48

Setembre 2013

digital

X Circuit Català d'Oberts Internacionals
El GM peruà Jorge Cori, campió de l'edició 2013

1

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 48 setembre 2013

Butlletí
D'ESCACS

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 48 setembre 2013

Butlletí
D'ESCACS
digital

nº 48

Setembre 2013

Índex
Competicions de la Federació Catalana d'Escacs
4 XXXVI Festa Catalana dels Escacs
Circuit Català
8 Open Internacional Ciutat de Manresa 2013
9 VI Obert Internacional Ciutat de Sabadell
10 XI Obert d’Escacs Actius "Vila de Santpedor"
11 Diada 11 setembre d'escacs actius
12 XXI Open de Vallfogona de Balaguer
Altres competicions
13 III Memorial Josep Coll
Necrològiques
15 Josep Paredes i Prats, un Mestre dels escacs i de l’Amistat

Confecció:
Equip de redacció del
BUTLLETÍ D'ESCACS DIGITAL de
la Federació Catalana
d’Escacs
Redacció i administració:
Carrer Sant Adrià, 20
(Recinte Fabra i Coats)
08030 Barcelona
Tel 93.3185926
e-mail:
federacio@escacs.cat
L'opinió de la Federació Catalana
d'Escacs només s'expressa en l'editorial.

www
.escacs.cat
www.escacs.cat

2

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 48 setembre 2013

3

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 48 setembre 2013

XXXVI Festa Catalana dels Escacs
Sant Adrià rep la Festa Catalana 2013
La participació dels equips en el Campionat de Ràpides dobla l'edició 2012
Amb una participació de 300 persones s'ha celebrat l'edició 2013
de la Festa Catalana dels Escacs, al pavelló poliesportiu de Marina
Besòs, organitzada per la FCE i el CE Sant Adrià. La UE Montcada
s'ha adjudicat el Campionat de Catalunya de Ràpides per Equips,
on han participat 76 equips, el doble que l'edició anterior, celebrada a Ponts.
Redacció

L

a localitat barcelonina de
SantAdrià del Besòs va acollir el diumenge 29 de setembre de 2013 la 36è Festa Catalana dels Escacs, al pavelló poliesportiu de Marina Besòs. Pel matí
es va celebrar la tradicional competició amb 78 equips que van disputar el Campionat de Catalunya
de partides ràpides. Al migdia es
va fer el tradicional dinar, al mateix pavelló, per primer cop un
buffet lliure.

UE Montcada, campions del Campionat de Catalunya de Ràpides per Equips, amb Èrik
Martínez, Luis A. Gómez Jurado, Jaime A. Cuartas i Arturo Vidarte, d'esquerra a dreta.

Classificació final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Montcada
SCC Sabadell A
Barberà A
Sant Boi A
Tres Peons A
La Colmena A
Barcelona UGA A
Banyoles A
Scc Sabadell B
Catalunya
Vilafranca
Barberà B
Sant Martí A
La Passió d’E.
Mollet A
Sant Feliu
Ateneu Colon A
Granollers-Canovelles
Olesa A1
Montmeló A
Maragall
Balsareny-Sallent
Sant Andreu A
Ripollet A
Barcelona UGA D

DH 29
DH 25,5
DH 25
1D 24,5
1D 23,5
2D 23,5
DH 23,5
Pr 23
1D 22,5
1D 22,5
2D 22,5
Pr 21,5
1D 21,5
Pr 21
1D 21
2D 20,5
2D 20,5
Pr 20,5
Pr 20,5
2D 20
Pr 20
Pr 20
DH 20
1C 20
1C 20

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Jake A
Sant Adrià A
Peona i Peó A
Cerdanyola B
Sant Andreu B
Gerunda A
Sant Martí B
Gran Penya A
Hortenc
Peona i Peó C
Vilafranca A2
Aragonès
Tres Peons B
Llinars A
Martorell A
Cerdanyola C
Espiga de les Corts A
Sant Martí C
Llinars B
Canet
Montmeló A-2
Comtal
Guissona
Scc Sabadell D
Sant Martí D
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2D 19,5
2D 19,5
1D 19,5
1D 19,5
2D 19
2D 19
Pr 18,5
1D 18,5
1C 18,5
1C 18,5
2D 18,5
Pr 18
2D 18
2D 18
Pr 17,5
Pr 17,5
2D 17,5
1C 17,5
1C 17,5
1C 17,5
2D 17
2D 17
Pr 17
1C 17
2C 16,5

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Cardedeu A
Vila Olímpica
A.C.Padro
Badalona A
Badia A
Amics de Llucmajor
Ideal Clavé
Mollet B
Espiga de les Corts B
Ripollet B
Cornellà B
Peona i Peó B
La Lira
Banyoles B
Collblanc
Olesa A2
Martorell B
Diagonal Mar
Montmeló B
Santa Eugènia
Sant Adrià B
Badalona B
Pallejà
Ateneu Colon B
Sant Andreu D
Sant Martí G

1C 16,5
1C 16,5
1C 16
Pr 16
1C 16
3C 16
1D 16
1C 15,5
1C 15,5
3C 15
1C 15
2D 14,5
Pr 14,5
2C 14,5
Pr 14
Pr 14
1C 13
2C 13
2C 13
2C 12,5
2C 12,5
2C 12,5
1C 12,5
1C 11
1C 10,5
3C 10,5

El guanyador absolut va ser la
Unió d’Escacs Montcada, seguit
del SCC Sabadell, i va completar
el podi el CE Barberà. El Montcada
va manar durant tota la competició, tot i que va arribar a perdre
l'important matx contra l'equip que
quedaria segon.
El Sabadell, a 3,5 punts del
campió, va tenir un inici més dubtós, i fins i tot va arribar a perdre
el seu matx contra el mateix
Sabadell B!
Pel que fa al tercer classificat,
el Barberà, va tenir un bon inici,
però no va poder superar els rivals
més directes.
Bon inici del Barcelona UGA,
amb tres 4-0 consecutius que no
van tenir continuïtat, acabant finalment en 7a posició.
Sant Boi es va proclamar campió de 1a divisió, seguit d'aprop pel
Tres Peons. L'equip del Baix
Llobregat va quedar ben a prop del
podi.
Gran paper de la Colmena, que
va guanyar el premi de 2a divisió.
El Vilafranca va ser el subcampió
de la categoria.
Excel·lent paper també per al
Banyoles, 8è de l'absolut i campió
destacat de Preferent, tot i el fort
correctiu del Sabadell B a la 7a
ronda. El Barberà B va ser el segon de Preferent.
El Ripollet, amb 20 punts, va
ser el campió de 1a categoria, empatat amb el Barcelona UGA D,
segon.
Bastant més enrera trobem el
campió de 2a categoria, el St. Martí
D, amb 16,5, seguit del segon
equip del Banyoles.
Ripollet B va guanyar a 3a, seguit de St. Martí G.. L'equip balear
d'Amics de Llucmajor jugava com
a convidat.

Vista del local de joc, al pavelló poliesportiu Marina Besòs.

El president de la Federació Balear, Carles Vich, amb els organitzadors del Torneig de
Llucmajor, Sebastià Nadal i Joan Oliver rebent un guardó commemoratiu.

Família Muratet, integrants de l'equip de Banyoles, amb Elias a l'esquerra, guardonat amb
la insígnia d'or.
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Campionat de Catalunya de Ràpides
per Equips
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Subcampió i campió del Circuit, Cristhian
Cruz i Jorge Cori, respectivament.

SCC Sabadell, recollint el premi de campió
de Catalunya de Divisió d'Honor.

La Festa

petició de ràpides celebrada al
matí.
Els premis del Circuit Català,
guanyat recentment pel jove GM
peruà Jorge Cori, van venir marcats per diverses absències, moltes d'elles justificades.
Tot seguit es va realitzar el sorteig del Torneig Internacional Casino-Ciutat de Barcelona, que enguany tindrà 8 jugadors, però que
manté la categoria XIV.
Per acabar es va fer el lliurament del premis de la temporada,
Campionat Absolut de Catalunya,
amb Orelvis Pérez com a campió,
i Campionat de Catalunya per
Equips, amb la SCC Sabadell com
a campiona.
A la Festa, organitzada per la
FCE i el CE Sant Adrià, hi van col·laborar l’ajuntament de St Adrià i
la Secretaria General de l’Esport.
L’acte va ser presidit per l’alcalde
de Sant Adrià, Joan Callao, el regidor d’Esports Joan Carles Ramos, el delegat de Barcelona d’Esports de la Generalitat, Santiago
Siquier i el president de la FCE,
Antoni Ayza. Va estar convidat el
president del la Federació Balear
d’Escacs, Sr. Carles Vich, amb el
que la Federació Catalana ha signat un conveni perquè el campionats internacionals disputats a les
Illes Balears puguin formar part del
Circuit Català d’Oberts Internacional d’Escacs.

Després de la Competició es va celebrar el dinar de germanor durant
el qual es van lliurar els guardons
i reconeixements de la temporada
esportiva.
Es va començar amb el lliurament de plaques, que van ser per a
l'ajuntament i el CE St. Adrià, per
l'organització de la Festa, així com
per a la Federació Balear i el CE
Amics de Llucmajor per la col·laboració amb el Circuit Català,
així com per la seva incorporació
del club balear.
Van rebre insígnies de plata Miquel Tarragó, per la seva llarga trajectòria com a organitzador, director, jugador, àrbitre, monitor i president del club St. Adrià; Josep Serra, com a impulsor dels escacs a
l'escola, així com per la seva tasca
com a director, monitor i organitzador, a més de jugador; Josep Ma.
Alomà, directiu del CE Masdenverge, organitzador de torneigs i
promotor dels escacs a la comarca
del Montsià; Lluís Castany, directiu del club i de la Delegació de
Lleida, organitzador i patrocinador
del Guissona; i Josep Mañé, directiu, organitzador i promotor dels
escacs a Vila-seca.
Va rebre la insígnia d’or de la
Federació el president del CE Banyoles, el Sr. Elias Muratet.
A continuació es van repartir els
premis als guanyadors de la com-
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Miquel Tarragó, del St. Adrià, insígnia de
plata.

Josep Serra, impulsor dels escacs a l'escola,
insígnia de plata.

Josep Ma. Alomà, del CE Masdenverge,
insígnia de plata.

Lluís Castany, president del CE Guissona,
insígnia de plata.

Josep Mañé, del Vila-seca, insígnia de plata.

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 48 setembre 2013

7

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 48 setembre 2013

Open Internacional Ciutat de Manresa 2013
Important davallada de la inscripció
Excel·lent final de Jorge Cori que s’imposa en solitari
El jove GM peruà Jorge Cori s'ha proclamat vencedor del torneig
d'escacs actius que ha tingut lloc el passat 22 d'agost. Cristhian
Cruz i Orelvis Pérez han completat podi. El nombre d'inscrits ha
baixat prop de la meitat respecte l'edició 2012.
Open Internacional Ciutat
de Manresa 2013
· 22 d'agost
· Categoria: a
· Participants: 54
· Guanyador: Jorge Cori
· Àrbitre principal: Enio Bello

Redacció

E

l passat dijous 22 d’agost es
va celebrar el tradicional
torneig manresà de partides
semiràpides, que enguany arriba a
la seva 40a edició. La competició
s’ha vist afectada per una forta davallada de participants respecte
l’any passat, que ha passat de 104
a 55 jugadors. A més, el nombre
de titulats internacionals ha baixat
a la meitat.
Amb només 18 anys, el jugador peruà Jorge Cori, que s’ha vist
superat per Cristhian Cruz a la 5a
ronda, ha guanyat la resta de partides, i ha aprofitat el relaxament a
les darreres rondes de jugadors
com el mateix Cruz o Aimen Rizouk, que tenien bones opcions,
per superar-los a la darrera ronda.
Mal paper del número u, el cubà
Lázaro Bruzón, que ha acabat perdent les dues darreres rondes i ha
acabat 14è.

Podi de la competició, amb Cristhian Cruz, Jorge Cori i Orelvis Pérez, d'esquerra a dreta.

Classificació final
1. Cori, Jorge
PER
2. Cruz, Cristhian
PER
3. Pérez, Orelvis
Montcada
4. Ortiz, I. Reynaldo
CUB
5. Jerez, Alfonso
Foment
6. Rizouk, Aimen
ALG
7. Guerra, J. Angel
CUB
8. Burmakin, Vladimir
RUS
9. Lorenzo, Lázaro
St Josep
10. Rahal, Michael
SCC Sabadell
fins a 55 jugadors.

8
7,5
7
6,5
6,5
6
6
6
6
6

Trobareu un àlbum de fotos del torneig al Web http://www.escacscataloniaclub.net/02_open/open.html
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Bona actuació del jugador del
Foment, Alfonso Jerez, que ha cedit només una derrota contra el tercer classificat, Orelvis Pérez, i ha
acabat finalment 5è.
La germana del campió, Deysi
Cori, ha estat la millor fèmina de
la competició. La campiona del
món sub-16, l’any 2009, ha acabat
15à, amb 5,5 punts.

VI Obert Internacional Ciutat de Sabadell

El MI islandès Gudmundur Kjartansson ha superat finalment els
favorits i s'ha alçat amb el triomf en la VI edició de l'Obert Internacional Ciutat de Sabadell. La davallada en el grup A, deguda a la
coincidència de dates amb els campionats estatals s'ha compensat
amb l'èxit de participació dels altres dos grups, el B i el sub-14.
VI Obert Internacional
Ciutat de Sabadell
· del 2 al 10 de setembre
· Categoria: B
· Participants: 129
· Guanyador: G. Kjartansson
· Àrbitre principal: R. Rodríguez

Redacció

L

a 6a edició de l’Obert Internacional Ciutat de Sabadell
s’ha dividit en 3 grups. Un
grup A i un grup B, segons Elo, i
un grup C format per jugadors sub14. El grup A l’han format per 31
jugadors, una tercera part menys
que l’any passat i una menor participació de titulats internacionals,
degut en part a la coincidència amb
els campionats d’Espanya individual i per equips. Així, jugadors
locals com Josep Oms o Àlvar
Alonso que venien tots els anys al
torneig, no han pogut assistir degut a aquests compromisos escaquístics.
L’islandès Gudmundur Kjartansson finalment ha ficat el cap
entre els dos GMs que participaven i entre altres jugadors amb més
Elo, tot i la derrota a la segona ronda, i ha acabat primer en solitari.
Karen Movsziszian ha pagat cara
la derrota contra l’islandès en la
decisiva partida de la penúltima

El jove MI islandès, Gudmundur Kjartansson, guanyador del torneig.

ronda i s’ha hagut de conformar
amb la segona posició. L’altre GM
participant, Miguel Muñoz, ha estat massa conservador, amb 5 taules consecutives i, malgrat guanyar

Classificació final
1. Kjartansson, Gudmundur
ISL
2. Movsziszian, Karen
ARM
3. Muñoz, Miguel
Cerdanyola
4. González, Arián
St Andreu
5. Pulvett, Daniel
VEN
6. Lorenzo, Lázaro
Sant Josep
7. Moreno, Javier Collado Villalba
8. Valdés, Leonardo
CRI
9. Espinoza, Willyam
PER
10. Díaz, J. Manuel
VEN
fins a 31 jugadors.
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7
6,5
6,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

la darrera partida, ha acabat amb
mig punt menys, tercer.
El jugador indi Aryan Chopra
ha estat el millor sub-16. No ha
participat cap fèmina en el grup A.
Al grup B, el gallec David Fernández ha guanyat, amb 8 de 9, cedint
una derrota contra el segon classificat, el jugador del CE Montornès
Ismael Molano.
El grup C ha estat format per
31 jugadors sub-14, millorant
d’aquesta manera la participació de
la temporada anterior. Gabriel
Vacas, del Llinars, s’ha imposat
amb autoritat, seguit per Luis Alonso, del club organitzador.
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Sorprenent victòria del MI G
G.. Kjartansson
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XI Obert d’Escacs Actius "Vila de Santpedor"
Jorge González dóna la sorpresa
Magnífic torneig d’Àlex V
entura, de 14 anys, que ha acabat 11è.
Ventura,
La sala Cal Llovet ha estat un any més la seu del torneig organitzat
pel CE Santpedor. Inesperada victòria del veterà MI Jorge González en un torneig que ha baixat, tant en participació com en mitjana d'Elo, respecte l'edició anterior.
XI Obert d’Escacs Actius
"Vila de Santpedor"
· 8 de setembre
· Categoria: a
· Participants: 73
· Guanyador: Jorge González
· Àrbitre principal: Cristina Pérez

Redacció

E

l MI Jorge González s’ha
imposat de forma inesperada davant de GMs que el superaven de molts punts d’Elo, com
el cubà I. Reynaldo Ortiz o l’algerià Aimen Rizouk. El veterà MI colombià, tot i perdre a la 5a ronda
amb Rizouk, ha fet un torneig sòlid i ha acabat amb 3,5 punts a les
4 darreres rondes, tot i enfrontarse amb jugadors que han acabat
entre els 10 primers. Meritori triomf de González que, amb 59 anys
(a un any d’entrar en la categoria
de veterans), continua en primera
fila.
Aimen Rizouk, per la seva banda, s’ha mostrat conservador, i tot
i no perdre cap partida, l’excés de
taules l’han deixat a mig punt del
campió, superant, això si, els altres dos jugadors que han acabat
amb 6,5, I. Reynaldo Ortiz i Omar
González, aquest últim amb 3 de 3

El MI colombià Jorge González, sorprenent guanyador del torneig.

a les rondes finals, ficant el cap entre els que es disputaven el podi.
El MI del Barberà, Jonathan Alon-

Classificació final
1. González, Jorge A.
COL
2. Rizouk, Aimen
ALG
3. Ortiz, I. Reynaldo
CUB
4. González Raúl O. SCC Sabadell
5. Mellado, Joan
AND
6. Alonso, Jonathan
Barberà
7. Baños, Oscar
ARG
8. Rahal, Michael A. SCC Sabadell
9. Sanfeliu, Albert
Santpedor
10. Guerra, J. Angel
CUB
fins a 73 jugadors.
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7,5
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6
6
6

so, primer català, ha fet un meritori torneig, però la derrota davant
del campió a la 7a ronda l’ha allunyat de la lluita per als primer llocs,
acabant finalment 6è.
La veterana Júlia Franch, del club
local, ha estat la millor fèmina.
Josep Mascaró, també del
Santpedor, ha acabat com a millor
veterà.
Sorprenent el jugador sub-14 del
Vila Olímpica, Alexandre Ventura,
que ha acabat 11è, amb 6 punts, per
davant de molts titulats internacionals.

Diada 11 setembre d'escacs actius

Coincidint amb la Diada de Catalunya, la SCC Sabadell ha organitzat una nova edició de la competició d'escacs actius, que enguany
s'ha emportat el MI xilè Luis Rojas. Podi sudamericà, completat,
per José A. Guerra i Jorge González.
Diada 11 setembre d'escacs
actius
· 11 de setembre
· Categoria: a
· Participants: 81
· Guanyador: Luis Rojas
· Àrbitre principal: R. Rodríguez

Redacció

E

l passat 11 de setembre es
va jugar al Parc Central del
Vallès, en jornada de matí i
tarda, la competició d’escacs actius organitzada per la SCC de
Sabadell.
El MI xilè Luis Rojas s’ha mostrat més regular que cap altre jugador, i sense perdre cap partida
ha arribat a la darrera ronda com a
líder, cosa que li ha permès guanyar amb unes simples taules, davant del que seria subcampió, el
cubà José Ángel Guerra. El MI
cubà s’ha vist sorprès per Marc
Sánchez a la tercera ronda i, tot i
que ha fet un bon final de competició, amb opcions fins l’últim
moment per guanyar, sempre ha
estat per sota de Rojas.
El MI colombià Jorge González
ha completat el podi. Empatat a
punts amb Guerra i altres dos jugadors, el veterà MI no ha fet cap
taules i ha arribat a ser tercer amb
dues derrotes.

El MI Luis Rojas, campió de la Diada de Sabadell.

Classificació final
1. Rojas, Luis
XIL
2. Guerra, José Angel
CUB
3. González, Jorge A.
COL
4. Gascón, Rafael
VEN
5. Valdés, Leonardo
Costa Rica
6. Moreno, Javier Collado Villalba
7. Pulvett, Daniel
VEN
8. Sánchez, Marc
Foment
9. Perpinyà, Lluís M. SCC Sabadell
10. Díaz, José Manuel
VEN
fins a 81 jugadors.
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7,5
7
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6
6

Els dos únics GM de la competició, Karen Movsziszian i Miguel
Muñoz, no han fet un bon torneig
i han acabat amb 5 punts, lluny dels
primers llocs.
La competició, dirigida per
Pere Reginaldo i arbitrada per l'AI
Roger Rodríguez, ha mantingut el
nombre de jugadors de l'any passat.
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Luis R
ojas guanya en la diada sabadellenca
Rojas

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 48 setembre 2013

XXI Open de Vallfogona de Balaguer
Clara victòria de Joan Mellado
Vicenç Esplugas, del Santa Coloma, acaba amb un meritori 3r lloc
Com cada any, el torneig de Vallfogona clou el Circuit Català amb
una competició d’escacs actius. Tot i la davallada en la inscripció,
enguany s’ha mantingut un bon nivell de jugadors. El jugador del
Catalònia, Joan Mellado, s’ha proclamat vencedor en solitari, seguit d’Arturo Vidarte i, sorprenentment, d’un MC de Santa Coloma,
Vicenç Esplugas, l’únic jugador sense titulació internacional entre
els 19 primers.
XXI Open de Vallfogona de
Balaguer
· Del 21 al 22 de setembre
· Categoria: a sup.
· Participants: 94
· Guanyador: Joan Mellado
· Àrbitre principal: R. González

Redacció

E

l poliesportiu de Vallfogona
de Balaguer ha estat un any
més la seu de l’Open organitzat pel club local. Amb una inscripció sensiblement menor que la
temporada passada (un 20%), el
torneig continua amb un bon nivell, fins i tot lleugerament superior al 2012 pel que fa a titulats internacionals.
Joan Mellado s’ha mostrat intractable i ha acabat les 11 rondes
invicte, cedint taules a les darreres
partides. Això si, no ha faltat l’ajuda de Vidarte, amb una derrota a
la darrera ronda que hagués pogut
donar la victòria al jugador del
Montcada. I la derrota ha estat contra la sorpresa de la competició, el
MC del Sta Coloma de Queralt,
Vicenç Esplugas, que ha tret el cap

Joan Mellado, vencedor del torneig.

enmig de molts titulats internacionals i ha acabat 3r. Esplugas, que
semblava no tenir cap possibilitat
després de perdre dues rondes seguides, davant de Mellado a la 4a i
Classificació final
1. Mellado, Joan
Catalònia
2. Vidarte, Arturo
Montcada
3. Esplugas, Vicenç
Sta Coloma
4. López, J. Manuel SCC Sabadell
5. Guerra, J. Angel
CUB
6. Narciso, Marc
Barberà
7. Djuric, Stefan
Tarragona
8. Adel, Oussama
Lleida
9. Movsziszian, Karen
ARM
10. Rojas, Luis A.
SCC Sabadell
fins a 94 jugadors.
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9
8,5
8,5
8
8
8
8
8
7,5
7,5

davant de Serrano (Elo 2047) a la
següent, ha fet una gran remuntada, amb 6 victòries consecutives
que l’han catapultat al podi.
El GM de la SCC de Sabadell,
J. Manuel López, també ha tingut
les seves opcions, però la derrota
davant de Narciso a la darrera ronda l’han allunyat de la lluita pel
podi. Destacable també el paper
d’un altre jugador del Sta. Coloma, Gerard Vila, de només 2006
punts d’Elo internacional, que ha
estat l’únic jugador sense titulació
en acabar dels 20 primers, fent 6,5
punts.

III Memorial Josep Coll
Èxit del nou format
La tercera edició del Memorial Josep Coll, organitzat pel CE Catalunya el 15 de setembre, s'ha disputat per sistema de lligueta per
equips. El duel entre el Peona i Peó i el Foment Martinenc s'ha decantat finalment de mà del primer.
Jordi Morcillo
CE Catalunya

E

l passat diumenge 15 de setembre el CE Catalunya va
celebrar la tercera edició del
torneig que ret homenatge a un dels
seus socis més emblemàtics: Josep
Coll (1941-2010), un dels socis
fundadors del club i alhora dels
més emprenedors cadascuna de les
35 temporades en què va pertànyer
al club.
Per allunyar-nos dels formats
més habituals, enguany hem provat una fórmula poc usada però que
ha demostrat ser tot un èxit: un torneig per equips tancat. Durant un
matí, dotze equips han disputat un
Round-Robin a ràpides de cinc
minuts. Els equips estaven formats
per quatre jugadors, ordenats per
Elo i amb possibilitat d’incloure els
suplents que es volgués. El sistema de puntuació era l’Olímpic
(punts de tauler).
Dels dotze equips, el club organitzador en posava quatre, mentre que els vuit restants eren clubs
convidats. Amb tots els clubs convidats ens uneix una bona relació:
en alguns casos una amistat entre
jugadors que anys enrere coincidíem en torneigs de joves, i en altres una amistat més recent feta en
innumerables competicions. S’ha
de dir que ens hagués agradat am-

Peona i Peó, equip guanyador.
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pliar la selecció, però les limitacions d’espai i organitzatives ens han
dut a buscar un torneig de qualitat
abans que de quantitat.
En tot cas, tots els convidats han
acudit a la cita i en cap moment
previ al torneig hem hagut de buscar substitut. Fins i tot la majoria
d’equips ha vingut amb més de
quatre jugadors per tal de fer rotacions. Simpàtic ha estat el cas de
l’Agustí: vuit jugadors per fer, segons un dels seus integrants, una
rotació a “a l’americana” (és a dir,
sencera).
La competició ha tingut un caire festiu i amistós, però un cop al
tauler cada jugador i cada equip ha
intentat donar el millor de si. Les
formacions dels equips presentaven molts integrants de gran nivell
i això prometia gran igualtat: el
Foment venia amb dos titulats internacionals; el Catalunya A estava format per 5 MCs; Colon, Vila
Olímpica i Peona i Peó són equips
molt joves a l’alça i gran toc de
peces a ràpides...
Durant les primeres rondes, no
es podia endevinar quin equip portava la batuta, perquè els 4-0 escassejaven i semblava haver-hi
mitja dotzena d’equips amb possibilitats de guanyar. Però cap a la
cinquena ronda, el torneig ha esdevingut un frec a frec entre Peona i Peó i Foment Martinenc. En
el duel directe, el Foment ha guanyat el Peona i Peó per la mínima
(2,5-1,5), però en la resta de matxs
el Peona i Peó ha estat més contundent, aconseguint més “golejades”. Finalment, el sistema olímpic ha beneficiat el Peona i Peó
(33,5), tot i l’esmentada derrota i
un empat. El Foment, en canvi ha
guanyat tots els matxs i en cas
d’haver-se jugat amb punts de

El Foment, subcampió, a només mig punt del Peona i Peó, amb Patricia Llaneza i Alfons
Jerez, de cara.

matx hagués guanyat tranquil·lament.
El Peona i Peó ha jugat amb
Albert Ezquerro, els germans
Ferran i Roger Cervelló i Marc
Torrents. Tots ells han demostrat
molta pràctica a ràpides. El Foment, per la seva banda ha mesclat
l’experiència d’un MI (Alfons Jerez), una WGM (Patricia Llaneza)
i un MC (Amadeu Heredia), amb
les bones maneres del més jove del
torneig, Víctor Álvarez (10 anys).
Cal aplaudir que un club dels grans
de Catalunya aposti per aquesta
política de planter.
El Catalunya A presentava una
alineació molt millor que la que
solem portar en competicions oficials per equips (Lliga Catalana a
banda): els 5 MCs Jordi Amigó,
Felipe Vera, Rubén Martín, Pau
Juan i Xavi Serrano. No obstant,
no són precisament les ràpides on
es defensen millor i ja d’un inici
han quedat força lluny dels capdavanters del torneig. Finalment han
remuntat el vol i han acabat en ter-
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cera posició.
Els altres llocs dels premis
s’han decidit per uns pocs punts:
Ateneu Colon quedava quart i el
Catalunya B (amb tres integrants
regulars de l’A) cinquè, deixant
només mig punt equips molt lluitadors com el Vila Olímpica o el
Jake.
El lliurament de premis ha
comptat amb la presència de la vídua d’en Josep Coll, que ha repartit els trofeus als premiats. A continuació, els participants han pogut gaudir d’un aperitiu senzill
però generós. Molts jugadors han
coincidit en felicitar l’organització
per la invitació i l’originalitat del
format. Sense comptar amb suport
informàtic i usant com a suport una
pissarra i un retolador, els més veterans han celebrat que un sistema
“de vella escola” encara es pugui
utilitzar i fer perfectament atractiu
el torneig. En definitiva, a convidats i amfitrions ens han quedat
ganes de repetir de cara a una quarta edició.

Un Mestre dels escacs i de l’Amistat (1934-2013)
El passat 24 de setembre ens va deixar Josep Paredes i Prats, víctima d'una cruel malaltia. El seu amic, Joaquim Travesset, ens ha
deixat unes darreres paraules sobre qui va rebre la medalla de plata de la Federació Catalana.
Joaquim Travesset

A

quest migdia del 26 de setembre de 2013, ens hem
acomiadat del nostre amic
Josep, que morí dos dies abans,
festivitat de la Mare de Déu de la
Mercè.
La Federació em demana que
faci unes notes sobre en Josep.
Potser jo no sóc la persona més
adequada, més propera, per poder
explicar millor tot el que ha representat en Josep Paredes per als escacs catalans. Però intentaré, encara que sigui una cosa poc curosa, que pugui reflectir, almenys, la
personalitat de l’amic.
Ja feia temps que estava malalt
i ell sabia que la malaltia era molt
greu. Malgrat tot, parlava amb veu
natural, com sempre, com si res no
passés al seu costat, com si tot estigués al seu punt, amb aquella
tranquil·litat que també tenia quan,
amb la seva obertura Catalana, feia
front els seus adversaris. Quan ell
llegia la meva nota sobre algun dels
articles que vinc fent sobre els escacs antics, de seguida rebia un
correu seu, agraint el detall i comentant-me aquelles coses que li
agradaven. Parlant amb ell per telèfon em semblava que tot era al
seu lloc. Que no passava res. Però
res més lluny de la veritat.

Josep Paredes, el 1964, quan va quedar
campió de Catalunya de 1a categoria.

La meva amistat amb ell ve de
lluny. Des de la nostra jovenesa,
quan començàvem a jugar els escacs i ens trobàvem, ara ací, ara
allí, en alguns dels campionats de
Catalunya. Després, cap els anys
’71 al ’76, i durant sis anys, vàrem
coincidir en el mateix club, El Foment Martinenc, el seu club, on ell
era el cor, on s’hi aixoplugava la
sang dels seus antics, volguts i estimats companys i amics: els Fàbregues, Gomila, Boada, Colomines, Morató, Fornés, GonzálezMaza, Padrós, Palau, Nicolàs, Va-

Josep Paredes, rebent la insígnia de plata de la FCE, de mans de Josep Flores.
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naclocha, Vila, Àngel Ribera, Oliva, Cherta, Picatoste, Satorra… i
tants d’altres que ara el meu record
no en fa prou justícia. I precisament
va sé ell qui em va dir si volia anarhi, en assabentar-se que el meu
club no podia formar equip.
Però ell tenia amics arreu, en
qualsevol lloc. El seu caràcter tranquil, el seu parlar sense alçar més
la veu del compte, el seu tarannà
conciliador davant d’algun problema, feien justícia a la persona. Una
d’aquelles persones que tots els
escaquistes voldríem que fos al seu
club, que feia pinya.
D’aquella època de companys
d’equip conservo algunes imatges.
La primera fou la d’un desplaçament a Vic, 7 de gener de 1973,
per jugar la corresponent ronda del
Campionat de Catalunya. En aquella època els escacs no ens els preníem com ara. Eren una mica diferents i no era gens estrany que, en
alguns desplaçaments, s’hi afegissin familiars, com ho podeu comprovar. Alguns de la imatge ja no
són, malauradament, entre nosaltres. Només afegir que darrera
l’objectiu hi havia en Juli Picatoste (foto de dalt).
I la següent fotografia, que l’he
tret del diari “Dicen…”, correspon
al lliurament de premis del torneig
del mateix diari. Un torneig en el
qual va vèncer Josep Paredes, després d’unes dures partides contra
els primers jugadors catalans, entre els quals s’hi trobaven: Comes,
Caballero, Pisa, Puig Nadal, Ridameya, Simon i en Jaume Lladó,
campió d’Espanya, dintre un total
de 256 jugadors. Pel que veiem, en
Josep Paredes va eliminar pràcticament a tot el fort equip del Terrassa. Aquest és, potser, un dels
seus millors triomfs.

Vic, 7 de gener de 1973: Senyores Picatoste, Travesset i Cherta, Pere Cherta, Travesset,
Gomila, Boada i Josep Paredes, amb els fills d’alguns dels anomenats.

El seu club, el Foment Martinenc, gràcies als seus resultats,
també va guanyar el trofeu per
equips, que consistia en el televisor que també hi surt.
Els trofeus foren entregats en
un lloc molt especial, la “Terraza
Martini-Rossi, amb la presència
dels notables periodistes Albiach
y Castillo, del diari “Dicen…”, a

més del president de la Federació
Catalana, Joaquim Muntaner.
A l’any 1963 va quedar sotscampió de Catalunya. Era un jugador notable en el joc per correspondència. així, a l’any 1993 va ser
reconegut i guardonat amb el títol
de Mestre Internacional de la
ICCF, com podeu veure per la nota
que he tret de la mateixa web del

Any 1971. Entrega de premis al V Trofeu “Dicen…” : Travesset, Paredes, Padrós i Boada,
en la part central.
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nº ICCF
160083

Name
Paredes Prats, José

mava a denominar "profilàctiques".
Hem de pensar que aquesta partida decidia el títol de campió de
Catalunya de primera categoria.
13...£c8
13...a5
14.b4 cxb4 15.axb4 ¥h3 16.b5
¥xg2 17.¢xg2 ¤d8 18.e4 dxe3
19.fxe3 g6 20.e4 ¤h5 21.¤f5!

Country
ESPAÑA

Title
IM

Year
1993

Ara aquest cavall entrarà en joc.
El negre no ha coordinat el joc de
les seves peces.
21...¦e8 22.¤h6+ ¢g7 23.£f3
£e6 24.¤c3
I ara entra a la lluita l´altre cavall,
que serà decisiu.
24...¤f6
24...f6
25.¤d5 ¤xd5 26.exd5 £f6
27.£g4 £b6 28.£d7! ¢f8 29.¤g4

Paredes, J (Foment)

Isern, (C. C. Badalona)
Obertura Anglesa [A17]
Ct. Individual Catalunya, 1963
1.c4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.¤f3 d5 4.g3
c5 5.b3 ¤c6 6.¥g2 ¥e7 7.0–0 0–0
8.d3 d4 9.¤a4 £c7 10.¦b1 e5
11.a3 ¥f5 12.¤h4
12.¥g5
12...¥d7 13.¥d2
Paredes, sempre prudent, realitza
aquelles jugades que ell acostu29.¦xf7+!! encara millor: 29...¤xf7
30.¦f1
29...f5 30.¥h6+ ¢f7 31.¤xe5+
I el negre abandonà. Una clàssica
partida del notable jugador català,
MI de la ICCF, en la qual primer
situà bé les seves peces per, més
endavant, donà el cop de gràcia
definitiu. Una partida que valia un
títol.
1–0
J. Travesset

Medalles lliurades als jugadors del club vencedor.
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la ICCF.
Una altra cosa que li agradava
fer era jugar ràpides, allà on fos.
Tant si era en el seu club, com en
un altre, o bé telefonant els seus
amics i organitzant-ho a la casa de
qualsevol d’ells. En això també era
un bon especialista.
Però tot el que pugui dir de la
seva categoria en el joc dels escacs
serà poc si ho vull comparar amb
la seva personalitat que, com ja he
dit, fou una d’aquelles persones
que han fet gran el seu viarany i la
seva petjada ha deixat l’empremta
de quin és el camí a seguir.
Adéu, amic, que allà on siguis
tinguis l’oportunitat de trobar algun d’aquells amics amb els quals
vas compartir tantes lluites escaquistes... i pugueu fer totes les revenges que vulgueu.

