en el Saló Sant
Jordi.
O potser m’equivoqui, la me-

Rebent la placa i medalla de Forjador de la
Història Esportiva de Catalunya.

dalla més gran que va rebre va ser
que era respectat per tots, amic de
tots i que, malgrat el seu bressol
humil, les seves qualitats humanes
sempre van estar per sobre dels
seus resultats. En la seva vida va
haver-hi dues passions: La Família i els Escacs.
I una sorpresa més. La FNMT,
el maig de 2012, va fer, utilitzant
la foto que presideix aquest article, un segell de correus en commemoració del X aniversari de la
mort d’Àngel Ribera.

I no em queda més que dir.
Només publicar l’últim adéu que
figura en el recordatori que es va
lliurar el dia del seu enterrament...
És arribada l’hora de la fulla.
L’hora que no retarda la tardor.
I la tardor em subjecta i em
despulla
davant d’Aquell que sempre té
raó
i que és atent a força qualsevulla.
Déu em crida i, com la fulla
s’esvera
fins a un somni de llums que no
té fi,
encara el record vostre el tinc a
l’era
batent-lo tot el temps, per més
fruir.
I us dic adéu, fins a la primavera,
que és eterna i no para de florir!

… i que allà on siguis puguis realitzar el teu somni, jugant amb tot
aquell gran mestre que sempre vas
enyorar i, encara que sigui una
mica tard, espero, que amb aquestes línies que hem llegit, se’t rendeixi una mica de la justícia que
en vida no et van donar.
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Firmant la pau con Kaspàrov després de ser vençut.

