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Campionat Absolut de Catalunya
Orelvis Pérez s’ha proclamat campió
El GM del CE Montcada Orelvis Pérez s’ha proclamat campió de
Catalunya Absolut desprès d’imposar-se a la final al també GM del
Colón de Sabadell José Manuel López. Relleva en el palmarès al
GM Miguel Ángel Muñoz, guanyador de l’edició anterior. A la lluita
per al tercer i quart lloc s’ha imposat l’Àlvar Alonso guanyant per
un clar 2 a 0 a Lázaro Lorenzo.

Redacció

A

les instal·lacions de la Federació Catalana d’Escacs
ha tingut lloc, del 4 a l’11
de maig, la disputa del Campionat
Absolut de Catalunya 2013, on han
participat 16 jugadors d’alt nivell.
La competició s’ha disputat en el
format d’eliminatòries, com els
darrers anys, a dues partides per
eliminatòria (cas d’empat, se jugava desempat a dues partides a 15
minuts més increment, i si persistia, dues a 3 minuts més increment).
Els jugadors que han tingut dret
a participar són els campions de
cada delegació, el subcampió de
Barcelona, el campió juvenil (que
ha renunciat), la campiona femenina, els dos primers classificats de
la temporada passada, els tres primers catalans del Circuit anterior i
els jugadors d’Elo més alt.
Orelvis Pérez s’ha proclamat
campió de Catalunya després de
derrotar José Manuel López a la
final, per 1½ a ½. El jugador cubà
nacionalitzat s’ha enfrontat, en les
successives eliminatòries, amb
Antoni Gual, Miquel Illescas,
Lázaro Lorenzo i finalment José
Manuel López.
El campió és l’únic dels jugadors que adquireix el dret a parti-
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cipar en el Campionat Absolut
d’Espanya.
En la final de consolació, Àlvar
Alonso s’ha imposat per 2 a 0 a

Lázaro Lorenzo.
El número u de la competició,
Miquel Illescas, va passar la primera eliminatòria però va caure

derrotat per Orelvis a la segona.
La competició ha estat dirigida
per Antonio López i arbitrada per
Manuel Navarro.

Orelvis Pérez, a l’esquerra, es va imposar en la final a José Manuel López, a la dreta.

Trobareu totes les partides de la competició a
http://www.escacs.cat/component/content/article/9-uncategorised/1238-partides-del-campionat-absolut-de-catalunya
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Àlvar Alonso, tercer classificat.

K
k

López, J

Narciso, M
Obertura Espanyola [C77]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6
4.¥a4 ¤f6 5.d3 b5 6.¥b3 ¥c5!?
7.c3
Si 7.¤xe5 ¤xe5 8.d4 ¥xd4!
9.£xd4 d6=
7...d6!
No serveix 7...¥b7 8.d4² ; tampoc
era bo 7...0–0 8.d4 ¥b6 9.dxe5
¤xe4 10.¥d5²
8.¥g5 h6 9.¥h4 ¦b8 10.¤bd2
¥a7 11.¤f1 a5 12.a4 b4! 13.¥xf6
Sembla mes lògic 13.¤e3 g5!?
14.¥g3 ¥xe3 15.fxe3 0–0 16.0–0
¤g4
13...£xf6 14.¤e3 0–0 15.0–0 ¥e6
16.¤d2 bxc3 17.bxc3 ¥xe3
18.fxe3 £g5 19.¦e1 ¥xb3
20.¤xb3 f5!?
Una altra possibilitat és 20...¦b6
21.¤d2 ¦b2 22.¦b1 ¦fb8
21.¤d2 fxe4 22.¤xe4 £g6
23.£d2 ¢h7
Era millor 23...¤e7 24.¦f1 £e6
25.¦xf8+ ¦xf8 26.¦b1 ¤d5 27.¦b5

Lázaro Lorenzo, quart classificat.

Miquel Illescas, número u del torneig.

£f7!
24.£a2 ¤e7 25.¦ab1 ¤f5
26.¦xb8 ¦xb8 27.£f2 ¤e7
28.£c2 ¤d5 29.¤d2 ¤b6
Era millor 29...¦f8! 30.¤c4 e4
31.dxe4?! ¦e8!
30.e4 £e8
30...¦f8!
31.¦b1 ¤d7 32.¦xb8 £xb8
33.¤c4 ¤c5 34.d4 exd4 35.cxd4
£b3?

40.¤b7! ¢f6 41.a5 ¢e5 42.a6 c5
43.a7 ¤c7 44.¢d3 h5 45.¢c4
¤a8 46.¢b5 ¢xe4 47.¢c6 c4
48.¤xd6+ ¢d3 49.¤b5 1–0
J. Segura

36.£xb3 ¤xb3 37.¢f2 ¤xd4
38.¤xa5! ¢g6 39.¢e3 ¤e6
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Pérez, O

López, J
Defensa Siciliana [B84]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 d6 6.¥e2 a6 7.0–0 £c7
8.a4 ¥e7 9.a5 0–0 10.¥e3 ¤bd7
11.¤b3 b5 12.axb6 ¤xb6 13.£d4
¤fd7 14.¦fd1 ¦d8 15.¥f1 h6
16.¤a4 ¤xa4 17.£xa4 ¤f6 18.¥d3
¥d7 19.£a5 £b8 20.£b6 £xb6
21.¥xb6 ¦db8 22.¥d4 e5 23.¥c3
¥b5 24.f3 ¢f8 25.¥xb5 ¦xb5
26.¦a5 ¦b6 27.¦da1 ¢e8 28.¤c1
¤d7 29.¤d3 ¤b8 30.¤b4 ¢d7
31.¤d5 ¦b7 32.¦5a4 ¥d8 33.¢f1
¢e6 34.g4 g6 35.¢e2 ¦b5 36.b4
¦a7 37.¥d2 ¦d7 38.c4 ¦bb7
39.¦b1 f5 40.b5 fxe4 41.fxe4 axb5
42.cxb5 ¦a7 43.¦ba1 ¦xa4
44.¦xa4 ¦b7 45.b6 ¤c6 46.¥e3 h5
47.gxh5 gxh5 48.¢d3 1–0

XXIX Campionat de Veterans de Catalunya

Lluís Coll, del Catalònia, s’ha imposat després de guanyar les primeres rondes i administrar l’avantatge a la segona meitat del torneig. L’anterior campió, Joan Bautista, ha fet un torneig irregular,
fins i tot faltant una ronda, i ha estat lluny de repetir títol. Guillem
Buxadé ha perdut bona part de les seves opcions després de les
taules a la penúltima ronda.
Jaume Bosch

E

n el marc incomparable de
la costa catalana, la població de Santa Susanna i a
l’Hotel Indalo, es va celebrar
aquest esdeveniment anual des del
4 al 12 de maig. Aquest any han
participat 52 jugadors, el mateix
nombre que l’any passat, però entre 14 o 17 jugadors diferents.
Aquest any hi ha hagut més lluita
que altres anys, serà per què es premiava el nombre de victòries com
a primer desempat fix?
A la primera ronda va haver-hi
poques sorpreses, com poden ser
les taules de Monedero (Jake) contra Mora (Lleida) després de 58 jugades, i igualment de Boqueras
(Aragonés) contra Garcia (Lira),

Lluís Coll, del Catalònia, campió veterà de Catalunya.
Classificació final

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

Coll, Lluís
Buxadé, Guillermo
Tejero, Fermin
Simon, Emili
Anguera, Jaime
Monedero, Josep
Grau, Isidre
Bautista, Joan
Bollero, Alfonso
Coll, Joan
Fernández, Josep
Marchador, Jordi
Lluverol, Salvador
Franquet, Joan
Tarrus, Narcís
Navarro, Antoni
Mas, Pere

Ctn
Ven
Con
Ter
San
Jak
Cas
San
Cma
Gpv
Hor
Jak
Vif
Tpe
Ger
Rub
Tod

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

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Nicolau, Manel
Bonell, Antonio
Sanz, Fernando
Lázaro, Àngel
Sánchez, Emilio
Borràs, Teodoro
Santolaria, M
Morales, Ramon
Capelles, Ramon
Solsona, Josep
Garcia, Josep
Altafulla, Agustí
Cornudella, Josep
Colom, Xavier
Cerdans, Ferran
Xalabarder, Eudaldo
Giralt, Julio
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Ger
Ger
Jak
Fom
Les
Pin
Cec
Lle
Avi
Cap
Lir
Mal
Arg
Bug
Sap
Bug
Sqv

5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4

35. Mora, Joan
36. Barahona, Gregorio
37. Matamoros, Antonio
38. Michavila, Rafael
39. Castan, Alejandro
40. Duran, Juan
41. Mengual, Antoni
42. Tort, Juan José
43. Pascual, Antonio
44. González, Antoni
45. Ylla, Rafael
46. Arias, José
47. Valarezzo, Pedro
48. Bou, Ernest
49. Febrero, Lluís
50. Trafi, Joaquin
51. Boqueras, Pere
52. Artigas, Ramir

Lle
Cma
Cma
Les
Arg
Reu
Sfe
Con
Tpe
Cma
Con
Atb
Ctf
Bip
Com
Cor
Arg
Les

4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
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Lluís Coll s’imposa amb claredat

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 41 maig 2013
Els dos primers classificats, Guillem Buxadé i Lluís Coll, es van enfrontar a la cinquena ronda i van fer taules.

que sembla que li té presa la mida
perquè l’any passat també van entaular, i la de Duran (Escacs Reus)
contra Arias (Ateneu Barcelonès)
A la segona ronda sí que hi va
haver sorpreses grans. Simón (Terrassa) no va poder amb Fernández
(Hortenc) i, amb sort, va haver de
signar les taules en 36 jugades. Una
altra sorpresa va ser la derrota de
Bautista contra el fort jugador
Marchador del (Jake) en 51 jugades. Altres taules van ser entre
González (Cerdanyola Mataró) i
Buxadé (Lira Vendrellenca) i entre Monedero i Bou (Bisbal) en 63
jugades.
A la tercera ronda podem destacar entre els primers taulers les
lluites entre Anguera (Sant
Andreu) i Bonell (Gerunda) on el
primer jugador va necessitar 55
jugades per imposar-se, i la de
Buxadé contra Sanz (Jake) on el

blanc també va necessitar 69 jugades per guanyar.
A la quarta ronda, una partida a
destacar seria la de Coll (Catalònia) contra Anguera, on després
d’una dura lluita i quan semblava
el més probable les taules, el jugador de negres va cometre una
imprecisió i va haver de rendir-se
en 57 jugades i és que en aquesta
ronda va haver-hi diverses partides
que van tenir més de 50.
La cinquena ronda també es va
caracteritzar per partides llargues,
a destacar la de Marchador contra
Santolaria que va acabar en taules
després de 133 jugades, un final de
torre contra torre i alfil de Santolaria, la de Buxadé contra Coll, taules en 53, i Anguera contra Tejero
(Congrés) que va guanyar l’últim
després de 63 jugades.
A la sisena ronda, una altra vegada Marchador amb negres va ha-
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ver de conformar-se amb les taules contra Altafulla (Malgrat) després d’una altra llarga partida amb
65 jugades. D’altra banda, destacar només la derrota de Tejero amb
negres davant de Coll per al primer lloc de la taula.
A la setena ronda, Simón amb
4,5 punts, amb blanques havia
d’aconseguir la victòria davant de
Coll amb 5,5 perquè aquest no decidís ja el torneig, però després
d’una dura i enverinada lluita, i
amb qualitat de menys, va haver
de conformar-se amb les taules en
53 jugades. També teníem la partida Buxadé amb 5 contra Monedero amb 4,5 en què el primer jugador va guanyar en 53 jugades i
empatar en el cap de la classificació amb Coll. També hi havia la
partida Bautista-Fernández, on el
jugador de negres tenia les taules
a la seva mà, però una petita im-
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Guillem Buxadé va tenir opcions de lluitar pel títol fins a la penúltima ronda.

precisió li va obligar a rendir-se a
la jugada 68.
A la penúltima ronda hi havia
dos jugadors amb 6 punts, Buxadé
i Coll, amb 5,5 Tejero i amb 5 Bautista, Simón i Anguera, així com 7
jugadors perseguidors amb 4,5
punts. Tejero contra Buxadé van
signar les taules en 15 jugades, no
així Coll i Bautista, aquest quan
semblava que tenia les taules, en
el seu afany de victòria va cometre una imprecisió que li va costar
la partida i i va haver de rendir-se
en 51 jugades. Anguera es va rendir davant de Simón. A destacar en
aquesta ronda la partida Santolaria contra Navarro (Rubinenca) en
què el jugador de blanques es va
trobar una altra vegada amb el final de torre contra torre i alfil, però
aquesta vegada ell només amb la
torre, però una altra vegada van ser
taules en 94 jugades.

I vam arribar a l’última ronda,
amb Coll com a líder amb 7 punts,
6,5 de Buxadé i amb 6 Simón i
Tejero. Com que Coll havia jugat
amb tots els seus perseguidors, el
seu contrincant va ser Monedero,
que va jugar amb les peces blanques. No va haver-hi gaire lluita
perquè Monedero es va conformar
amb les taules en 10 moviments.
Quan això va succeir, en la següent
taula Buxadé amb blanques contra Simón també van fer taules en
11 jugades. En l’altra taula, on jugaven Bautista contra Tejero, també van efectuar taules en 8, amb la
qual cosa Coll (Catalònia) es proclamava campió del torneig.
En el torneig hi ha hagut, a diferència d’altres anys, partides molt
disputades, tant al capdavant com
en la part final de la mateixa. En
l’àpat de final de torneig vam lliurar els diferents premis:
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Fermín Tejero, tercer classificat.

Parxís per a senyores acompanyants

Campiones:
Buisan - Rivares
Subcampiones: Segura – Semir
Partides ràpides

Campió:
Subcampió
Premi tram:

Lluís Coll
Fermín Tejero
Agustí Altafulla

Jugadors major de 72 anys

Primer:
Segon:

Jaume Anguera
Josep Monedero

Jugador mes veterà del torneig

Josep Cornudella
Equips

Campio:
Subcampio:

Jake
Gerunda

Premis per tram d’Elo català

1700 a 1950
1951 a 2030
2031 a 2175

Josep Solsona
Emilio Sánchez
Alfonso Bollero
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II Obert Actiu del Catalunya EC
Els jugadors amateurs posen l’espectacle
En un format per a jugadors no professionals s’ha disputat el passat 5 de maig, amb gran èxit, la segona edició de l’Obert Actiu del
Catalunya, on Jorge Alberto Ramírez, de l’Escola d’Escacs de Barcelona, s’ha imposat al líder a la darrera ronda, Joan Martorell.
Jordi Morcillo

E

l passat diumenge 5 de maig
el Casinet d’Hostafrancs va
acollir la segona edició del
renovat Open del Catalunya, que
des de l’any passat ha adoptat un
format d’un dia, a escacs actius.
Enguany el torneig ha presentat
dues modificacions destacables: la
sala de joc ha estat el teatre del Casinet, espai ampli i més adequat
que les sales del primer pis. I d’altra banda, la inscripció estava limitada a jugadors amb Elo català
per sota de 2350.
El format del torneig, per tant,
passa a ser purament amateur. Els
premis s’han retocat lleugerament
a la baixa. Però això, lluny de ser
un fre a la inscripció, ha estat un
revulsiu: la participació real s’ha
equilibrat a la de l’any passat (106
jugadors). Però a la pràctica, hi ha
aspectes que deixen molt millors
sensacions que el 2012:
- Les baixes a la primera ronda
s’han minimitzat a només una, i
avisada amb antelació.
- L’esperit de lluita s’ha mantingut de la primera a l’última ronda,
i en cap moment s’han vist taules
especulatives en menys de quinze
jugades (i potser ni en menys de
30).
Sempre pot resultar atractiu
comptar amb titulats internacionals
als tornejos, però sempre i quan
aportin el millor d’ells mateixos.

Guanyador del torneig, el mexicà Jorge Alberto Ramírez, al centre, Joan Canal, a
l’esquerra, i Joan Martorell a la dreta.

L’experiència de l’any passat, amb
moltes partides exemptes de lluita, va deixar un regust amarg i això
ha fet repensar el torneig per a un
públic molt més amateur. Podem
dir, sense risc a equivocar-nos, que
ha estat el torneig més net i pur que

Classificació final
1. Ramírez, Jorge A. Escola E Bcn 7,5
2. Martorell, Joan
Malgrat 7
3. Canal, Joan
Terrassa 7
4. Juan, Pau
Catalunya 7
5. González, Raúl O. SCC Sabadell 7
6. García, Fco. Javier
Barberà 7
7. José, Daniel
Andorra 7
8. Masip, Oriol
Foment 6,5
9. Serrat, Ernest
Olot 6,5
10. Valls, Artur
Ateneu Colón 6,5
fins a 107 jugadors.
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hem organitzat en molt de temps.
Jorge Alberto Ramírez s’imposa en
un camí ple d’obstacles

La limitació d’Elo ha fet pujar notablement la presència de jugadors
entre 2200 i 2350, normalment escassa en aquest tipus de tornejos,
ja que són un col·lectiu “en terra
de ningú”, sense tram d’Elo per
disputar i amb minses possibilitats
d’optar a la general. Fent un cop
d’ull al rànquing, el torneig era, en
la seva part alta, realment dur, amb
acreditats experts de semirràpides
i alguns joves en franca progressió.
Les quatre rondes del matí no
han clarificat la part alta, però si

que han despenjat els dos únics MF
del torneig: Javier García i Raúl
Omar González. En començar la
tarda, el MC Felipe Porras s’ha
convertit en el primer líder en solitari i per uns moments semblava
el més ferm aspirant al torneig,
però ha estat frenat per Pau Juan,
el jugador més destacat de la pedrera del Catalunya.
A partir de llavors, s’han succeït
les bufetades i els canvis en el liderat. El MC català del Malgrat
Joan Martorell ha arribat líder a
l’última ronda, amb 7/8, però per
defensar aquest lloc havia de puntuar amb negres contra un dels rivals més durs del torneig, el CM
Jorge Alberto Ramírez (Escola
d’Escacs de Barcelona). El jugador mexicà, si bé no era el primer
del rànquing, sí que era el jugador
amb més Elo FIDE i finalment ho
ha demostrat. Victòria seva en la
partida decisiva, acompanyada de
taules de rivals directes (Daniel

José i Raúl Omar González), li han
donat un triomf al capdavall merescut: guanyar les quatre darreres
rondes amb aquesta forta competència és prou argument per alçarse amb el primer lloc.
Segon lloc al podi, també merescut, per a Joan Martorell, i tercer per a Joan Canal (Terrassa), que
no ha perdut mai de vista les primeres taules i ha sabut refer-se de
dues derrotes contra pronòstic.
Amb els mateixos punts, però fora
del podi han quedat el local Pau
Juan i Raúl Omar González (SCC
Sabadell), ambdós encara en zona
de premis. I encara amb set punts,
que dóna idea de la igualtat de la
part alta, també hi ha Javier García
(Barberà) i Daniel José (Andorra).
Trams i edats: lluita a tot arreu

En la classificació per trams, Francisco Moratinos (Espiga) ha fet
bona la seva condició de jugador
perillós a ritmes ràpids per endur-
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La sala del Teatre del Casinet ha permès als 107 jugadors gaudir d’un espai ben ample.

se el tram de 2000 a 2149. L’incansable Ricard Nadal (Escola
d’Escacs de Barcelona) s’ha endut
el de 1850 a 1999, tram que aviat
ja no podrà jugar donada la seva
progressió. I el sabadellenc Jordi
Villa s’ha fet amb el primer lloc
del tram de 1700-1849, com sempre un dels més disputats i incerts.
Domini incontestable de Juan Quero (el Prat) en la classificació de
veterans, que enguany fixava el
llindar als 65 anys. No obstant,
Quero també s’hagués imposat en
cas d’incloure també els majors de
60: sense anar més lluny el seu
consogre Carles Severri, avui amb
un ull a la partida i un altre a la
promoció del seu llibre “El triunfo
de los pequeños”, tot un èxit editorial del nostre petit món.
Llibert Céspedes (Tres Peons) ha
guanyat un bonic duel a Joana Ros
(Sant Boi) en la categoria sub-10.
Gerard Ayats (Llinars V.) s’ha recuperat d’un mal inici per signar
3,5/4 a les darreres rondes i endurse el premi al millor sub-12.
Més car estava el premi al millor
sub-14, amb jugadors en gran forma. Aquí Max Orteu (Escola d’Escacs de Barcelona) ha guanyat un
pols molt intens a Xavier Martínez
(Tres Peons). Menys problemes ha
tingut Marc Torrents (Peona i Peó)
per endur-se un sub-16 amb poca
competència.
La segona edició es tanca amb molt
bones sensacions i una fórmula que
funciona, i que pot funcionar més
aplicant-hi petits retocs. Mentrestant, el torneig de partides lentes
del club seguirà sent l’Open de
Sants (enguany del 23 d’agost a l’1
de setembre), on hi tenim una petita part de responsabilitat. Però,
tractant-se del torneig més gran
d’Espanya, no és poca cosa..
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Calendari de la Xa edició del Circuit Català 2013

Oberts aspirants
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