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Finalitza el Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona, amb la victòria del GM
hongarès Csaba Balohg
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Torneig d’Escacs "Memorial David Garcia Ilundain 2013"
participant + Internacional, o pagant en efectiu al local social de a la Federació Catalana d’Escacs.
El termini d’inscripció finalitzarà el dia 12 de desembre de 2013 a les 19:00 hores. Per fer la inscripció
s’ha d’omplir un formulari que hi ha a la circular 43/
2013 a la web escacs.cat.
Rebreu un e-mail de la Federació confirmant la inscripció en un termini de 24 hores. En cas de no rebre’l, en el termini establert, reclameu la confirmació.

ORGANITZA:
Federació Catalana d’Escacs
DIA:
Diumenge, 15 de desembre de 2013.
HORARI:
La primera ronda s’iniciarà a les 9,15 hores.
PARTICIPANTS:
Podrà jugar qualsevol jugador en possessió de la llicència federativa catalana en vigor.

PREMIS GRUP A:
1r 300 euros 2n Trofeu 200 euros 3r Trofeu 150 euros Trofeu 4t 100 euros 5è 80 euros.

LOCAL DE JOC:
Es jugarà a l’Auditori de les Cotxeres de Sants (C/
Sants, 79 de Barcelona)

PREMIS GRUP B:
1r 100 euros Trofeu 2n 50 euros Trofeu 3r 30 euros
Trofeu 4t 20 euros .

INSCRIPCIONS:
Tots els jugadors participants hauran de pagar inscripció.
Preu únic d’inscripció: 15 euros
L’import de la inscripció podrà fer-se per transferència bancària al número de compte de LA CAIXA 2100
0429 61 0200128214 indicant el nom i cognoms del

Trofeu al MILLOR JUGADOR VETERÀ (Més de
60 anys) dels grups A i B
Trofeu al MILLOR JUGADOR Sub-12 del Grup B
Trofeu al MILLOR JUGADOR Sub-16 del grup A
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Últim torneig de la temporada 2013 vàlid per a Elo català
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Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona
10 ANYS DE MA
GISTRAL CIUT
AT DE
MAGISTRAL
CIUTA
ONA
ONA
BARCEL
BARCELONA
ONA--CASINO DE BARCEL
BARCELONA
El GM hongarès Csaba Balohg campió
Del 25 al 31 d'octubre s'ha jugat l'edició número 10 del Torneig
Magistral Ciutat de Barcelona-Casino de Barcelona, que ha mantingut la categoria, reduint a 8 el nombre de participants. L'hongarès Csaba Balogh s'ha proclamat campió, superant en mig punt
Eric Hansen, Romain Edouard i Marc Narciso.
Jordi Parayre

E

ntre els dies 25 i 31 d’octubre es va disputar el Magistral Ciutat de Barcelona-Casino de Barcelona 2013. Aquest
any van ser 8 els jugadors participants. Per tant vam reduir en dos
jugadors el nombre de participants
habituals en la majoria de les passades edicions. No va haver un altre motiu que l’ajustar-se estrictament al pressupost amb el que
comptàvem i que, en consonància
amb l’evolució dels recursos destinats a altres activitats de la Federació ens vèiem obligats a reduir.
La categoria i la qualitat d’aquesta
edició penso, però, que no es va
veure molt afectada i hem pogut
assistir a un torneig molt disputat i
que no es va decidir fins a la darrera ronda.
Va resultar guanyador d’aquesta edició el GM Csaba Balogh,
d’Hongria i que partia com a segon del rànking.
El dia anterior a l’inici del torneig va haver dues activitats paral·leles obertes a tots els aficionats.
Lubomir Ftacnik i Sam Shankland
van impartir dues classes magistrals sobre la importància del temps

Podi de campions, amb Romain Edouard, Csaba Balogh i Eric Hansen, d'esquerra a dreta.

Nom

País

1

2

3

4

5

6

7

8 Punts Clas.

1

Balogh, Csaba

HON

1

*

½

½

½

½

1

1

½ 4,5

1

2

Hansen, Eric

CAN

2

½

*

0

1

1

1

0

½ 4

2

3

Edouard, Romain

FRA

3

½

1

*

½

½

½

½

½ 4

3

4

Narciso, Marc

ESP

4

½

0

½

*

1

½

½

1 4

4

5

Shankland, Samuel L

USA

5

½

0

½

0

*

½

1

1 3,5

5

6

Alsina, Daniel

ESP

6

0

0

½

½

½

*

1

1 3,5

6

7

López, Josep Manuel

ESP

7

0

1

½

½

0

0

*

½ 2,5

7

8

Ftacnik, Lubomir

SVK

8

½

½

½

0

0

0

½

* 2

8
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Algunes anotacions a les 10 edicions

Aquest any he tingut l’honor de
complir deu anys com a director
del torneig que venim organitzant
des de la Federació Catalana d’Escacs a les dependències del Casino de Barcelona. Queda lluny, però
encara resta molt present a la memòria, el moment en què ens vam
proposar organitzar un torneig que
commemorés els 75 anys del cèlebre torneig internacional d’escacs
de Barcelona del 1929, on va néixer el nom d’Obertura Catalana a
una idea posada en pràctica al tauler pel polonès Savielly Tartakower en aquell torneig.
Vam organitzar un torneig
d’obertura obligada, el qual es va
disputar entre el 29 de novembre i
el 3 de desembre del 2004, i que
va aplegar 6 jugadors entre els
quals destacava el veterà GM Víktor Korchnoi, avui ja apartat de la
pràctica competitiva donada la
seva avançada edat.
L’experiència positiva d’aquest
torneig afegida a la convicció que
un país amb més de 7000 federats
i una llarga tradició de molts clubs
organitzadors de torneigs internacionals ens va animar a posar en el
calendari anual un torneig tancat
per a grans mestres i mestres internacionals, que pogués acollir als
millors jugadors catalans i alguns
dels millors jugadors del món, que
les condicions econòmiques amb
les que podíem comptar fes possible en cada moment.
Des d’un bon inici vam poder
comptar amb el patrocini del Casino de Barcelona (Grup Peralada).

Crònica del torneig
Un any més, va finalitzar amb èxit
el Magistral Casino de Barcelona 2013, organitzat per la Federació Catalana d’Escacs, comptant amb el patrocini del Casino
de Barcelona (Grup Peralada),
l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya.
El torneig, inclòs en l’ACP
Tour, es va disputar en el Casino
de Barcelona del 25 al 31 d’octubre de 2013, pel sistema de lliga
a una sola volta, amb 8 participants. Les rondes començaven
cada dia a les 16:30. No estava
permès proposar taules abans del
primer control de temps, garantint que gairebé totes les partides
es lluitessin fins a esgotar el darrer recurs.
El torneig va transcórrer amb
molta igualtat, doncs fins a l’última ronda no estava clar qui anava a resultar el vencedor. Al final, i de manera bastant merescusda, es va proclamar campió
el GM hongarès Csaba Balogh,
qui no va perdre cap partida i va
finalitzar amb 4,5 punts. Tot el seu
joc en el torneig es pot qualificar
com a molt sòlid.
En el segon lloc van empatar
tres jugadors amb 4 punts: Hansen, Edouard i Narcíso, amb
aquest mateix ordre. Hansen va
fer un bon torneig, encara que es
va poder detectar en el seu joc
certa dificultat a l’hora de jugar
amb negres, mentre amb blanques
no va tenir problemes. Edouard,
per la seva banda, va ser més
equilibrat amb tots dos colors, va
lluitar molt bé, però només va
poder guanyar una partida, la res-
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ta taules. Quant a Narcíso, clarament va merèixer més, però la
seva única i inesperada derrota en
la penúltima ronda li va impedir
obtenir un millor resultat.
En el cinquè lloc van empatar
Shankland i Alsina amb 3,5 punts.
El nord-americà no ho va fer malament del tot, tenint en compte
la seva joventut i les seves ganes
d’arriscar i intentar guanyar en
cada partida. El català Daniel Alsina va començar fluix, però, al
final del torneig va entrar en forma i va acabar guanyant les dues
últimes, utilitzant el seu gran estil habitual. Llàstima que el nombre de rondes no li va permetrer
seguir delectant al públic amb
més victòries similars.
Penúltim va quedar José
Manuel López, qui va començar
molt bé, guanyant en gran estil en
la segona ronda al subcampió
Hansen. Però va experimentar un
moment molt amarg a l’hora de
perdre una partida de manera totalment inesperada contra Shankland en la ronda següent. A partir d’aquesta derrota, José Manuel
ja no es va poder recuperar.
I finalment, l’últim va ser el
“veterà” Ftacnik, qui va tenir un
torneig dur, sense poder guanyar
a cap adversari. Les seves partides van ser les que més hores van
durar gairebé tots els dies. Potser
el cansament va jugar un paper
important. No obstant això, va
donar una lliçó d’esportivitat en
tot moment.
Fins l’any que ve!
Ana Madnatze
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d’avantatge durant la partida, i sobre la planificació del final de partida, respectivament, a les seus
d’EDAMI i la SCC Sabadell.
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Fotografia amb tots els participants, autoritats i organitzadors.

La incorporació de l’Ajuntament
de Barcelona el 2006 per a que el
tradicional Obert d’escacs actius
Ciutat de Barcelona passés a formar part de les competicions esportives internacionals dels Trofeus Ciutat de Barcelona de diferents especialitats esportives, ens
va permetre donar un salt de qualitat i nombre de participants.
En aquest sentit es fa imprescindible agrair i reconèixer el suport d’aquestes dues institucions,
així com el suport d’altres estaments com son la UFEC i la Generalitat de Catalunya.
A excepció de l’edició del 75è
aniversari de l’Obertura Catalana,
les partides s’han disputat amb el
ritme de 90 minuts + 30 segons
d’increment per a les primeres 40
jugades, més 30 minuts + 30 segons d’increment per cada jugada
restant, no estan permès l’oferiment de taules abans del control de
les 40 jugades. Val a dir que vam
ser dels primers torneigs internacionals que vam posar aquest rit-

me de joc, així com el condicionant de les proposicions de taules.
Al llarg d’aquests deu anys hem
pogut gaudir de la presència de
destacats jugadors amb una llarga
i exitosa trajectòria. Es el cas de
jugadors com:
Andersson,
Beliavsky, Bologan, Dreev, Gulko,
Ftacnik, Georgiev, Granda,
Illescas, Ivanchuk, Jussupow,
Korchnoi, Krasenkow, Nikolic,
Seirawan, Smirin, Sokolov, Spragett, Timman, Vaganian,.... per citar alguns.
També vam poder gaudir de la
participació de jugadors joves i de
prometedora projecció, com Domínguez, Nakamura, i Gashimov,
els quals es troben avui entre els
top 20 del rànking mundial.
I aquests i d’altres més jugadors
de reconegut prestigi que han participat en alguna de les deu edicions, s’han enfrontat als millors jugadors catalans del moment. Gairebé tots ells han realitzat bones actuacions. En aquest sentit cal recordar especialment l’edició del
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2009, on els quatre jugadors catalans participants van copsar les
quatre primeres places (Alsina,
Magem, López, i Narciso, per
aquest ordre), amb el remarcadísim
títol de campió del torneig que va
conquerir el llavors MI Daniel Alsina.
Com és evident, han quedat per
a la història partides d’alta qualitat i un bon grapat de partides espectaculars. En aquest sentit em ve
a la memòria de forma molt especial, les partides Leinier Domínguez- V. Ivanchuk, el 2006, o M.
Krasenkow-H. Nakamura el 2007.
En el nostre ànim està poder seguir organitzant aquest torneig per
molts anys més, doncs considerem
que els escacs a Catalunya mereixen comptar amb un esdeveniment
com aquest, i en la mesura de les
nostres possibilitats introduir les
millores que estiguin al nostre
abast.
A continuació mostro algunes
dades resum de les deu edicions
realitzades.

Siciliana:
Espanyola:
Eslava:
Gambit de Dama:
Francesa:
Anglesa:
Semi-eslava:
Caro Kann:
Catalana:
Nimzoindia:
Índia de Rei:
Grünfeld:
Pirc:

K
k

65
27
26
25
23
21
19
19
19 (1)
18
16
15
14

Ftacnik, L

Alsina, D
Obertura Zukertort [A06]
Aquesta partida correspon a la
penúltima ronda del torneig. Anava amb 1,5 de 5 empatat en l´últim
lloc amb el meu rival, així que en
certa manera ens estàvem jugant
l´últim lloc.
1.¤f3 d5 2.b3
Això ja va ser una sorpresa, el meu
rival mai havia jugat així
2...¥g4 3.¥b2 ¥xf3!?
Intent interessant de desequilibrar
la posició. El blanc podria haver-
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Obertures utilitzades en més
de deu ocasions en el còmput
de les 10 edicions

Altres dades:
Nombre de jugadors diferents que han participat:
66
Nombre de jugadors catalans diferents que han participat:
14
Nombre de nacionalitats diferents dels jugadors participants: 39

ho evitat amb 3.e3, però llavors
havia de considerar la possibilitat
3...e5
4.gxf3 e6 5.e3 ¤f6 6.c4 c6 7.¤c3
¤bd7 8.¦g1
Intent de molestar la sortida de
l´alfil, però em sembla poc flexible, ja que segurament jo l´hauria
fianchettat igual, i amb la torre a
g1 el blanc perd opcions
d´empènyer h4-h5 amb el suport
de la torre o d´enrocar-se curt
[8.£c2 ¥d6 9.¦g1 0–0 10.0–0–0 em
sembla massa perillós jugar així,
amb dues peces blanques apuntant a g7]
8...g6 9.cxd5!?
9.£c2 ¥g7 10.cxd5 ¤xd5!? tindria
aquesta opció interessant de
menjar de cavall, per provocar
més ràpidament un contacte entre alfils, un canvi de peces que
m´afavoriria
9...exd5
No és la millor estructuralment,
però a cxd5 li veia problemes concrets, ja que després del meu ¥g7,
el blanc sempre tindria temes amb
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¤b5 i ¥a3
10.£c2 ¥g7 11.d4 0–0 12.0–0–0
£a5?
Inicia un pla equivocat: la meva
idea era buscar c5, però no arribaré a temps i em quedaré amb
les peces mal col·locades;
12...b5!? 13.¢b1 a5÷ era un pla
molt natural i bo d´atac directe a
l´enroc del rival, amb una concessió posicional a la columna c assumible però que a mi em va espantar
13.¢b1 ¦ac8 14.¥h3 ¦c7
15.£d2!
Aquesta jugada no l´havia vist en
iniciar el meu pla, i dificulta c5 per
dos motius: afegeix pressió sobre
d5 i introdueix un cop tàctic en la
posició: ¤xd5! en el moment en
què jo jugui c5. A més, surt dels
raigs X amb la meva torre i per tant
crea una amenaça posicional que
no vaig valorar;15.e4 directament
no era gaire perillosa 15...c5! i
l´oposició de la meva torre amb la
seva dama em dóna joc
15...¢h8?
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Amb idea d´evitar el cop tàctic
¤xd5 i seguir preparant c5, però
m´oblido que el rival també juga...
15...¥h6² evitant e4, hauria mantingut l´avantatge blanc en nivells
més moderats
16.e4!
El meu rival avança primer
16...¦e8
16...c5 17.e5+- perdo material
17.a3?!
17.e5! la continuació lògica de la
jugada anterior. De totes maneres puc muntar un bloqueig que el
mòdul no valora gaire, però potser és més resistent del què diu:
17...¤g8 18.f4 f5 19.¥f1! ¤e7
20.h4 h5 21.£e2 ¢h7 22.¥h3±
Aquí el mòdul dóna molt avantatge al blanc i no hi ha dubte que
està millor, però jo veig a la posició negra força resistent de moment
17...b5 18.¦ge1?!
18.e5 seguia sent bona
18...b4!
El meu rival va subestimar aquesta jugada. Ara la posició es complica i el negre torna a estar en la
lluita en igualtat de condicions
19.¤a2 dxe4 20.¤xb4 c5!?
Obrint tota la posició 20...exf3
21.¦xe8+ ¤xe8 22.d5 (22.¤xc6
£xd2 23.¦xd2² és un bon final per
al blanc) 22...cxd5 23.£e3 ¤df6
24.¤xd5ƒ amb molta iniciativa
21.dxc5 ¤xc5 22.£d6 ¤b7
23.£a6 £xa6 24.¤xa6 ¦c6
25.¤b4 ¦d6
Hem arribat a un final complex
amb majoria blanca al flanc de
dama i majoria negra al flanc de
rei on els 3 resultats són possibles. Aquí començàvem a estar
apurats de temps
26.¥g2 ¦xd1+ 27.¦xd1 ¤c5
28.¤c6 a6 29.¤e5 ¢g8 30.fxe4
¤fxe4 31.f4 f6 32.¤d7 f5?!
32...¤xb3 era un bon moment per
eliminar aquest peó, almenys per
igualar del tot 33.¥xe4 ¦xe4
34.¢c2 ¤a5 35.¤xf6+ ¥xf6
36.¥xf6 ¦xf4 37.¦d6 ¤c4 38.¦xa6

Partida entre Sam Shankland i el campió, Csaba Balogh.

¤xa3+ 39.¢d3=
33.¤xc5 ¤xc5
Fins ara la posició s´ha mantingut
equilibrada amb una lleugera iniciativa del blanc. Però en les últimes jugades abans del control el
meu rival comet diversos errors
34.¥c6?!
34.¥d5+ ¢f8 35.¥xg7+ ¢xg7
36.b4 ¤e4 37.¢b2²
34...¦e2
Amb l´entrada de la torre a segona el blanc ha d´anar en compte
35.¦d8+ ¢f7 36.¥xg7
36.¥d5+ el meu rival es pensava
que 34...¦e2 no era possible per
aquest escac però 36...¢e7 i com
que amenaço la torre sóc jo que
guanyo material
36...¢xg7 37.¥d5?!
Massa lent [37.b4 ¤e4 38.¦d7+
¢h6 39.¥xe4 ¦xe4 40.¦d6 ¦xf4
41.¦xa6÷]
37...¦xh2 38.¦c8?!
38.b4 un altre cop era més natural
38...¤e4 39.b4?!
Una altra poc precisa. En aquest
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moment era milor intercalar un
escac per empitjorar la posició del
rei: 39.¦c7+ ¢f8 (39...¢h6 ara el
peó h no podrà pujar) 40.¢c1 h5
41.¦f7+ ¢e8 42.¦a7 ¦g2µ
39...h5 40.a4 ¦d2!

Sortim del control amb un peó de
més per al negre, que a més sembla que avança imparable cap a
dama. Ara em sentia molt optimista i efectivament la posició està
guanyada, però es necessita encara precisió que amb tot el temps

Aquí ja vaig veure el problema que
tindria, però no hi havia alternatives [47...¤h5 48.¦h4! ¦d4 49.b5
¦xa4 50.¦xh2 ¤xf4 51.¦a2=;
47...¦d4 48.b5 ¦xa4 49.¦xh2 ¦xf4
50.¥c6= En tots els casos el peó
b dóna prou contrajoc
48.a5 ¦d1+ 49.¢b2 h1£ 50.¦xh1
¦xh1 51.a6!

El tàndem de l´àlfil a b7 amb els
dos peons és massa fort per la
meva torre i cavall. Inicialment, per
algun motiu, intercalava 51.¥xe4?
que podia seguir amb 51...fxe4
52.a6 e3 53.a7 ¦h8 54.¢c3 ¦a8–+
51...¦h2+ 52.¢b3 ¦h3+ 53.¢a4
53.¢c2! era una manera de fer
taules immediates, ja que no puc
aguantar la torre a la columna a:
53...¦a3 54.¢b2 ¦a4 55.¢b3 ¦a1
56.¢b2=
53...¦h1 54.¢a5 ¦a1+ 55.¢b6
¤d6 56.¢c5?
Em dóna una oportunitat de victòria que encara no aprofitaré!
56.¢c6 sembla la més fàcil, que
per algun motiu jo no considerava: només mirava ¢c5 i ¢c7
56...¤f7 57.b5 g5 58.fxg5 f4
59.¢b6 ¤d6 60.¢c5 ¤xb5
61.¢xb5 ¢g6 62.¢b6=
56...¤e4+?
56...¦d1! i el blanc té un problema
perquè a7 ¤xb7 és escac! 57.b5
(57.¥f3 ¤e4+ 58.¢b6 ¦b1 59.b5
¤d6! (59...¢f6 60.a7 ¦a1 61.¥g2
el blanc ha d´esperar (61.¢b7?
¤d6+ 62.¢b8 ¤xb5 63.a8£
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¦xa8+ 64.¢xa8 ¤d4 65.¥g2 ¤e2–
+) 61...¢g7! el negre ha d´anar a
menjar f4 amb el rei (61...g5
62.fxg5+ ¢xg5 63.¢b7= ara que
ja s´han canviat els peons de f i g
el blanc ja pot forçar les taules;
61...¢e6 62.¥f3 ¢d7 63.¥g2 i en
aquesta curiosa posició el negre
no pot progressar! 61...¦a3 62.¥f3
¢g7 63.¥g2 ¢h6 64.¥f3 ¦a2
65.¥g2 ¢h5–+) 62.¥f3 ¢h6
63.¥g2 ¢h5 64.¥f3+ ¢h4 65.¥g2
¢g3 66.¥h1 ¢xf4–+) 60.a7
(60.¥c6 ¢f6 61.a7 ¤c8+ 62.¢b7
¤xa7–+) 60...¤c8+ 61.¢b7 ¤xa7–
+) 57...¤xb7+ 58.axb7 ¦d8
59.¢c6 g5 60.¢c7 ¦h8 61.b8£
¦xb8 62.¢xb8 gxf4 63.b6 f3 64.b7
f2 65.¢c8 f1£ 66.b8£ aquest final està guanyat perquè el peó
d´alfil guanya sempre que el rei
defensor no estigui davant seu.
66...£c4+ mat en 48 segons les
bases de Nalimov!
57.¢b6 g5!? 58.fxg5
Amb la introducció d´aquestes jugades he aconseguit poder coronar una jugada abans en algunes
variants, cosa que acabarà sent
decisiva, però només per un error
posterior del blanc. 58.a7 feia taules, però necessitava molta precisió del blanc 58...¦xa7 59.¢xa7
g4 60.¥a6! ¢g6 61.¥f1 ¢h5 62.b5
g3 63.b6 ¤c5 64.¢b8!! (64.b7
¤xb7 65.¢xb7) 64...¤d7+ 65.¢c7
¤xb6 66.¢xb6 el rei queda a b6
enlloc de b7 i això marca la diferència 66...¢g4 67.¢c5 ¢xf4
68.¢d4 ¢f3 69.¢e5=
58...¤d6 59.¢c5 ¤e4+ 60.¢b6
¤d6 61.¢c5
I aquí abans de repetir vaig provar la meva última possibilitat
61...¤c8!?
L´últim intent, que ja volia provar
fa unes jugades, però amb el g5
fxg5 intercalat té més verí
62.¥xc8! ¦c1+ 63.¢d4?
L´error decisiu. 63.¢d6! era única, de seguida es veurà per què
63...¦xc8 64.b5 ¦d8+!
64...f4? 65.b6 f3?? 66.¢e3+-;
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que em va donar el control a la 40
no vaig poder demostrar
41.¦c7+ ¢h6 42.¥g8 ¤f6 43.¥c4
h4
Després de calcular força, em va
semblar que el simple avanç del
peó h guanyava, però se´m va
escapar un detall. 43...¦d4!? sembla una manera de guanyar, encara que no és del tot evident:
44.¢b2 (44.a5 h4 45.¢b2 h3
46.¥xa6 ¦xb4+ 47.¢a3 ¦xf4 trasposa a 44.¢b2) 44...h4 45.¥xa6
a)45.¢c3 ¦xf4
b)45.¢b3 h3 46.¥xa6 ¤d5–+;
c)45.¢a3 ¦xf4 46.¥xa6 (46.a5 h3
47.¥xa6 ¤d5 48.¦c1 ¤xb4
49.¥b7 h2 50.¦b1 ¤c2+ 51.¢b3
¦b4+ 52.¢xc2 ¦xb7 53.¦h1 ¦a7
54.¦xh2+ ¢g7 55.¢d3 ¦xa5–+)
46...¤d5 47.¦c4 ¢g5 48.a5 h3
49.¦xf4 ¢xf4 50.¥b7 ¢e5 51.a6
¤c7 52.¢a4 ¤xa6 53.¥xa6 g5
54.¥f1 h2 55.¥g2 g4 56.¢a5 f4
57.b5 f3 58.¥h1 f2–+; 45...¦xb4+
46.¢a3 ¦xf4 47.a5 h3 48.¦c1 ¤e8
(48...h2 49.¥b7 ¤d7 50.a6 ¤b6
51.¢b3 ¦a4 52.¦h1 ¦h4 53.a7÷)
49.¦h1 (49.¥b7 ¤d6–+; 49.¢b3
¦f3+ 50.¢b4 ¤d6 51.¥e2 ¦e3
52.¦c2 h2–+) 49...¦h4 50.¥b7 h2
51.a6 ¤c7 52.¢b3 ¤xa6 53.¥xa6
g5–+
44.¥xa6 h3?
I aquest error provoca la victòria!
44...¤d5! encara sembla assegurar-la. La vaig pensar però de
moment no em semblava necessari desviar-me del camí lineal
45.¦c8 (45.¦c1 ¤xb4 46.¥f1 ¦f2
47.a5 ¦xf4 48.a6 ¤xa6 49.¥xa6
g5–+) 45...¤xb4 46.¥b7 (46.¥b5
¢h5 47.a5 h3 48.a6 ¤xa6
49.¥xa6 h2 50.¥b7 ¢g4 51.¢c1
¦e2–+) 46...¦d7 47.¦b8 ¢g7 48.a5
h3 49.¥f3 (49.¥a8 ¦d4 50.¦b7+
¢h6 51.¦b8 ¢h5 52.¢b2 ¦xf4
53.¢c3 ¤a6 54.¦h8+ ¢g4 55.¦h6
¤c7 56.¦xg6+ ¢h5 57.¦g8 ¤xa8
58.¦xa8 ¦h4–+) 49...¦d3 50.¦xb4
¦xf3–+
45.¦c3 h2 46.¦h3+ ¢g7 47.¥b7
¤e4
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64...¦a8? 65.¢c5! f4 66.b6 f3
67.b7 el fet que b7 ataqui la torre
guanya un temps clau 67...¦f8
68.a7 f2 69.b8£ f1£ 70.£b7+
¢g6 71.£e4+ ¢xg5 72.a8£=
65.¢e3 ¦e8+!

Un altre escac determinant!
L´única manera de poder pujar el
peó f o de menjar-se els peons
[65...¦a8 66.¢d4! i l'única que
guanya és tornar a fer l´escac a
d8
66.¢d4
66.¢f4 ¦e4+ 67.¢xf5 ¦b4–+;
66.¢f3 ¦a8 67.¢f4 ¢g6–+
66...f4 67.b6 f3 68.b7 f2 69.a7 f1£
70.b8£ ¦d8+ 71.¢c5 £f8+
Un final molt interessant, amb
molts moments claus, que em va
donar molta satisfacció poder
acabar guanyant. L´últim dia també vaig poder guanyar i finalment
vaig acabar amb el 50%.
0–1
D. Alsina

K
k

López , J

Edouard, R
Defensa Francesa [C02]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6
5.¤f3 ¥d7 6.¥d3
Per ser totalment honest, he de dir
que coneixia l´existència d´aquest
moviment, però no ho havia estudiat mai.
6...f6?!
Sé que aquest moviment és dub-

tós i que la jugada critica és
6...cxd4 seguit per ...Db6 però vaig
decidir ser creatiu!
7.0–0 fxe5
Segurament no és el millor
8.dxe5
Després de 8.¤xe5 ¤xe5 9.dxe5
¤e7 10.c4 la meva posició és
dubtosa
8...¤h6!
Realment una bona jugada, però
em va costar molt de temps trobar-la
9.c4
9.¥xh7? ¦xh7 10.¤g5 ¦h8
11.£h5+ ¢e7 no funciona per al
blanc; 9.¤g5 ¤xe5 10.¥xh7 £f6
és també bo per al negre
9...dxc4?
9...d4 havia d'haver estat jugat
10.¥xh6 gxh6 11.¤fd2 ¤xe5
12.£h5+ ¤f7 13.¤e4 £e7
14.¤bd2 posició poc clara, però
prefereixo el blanc
10.¥xc4?!
10.¥e4! amb la idea de 10...¤f7
11.¤a3 crearia problemes seriosos
10...¤f7 11.¦e1?!
11.£e2² posar la torre a d1 era
més natural
11...¥e7 12.¥f4?!
12.¤c3 és més precisa
12...¤a5
12...g5! 13.¥g3 h5 14.h3 £b6! seguit de ...0–0–0 seria poc clar.
13.¥d3 ¥c6 14.£e2 0–0
14...g5! 15.¥g3 h5 16.h3 g4!
17.hxg4 hxg4 18.¤h2 ¥h4
19.£xg4 ¥xg3 20.£xg3 £e7 seguit de ...0–0–0 seria molt desagradable per al blanc
15.¥g3
15.¤bd2! era una millor jugada,
però vaig suposar que després de
15...g5?! el blanc faria 16.¥e3!
amb al idea de 16...g4 17.¤d4!
cxd4 18.£xg4+ ¢h8 19.£h5+15...¤h6 16.¤bd2 ¥d5 17.¥e4
¤c6?!
17...¤f5 18.¦ad1 £b6 el negre
està una mica millor
18.¦ad1 ¤f5 19.¤c4 ¤cd4
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20.¤xd4 ¤xd4 21.£d3 ¥xe4
22.¦xe4 £d5 23.b3 b5
23...¤b5 24.£c2 ¤d4 seria una
manera de fer taules. El blanc pot
encara jugar 25.£b1!?
24.¤d6 a5 25.¦ee1 ¦fb8
Amb el desig de jugar ...b4 i ...a4
tenint el control de la casella b6
despres de jugar Cc4 ¹25...¦fd8
26.¦d2 ¦a7

Començo a tenir problemes de
rellotge. És una bona pregunta,
per què vaig canviar de pla?
26...b4! 27.¤c4 a4 28.¥f4 axb3
29.axb3 ¦d8!?÷ Per descomptant
he deixat el control de c4, però he
resolt molts altres problemes i les
meves peces estan molt actives.
27.f3 ¦f8 28.¦dd1 £c6?!
28...b4 encara es podia jugar
29.¦e4
29.¦c1! crearia problemes
29...¦d8 30.¦c1 ¤f5! 31.£e2
31.£xb5? ¦xd6 32.£b8+ ¦d8
33.£xa7 ¦a8–+ Segurament va
ser el que va ometre el meu adversari quan va jugar 30.Tc1.
31...¤xg3 32.hxg3 ¥xd6 33.exd6
¦xd6 34.¦e5 ¦c7 35.¢h2 h6
35...¢f7 és més intel.ligent però
de totes formes són taules: el
blanc simplement té alguna compensació. 36.£e3 ¦d5 37.¦e1
¦xe5 38.£xe5©
36.f4 a4 37.bxa4 bxa4 38.¦c4
¢h8 39.£e3 £d7 40.¦exc5 ¦xc5
½–½
R. Edouard
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López, J

Balogh, C
Obertura Anglesa [A20]
1.c4
Una gran sorpresa en el primer
moviment del meu adversari. El
meu oponent juga 1.e4, en pràcticament totes les seves partides,
per tant la meva preparació va
acabar aviat en aquesta partida.
1...e5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 ¤c6
Em va agradar que el meu adversari gastés cinc minuts en aquesta jugada, ja que això volia dir que
s´havia preparat altres línies de
joc. En la partida anterior havia
jugat 3...c6 que porta a posicions
molt diferents
4.¤c3 ¥b4
En general, crec que aquest tipus
de posicions després de Ab4 a
l´Obertura Anglesa és perfectament jugable per al negre.
5.¤d5
El blanc sembla no voler desenvolupar encara el seu cavall de g1
per f3. 5.¤f3 és la línia principal
5...0–0 6.0–0 d6 7.d3 h6 amb posició jugable per part d´ambdós
bàndols
5...¥c5
Sembla com si el negre hagués
perdut un temps, però el motiu per
moure dos cops l´alfil és que el
canvi de cavals seria bo per al
blanc.
6.a3
No estic segur que sigui bo per al
blanc incloure el movment a3-a5
en aquesta posició. En cas de jugar inmediatament e3 i Ce2, el
negre hauria de jugar igualment a5
o a6 per permetre l´alfil anar a la
casella a7 abans de la jugada que
vindrà d4. El blanc hauria d´haver
jugat un moviment més útil que a3
6...a5 7.e3 d6 8.¤e2 0–0 9.0–0
Ambdós bandols han completat el
seu desenvolupament d´una manera natural.
9...¥a7
Un moviment profilàctic, típic

Enfrontament entre Daniel Alsina i José Manuel López.

d´aquesta obertura. L´alfil a a7
controla la casella d4 que és la
ruptura que el blanc vol fer. A més
l´alfil de c1 del blanc està pitjor
col.locat. Amb la directa 9...¤xd5
el blanc aconsegueix algun avantatge 10.cxd5 ¤e7 El negre vol
trecar el peó de d5 amb c6 per
arribar a una confortable posició
pero llavors ve 11.d4! exd4
12.¤xd4 i el blanc està millor
10.¤xf6+
Durant la partida aquesta jugada
va ser una sorpresa per a mi però
probablement és correcte.
10.¤ec3 es troba amb 10...¤xd5
11.cxd5 (11.¤xd5 ¤e7 c6 a prop
de la igualtat) 11...¤e7 i c6 iguala.; Si 10.b3 El negre juga contra
10...¤xd5 11.cxd5 ¤e7 i c6 a la
próxima.
10...£xf6 11.¤c3
El blanc vol posar el seu altre cavall a d5, però el negre està ben
preparat per lluitar contra això.
11...£d8
La dama està bé a d8. Al negre li
agradaria jugar Ce7 seguit de c6 i
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d5, ocupant el centre
12.£c2
12.¤d5 no dóna cap avantatge
12...¤e7 el negre juga c6 després,
amb igualtat; 12.b3 ¤e7 13.¥b2
c6=

12...¤e7!
El negre està llest per pujar c6d5.
13.f4?
Crec que aquesta jugada és un
error posicional. El blanc hauria
de conservar l´estructura f2-e3
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contra el alfil en a7. El blanc hauria d´haver resolt el problema del
seu alfil en c1 13.b3 c6 14.¥b2
¥e6 amb posició igualada
13...c6 14.f5
Aquesta era problablement la idea
del blanc després de les dues darreres jugades. Però el blanc està
poc desenvolupat i ha cedit al negre el control del centre, per tant
no és possible crear un bon atac
que doni seriosos problemes per
al negre.
14...d5!
Un moviment conceptual, contra
un atac en el flanc, un contratac
en el centre.
15.g4
15.cxd5 cxd5 16.f6 no és perillós,
el negre juga 16...gxf6 17.¦xf6 ¥e6
El negre superprotegeix el peó de
d5 per posar el seu cavall a g6.
18.¦h6 ¤g6µ El blanc no té atac
a causa de les seves peces dolentes a a1 i c1.
15...e4
Em va encantar poder fer aquesta jugada. Tenia ja en ment jugar
el meu alfil a b8 per col.locar-ho
a la debilitada diagonal b8-h2.
16.cxd5 cxd5 17.d4?
Aquest és el darrer gran error posicional. El meu adversari va sobrevalorar el seu plan en aquesta
partida. Havia d´haver contemplat
17.d3 per intentar donar vida al
seu alfil de g2, encara que el negre continuaria molt millor després
de 17...d4! 18.¤xe4 dxe3 19.£e2
¤d5µ
17...¥b8! D
De sobte l´alfil tancat a a7 es converteix, al passar a b8, en una
peça extremandament forta per a
l´atac.
18.£f2
El blanc porta la dama a la defensa, però la següent jugada del
negre incorpora una nova i forta
peça d´atac.
18...¦a6!
El negre té un atac guanyador, la
principal amenaça és h4
19.¤e2

El blanc tracta de transferir peces
cap el flanc de rei per defensarser, però sembla que és massa
tard. Durant la partida vaig pensar en relació a 19.¥h3 El blanc
tracta de lluitar contra h5 amb
aquest lleig moviment, però no
atura l´amenaça 19...h5! 20.gxh5
(20.g5 g6! El negre guanya per la
clavada a c8-h3.) 20...¥xf5!
21.¥xf5 ¦f6–+ El negre guanya
igualment

19...h5!
L´estructura blanca no es pot
aguantar
20.¥h3
Després 20.h3 hxg4 21.hxg4 ¦h6
el blanc té una posició completament desesperada 22.¤f4 es troba amb la fortissima 22...g5!
23.fxg6 (23.¤h5 ¤xf5 24.gxf5
¦xh5–+) 23...¤xg6–+ Totes le peces negres estan a l´atac, el final
de la partida s´aproxima
20...hxg4 21.¥xg4
El negre té diferents maneres de
guanyar, però utilitzo la més simple per no haver de calcular
21...¦f6
El peó de f5 cau
22.¥d2
22.¤g3 ¥xg3 23.hxg3 ¥xf5
24.¥xf5 ¤xf5–+ No només cau el
peó sinó que l´atac és imparable.
Les amenaces Cxg3 Dxg3 Tg6,
guanyen la dama
22...¤xf5 23.¥xf5 ¥xf5 24.£g2
£d7
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El blanc abandona en vista de les
amenaces Ah3 i Tg6. L´atac en el
flanc de rei amb f4-f5-g4 va ser
molt ambiciós, però sense la participació de les peces del flanc de
dama va ser completament prematur.
0–1
C. Balogh

K
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Hansen, E.

Narciso, M.
Defensa Francesa [C18]
Una de les interessants partides
que vaig disputar en aquest torneig fou contra Narciso. Va ser una
lluita complicada en la variant Winawer de la Francesa. Aquesta línia l´he jugat tant amb blanques
com amb negres.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4
Una relativa sorpresa ja que el
Marc normalment no juga així. Realment no estava preparat i vaig
haver de jugar amb els coneixements previs que tenia.
4.e5 c5 5.a3 ¥xc3+ 6.bxc3 ¤e7
Aquesta és la línia principal, tot i
que el negre té altres opicions
[6...£c7; 6...£a5]
7.h4
Dg4 és la línea principal, de la qual
es disposa de molta teoria, però
prefereixo altres camins menys
teorics. Amb h4 tracto de debilitar
el flanc de rei esperant on es
produiran els esdeveniments futurs
7...£a5 8.¥d2 ¤bc6 9.h5 cxd4
10.cxd4 £a4 11.¤f3
El blanc sacrifica un peó per tenir
una posició oberta i bones opcions d´atac.
11...¤xd4 12.¥d3 h6N
12...¤ec6 13.¢f1 ¤xf3 14.£xf3 b6
15.h6 ¥a6 16.hxg7 ¦g8 17.¥xa6
£xa6+ 18.¢g1 ¦xg7 19.£f6 ¦g8
20.¦xh7 £b7 21.¥g5± 1/2–1/2 (34)
Kasparov,G (2780)-Anand,V
(2670) Linares 1992; 12...¤xf3+
13.£xf3 £d4 14.0–0 £xe5 15.¦fe1
£f6 16.£g3 h6 17.¥c3 d4
18.¥b5+÷
13.¦b1N

avantatge.
21...a4
El negre vol jugar Da5
22.¦f3
IJo vull jugar Df4 i forçar al negre
a decidir si vol enrocar o no. No
pensava fer g5 sense saber
aquesta decisió del meu adversari.
22...£a5 23.¢f1 £c5 24.£b2?

La meva dama està claramente
mal col.locada. No sé per què no
vaig fer una jugada més lógica.
24.£f4! ¦f8 (24...0–0–0 em feia por
el següent 25.¦b1 ¦hf8 26.¥b5!±
Vaig menysprear aquest pla. El
negre està sota forta presió en
aquesta posició. 26...£c7
27.¦b4‚) 25.¦b1©
24...¦c8³
El negre ha aconseguir el màxim
de les seves peces sense deixar
contratac al blanc
25.¦f4 b6 26.¦e3
La partida entra en destrets de
temps
26...¦f8?
Un error greu a causa de la manca de temps. 26...0–0 27.¦g3 f6
(27...¢h8 28.g5 hxg5 29.¦xg5
£c3 30.£xb6 £xa3 31.¦fg4÷ entenc que Narciso no volgués
aquestes
complicacions;
27...£c7? 28.g5 £xe5 29.gxh6
£xf4 30.¦xg7+ ¢h8 31.¦h7+ ¢g8
32.¤xe6+-)
28.exf6
gxf6
29.¤xe6! ¥xe6 30.¦xf6÷
27.¤b5 ¥xb5 28.¥xb5+ ¢d8
29.¥xa4±
El blanc té peó de més i atac
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29...b5 30.¥xb5 £xc2 31.£b4?!
31.£xc2 ¦xc2 32.¦ef3 ¦c1+
33.¢g2 ¦e1 34.¦xf7 ¦xf7 35.¦xf7
¦ xe5 36.¦xg7 d4 37.a4 ¦d5
38.¥d3 ¦a5 39.g5+31...£c5 32.£a4 ¤c6 33.¦e2
£b6
Vaig trobar la possibilitat de acabar la partida al meu favor
34.¦c2 ¤xe5 35.¦xc8+ ¢xc8
36.¥a6+
Tristement vaig permetre al negre
una possibilitat de sobreviure.
36.¦b4! ¢c7 37.¥e8! £c5
38.£a8+36...¢d8

36...¢c7! 37.¦b4 £c5 38.¦b7+
¢d6 39.¥b5 Vaig pensar que la
posició estava guanyada però vaig
sobreestimar clarament les meves
opcions de victoria 39...¤c4 40.f4
£xa3 41.¦d7+ ¢c5 42.¦c7+ ¢d6
43.¦d7+ ¢c5=
37.¦b4 £d6
37...£c6 38.¦b8+ ¢e7 39.¦b7+
¢d6 40.£b4+ £c5 41.f4 ¤c6
(41...£xb4 42.fxe5+ ¢xe5 43.axb4
¢f4 44.b5 ¢xg4 45.b6 ¢xh5
46.¦a7+-) 42.¦d7++38.¦b7 £c6
38...£c6 39.£a5+ ¢e8 40.¥b5+39.£a5+
Aquest és el tipus de partida on
l´amenaça d´atac en el flanc de rei
és més forta que la seva execució. Els dos bàndols vam cometre
imprecisións i tot i així la batalla
va ser molt forta.
1–0
E. Hensen
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13.¢f1 ¤xf3 14.£xf3 b6 15.£e2
¥d7 16.¥b4 a5 17.¥d2 ¦c8 18.¦h3
¤f5÷ 1–0 (36) Zherebukh,Y (2594)
-Robson,R (2596) Moscow 2012
13...¤ec6
13...¤xf3+ 14.£xf3 £d4 15.£g3²
14.¥b4
Una continuació lógica
14...¤f5
El meu adversari va jugar aquest
moviment bastant ràpid, com si el
conegués. Vaig quedar molt sorprés ja que no conec molts jugadors que coneguin aquesta posició. Vaig intentar recordar idees
però no em va venir res al cap.
14...¤xb4 15.¦xb4 ¤xf3+ 16.£xf3
£a5 17.¥b5+‚ amb molta compensació; 14...¤xf3+ 15.£xf3
¤xe5 16.£g3 ¤xd3+ 17.cxd3±
15.£c1!? ¤xb4 16.¦xb4
16.axb4!?
16...£a5 17.0–0 £c7
17...0–0 18.g4! ¤e7 19.g5‚
18.¦e1 a5
Un moviment lógic per forçar la
torre a abandonar la columna ja
que en aquesta posició la torre és
molt poderosa amb la posibilitat
d´anar al flanc de rei en qualsevol
moment.
19.¦f4
És molt lògic col.locar la meva torre en la columna f davant la posibilitat de fer g4. 19.¦g4 0–0 20.¥xf5
exf5 21.¦g3 ¦a6 22.¤d4=
19...¥d7
El negre continua fent moviments
útils sense enrocar. Aquesta posició és complicada per les dues
parts però afavoreix al blanc.
[19...0–0 20.g4! ¤e7 21.g5 ¤f5
22.¦xf5 exf5 23.gxh6‚ £e7
(23...£c6 24.e6!+- fxe6 25.hxg7
¢xg7 26.£g5+) 24.¢h2!]
20.g4!?
No vaig ser capaç de trobar cap
alternativa acceptable a aquesta
jugada
20...¤e7 21.¤d4
La diferència en aquesta posició
és ara que el negre ha jugat a5, hi
ha un forat a b5 a la meva disposició per intentar aconseguir algun
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Entrevista a Marc Narciso,
primer català del Ciutat de Barcelona

Marc Narciso va néixer a
Barcelona el 1974. És gran
mestre des de l’any 2003 i va
ser guardonat amb la insígnia de plata el 1997 per la
FCE. Actualment, està entre
els 20 millors jugadors de
l’estat.
Entre d’altres èxits, va ser
campió infantil de Catalunya
el 1986 i 1987, cinquè al
Campionat del Món Infantil
al 1988, campió de Catalunya juvenil el 1991, i tres
cops campió absolut de
Catalunya, els anys 1992,
1995 i 2011
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HOLA MARC! EN PRIMER LLOC,
ENHORABONA PEL BON TORNEIG QUE
HAS FET. CAL DIR QUE AQUEST NO ÉS
EL TEU PRIMER MAGISTRAL, ETS UN
PARTICIPANT MÉS QUE HABITUAL. COM
ET VAS PREPARAR PER A AQUESTA
EDICIÓ? VA HAVER-HI ALGUN
ENTRENAMENT ESPECIAL O,
SIMPLEMENT, ERA UN ALTRE TORNEIG
MÉS PER A TU?

Des d’uns 10 dies abans, feia bastants
exercicis de tàctica tots els dies i repassava les meves anàlisis d’obertura
per tenir-los frescos. També vaig fer
un mini matx d’entrenament amb un
amic, sobre posicions d’obertura específiques. El torneig era especial, tenia moltes ganes de fer-ho bé. Ser el
pitjor del rànquing inicial em motivava.
QUINA CONSIDERES LA TEVA MILLOR
PARTIDA EN EL TORNEIG? I LA PITJOR?
PER QUÈ?

la posició tenia un problema latent, que
és la seguretat del meu rei, que mai
acaba d’estar bé ni en el centre ni enrocat curt ni llarg. No vaig saber gestionar bé això, em vaig apurar massa
de temps, i vaig perdre.
COM ET RECOLZAVA LA TEVA FAMÍLIA,
ELS AMICS I ELS FANS DURANT EL
TORNEIG?

Bé, com a curiositat, la meva germana feia sessions de “concentració” des
de l’hora de l’inici de la ronda, i convencia a totes les seves amistats (reals
i de Facebook!) a fer el mateix ;-) El
dia de la meva partida amb Hansen,
aquestes “ones” positives no em van
acabar d’arribar, però la resta de dies,
no tinc queixa d’aquest sistema ;-)
SÉ QUE ETS UN “ANIMAL” PER ESTUDIAR ESCACS, DONCS PODRIES ESTAR
LES 24 HORES PERFECTAMENT
ANALITZANT... PERÒ PER ALS NOSTRES
LECTORS, QUANTES HORES DIÀRIES LI
DEDIQUES ALS ESCACS NORMALMENT?
I EN QUÈ CONSISTEIXEN ELS TEUS
ENTRENAMENTS? AMB QUI
TREBALLES?

Cap va ser especialment bona ni
especialment dolenta. La que vaig guanyar amb negres a Ftacnik en la segona ronda, m’agrada perquè vaig acon- En general moltes, però hi ha excepseguir fer una novetat que tenia pre- cions, per exemple, ara, acabat el torparada amb cert detall des de feia neig del Casino, i amb el mes de notemps, fins i tot li havia enviat les anà- vembre desert de torneigs, m’estic prelisis a un amic
nent uns dies de
perquè em domolta vida socinés la seva opial i molt pocs
nió... això em
escacs. Encara
"La meva germana
va ajudar a
que dels escacs
feia sessions de
aconseguir una
mai desconnec“concentració” des
posició interesto, és clar. Ara
sant i tibant,
he comprat dos
de l’hora de l’inici de
vaig aprofitar
llibres, i me’ls
la ronda"
un error seu,
estic devorant.
vaig quedar
Un d’ells, “ The
amb avantatge,
King´s Gami vaig jugar la lleugera dificultat de bit”, de John Shaw és un autèntic
temps que vam tenir sense errors. La “work of love” el treball que ha fet
pitjor ha de ser la que vaig perdre amb l’autor és sobrehumà, de fet ha estat 5
negres contra Hansen. Vaig arriscar anys escrivint-ho, fins a completar les
molt jugant certa variant de la france- 580 pàgines que té.
sa Winawer, i encara que objectiva- Tots els amants dels escacs haurien de
ment estava bé, amb un peó de més, i comprar-lo, encara que després no ho
sense que el blanc tingués res directe, juguin!
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ENTRENO AMB EXERCICIS DE TÀCTICA
TRETS DE LLIBRES DIVERSOS, ANÀLISIS
D’OBERTURES AMB ORDINADOR
(ÚLTIMAMENT HO FAIG MÉS QUE
ABANS) I ESTUDIO FINALS TAMBÉ AMB
LLIBRES, I ANALITZANT LES MEVES
PARTIDES. HE TREBALLAT AMB MOLTA
GENT AL LLARG DELS ANYS, SI VOLS
NOMS DE JUGADORS FORTS, ET PUC
DIR QUE HE ANALITZAT AMB VALLEJO,
SALGADO, KORNEEV, MIHAIL MARIN,
PERALTA, SUPERLÓPEZ, ALSINA,
VOCATURO... I MOLTS MÉS.
TU MATEIX IMPARTEIXES CLASSES
MOLTES VEGADES (TAMBÉ HE ESTAT LA
TEVA ALUMNA I RECONEC QUE TU SÍ
QUE VALS! I NO SÓC PILOTA...) QUÈ
T’AGRADA MÉS, ENSENYAR O COMPETIR?

Competir i ensenyar són dues coses
que m’encanten i gaudeixo molt fentles, però sent sincer, quan només competeixo, no enyoro ensenyar, i quan
només ensenyo, sí que enyoro competir. Així que el competir té entre lleuger i clar avantatge sobre l’ensenyar.
L’ideal és combinar ambdues coses,
per descomptat.
COM VAN SER ELS TEUS
COMENÇAMENTS? QUI ET VA
INTRODUIR EN ELS ESCACS I A QUINA
EDAT? QUÈ VA SER EL PRIMER QUE ET
VA ATREURE D’AQUEST ESPORT?

Em va ensenyar el meu pare als 6 anys.
Crec que en els escacs no hi ha molts
termes mitjans, o et sembla avorrit o
t’enganxa totalment. En el meu cas,
és clar que em va enganxar, i això és
alguna cosa que no es pot explicar. De
fet, recordo perfectament les meves
impressions en el primer torneig fort
que vaig jugar (un campionat infantil
de Catalunya) en el qual veia als altres nens, més forts que jo, fianchetant
els alfils i jo, acostumat a desenvolupar els alfils per les diagonals llargues,
ho veia com una cosa estranya, màgica, inusual... i malgrat fer alguna cosa
tan rara (i que en el meu cap havia de
ser dolent) guanyaven! com és possible? ;-) També recordo frases literals
dels primers llibres d’escacs que vaig
llegir... és clar que en els meus inicis,
a part de l’obvietat que els escacs
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m’encantaven, era una esponja d’acumular informació i vaig progressar
bastant ràpid.

clar ;-). En Handbol sí que vaig ser DIFERENTS PUNTS DE VISTA I
bastant bo, d’extrem esquerre, ficava EXPERIÈNCIES... ELS ESCAQUISTES
bastants gols i vaig arribar a ser VIATGEM MOLT I MOLTES VEGADES A
subcampió de Barcelona amb la meva DISTÀNCIES MOLT LLARGUES. QUINS
SÓN ELS TEUS
escola.
Així
SECRETS PER
que, o m’hagués
COMBATRE EL
dedicat a alguna
JET – LAG?
"m’ho
han
dit
diversos
cosa consistent
Arribar a la
rivals després de la
a menjar-se el
teva destinació
cap, o potser hael dia abans, i
partida, que poso
gués estat jugaaprofitar aquescara de pòker i no la
dor d’handbol,
tes hores extra
o hagués fet alcanvio mai, estigui bé
per dormir el
guna cosa que
que et demani
o perdut. "
no tingués res a
el cos. Si espeveure...impossible
raves un consaber-ho.
sell mèdic altament qualificat, i basat en estudis de
prestigioses universitats, t’hauràs queQUIN RITME DE JOC T’AGRADA MÉS, I
dat amb les ganes ;-)
PER QUÈ?

El del torneig del Casino és perfecte,
amb increment de 30 segons per jugaNo ho sé. Repassant les meves apti- da i sobretot control en la jugada 40.
tuds de petit, t’explico que l’assigna- Els controls més ràpids resulten en partura que m’agradava més en el col·- tides plenes d’errors, que també tenen
legi era Filosofia, això de menjar-te el el seu encant, però a mi m’agrada els
cap i partint
escacs el més
d’una pregunta
profund i corsenzilla, arribar
recte possible.
"En Handbol sí que
a una resposta
vaig ser bastant bo,
complexa,
sempre m’ha
d’extrem esquerre,
QUINA NORMA
agradat (en el
ESCAQUÍSTICA
ficava bastants gols i
fons, els escacs
CANVIARIES, SI
POGUESSIS?
també va d’aivaig arribar a ser
Una vegada
xò); més gran
subcampió de
vaig llegir que
em va atreure
Barcelona amb la
Morozevich diu
la publicitat
que canviaria el
(que en el fons
meva escola"
repartiment de
també és menpunts actual en
jar-te el cap per
cas de taules per
entendre a quin
tipus de gent li vols vendre un producte ofegat, en lloc de donar mig punt a cai com els convences que el producte dascun, donaria 0,75 al que ofega i
és meravellós i han de comprar-ho) 0.25 al que rep l’ofegat. Francament
Paral·lelament també vaig fer els meus jo no canviaria ni aquesta, ni cap. Els
“pinitos” en l’esport: en judo, no vaig escacs m’agraden tal com són.
passar de cinturó blanc ;-), en futbol,
vaig fer una prova per al FC Barcelona, un partit amb observadors mirant, AQUESTA PREGUNTA LA HI FAIG A
i vaig marcar un gol, però tècnicament TOTHOM, JA QUE ÉS MOLT IMPORTANT
era desastrós i no em van agafar, és PER A MI PERSONALMENT, OBTENIR ELS
QUÈ CREUS QUE SERIES DE NO HAVER
ESTAT ESCAQUISTA PROFESSIONAL?
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I QUÈ ÉS EL QUE MÉS ET COSTA
ACOSTUMAR-TE EN ANAR-TE A COMPETIR FORA?

Gens especialment, potser que les
“ones” de la meva germana no arriben tan lluny ;-) En torneigs a l’estranger, on he anat només, em fa gràcia
que al cap d’uns dies de parlar en anglès amb tothom, acabo pensant en anglès. I després quan torno a Barcelona, a les meves habituals barreges de
català i castellà, afegeix-li que em surten expressions en anglès.

COM ET DESCONNECTES D’UNA
PARTIDA DIFÍCIL I TIBANT? QUÈ FAS PER
RELAXAR-TE?

Les hores anteriors a la partida, no fer
gens d’escacs, és igual si truques per
telèfon, llegeixes el periòdic, fas una
passejada, menges, veus la televisió,
però sobretot oblida’t de la partida fins
que comenci. Això de preparar la partida fins que queden 2 minuts, ho fan
moltíssims jugadors, però a mi no em
funciona.

EN VEURE’T JUGAR, FAS L’EFECTE QUE
ETS DE GEL, NO T’IMMUTES. ÉS
REALMENT AIXÍ O ÉS UNA FAÇANA?
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TAMBÉ TENS NERVIS, COM QUALSEVOL
HUMÀ?

[riures] Quan coincidim en un torneig,
mira’m els peus, crec que els moc bastant en els moments de tensió. No
m’observo tant, però diria que el tronc
superior ho tinc mes o menys immutable, com dius, però la inferior no.
És cert el que dius de la sensació de
què no m’immuto mai, perquè m’ho
han dit diversos rivals després de la
partida, que poso cara de pòker i no la
canvio mai, estigui bé o perdut. És cert
que em poso menys nerviós que la mitjana, però tampoc sóc immune als nervis. Una vegada vaig fer una jugada
tan dolenta, un error tan ximple, que
vaig pegar un cop de puny en la taula,
un segon després m’estava disculpant
amb el meu rival, però em vaig sorprendre a l mi mateix per aquesta reacció.
UNA PREGUNTA “RARA”, OBLIDA’T QUE
TAMBÉ SÓC ESCAQUISTA... [RIURES] LA
TEVA PEÇA PREFERIDA?

El cavall, clarament. Per la seva capacitat de maniobra i per l’asimetria que
significa que en qualsevol posició, un
jugador tingui alfil i l’altre cavall,
m’atreu, no importa quin de les dues
peces tingui jo, la posició ja és interessant per si sola.
EXISTEIX ALGUNA OBERTURA QUE
T’HAGUÉS AGRADAT DOMINAR PERÒ
FINS AL MOMENT SE’T RESISTEIX?

Més aviat em succeeix de vegades que
una obertura que sí que considero que
domino, que he llegit molt sobre ella,
conec les partides model, l’he jugat,
tinc anàlisis pròpies, he vist les partides dels especialistes, conec l’evolució de la teoria etc... després miro les
meves estadísitiques amb ella... i són
dolentíssimes! Dominar està molt bé,
però després cal puntuar ;-)
EN LA TEVA OPINIÓ, QUÈ ÉS EL QUE
DIFERENCIA AL MAGISTRAL CASINO DE
BARCELONA D’ALTRES TORNEIGS? I NO

Marc Narciso, en el moment en què rebia el premi com a quart classificat.

ET DEMANO QUE SIGUIS POLÍTICAMENT
CORRECTE! QUE AQUÍ ACCEPTEM
CRÍTICA CONSTRUCTIVA.

Bàsicament la sala de joc, àmplia confortable i silenciosa, dóna gust jugar
aquí. Com a crítica constructiva, hi ha
una noia que fa unes entrevistes molt
rares podríeu canviar-la? (riures)

TRANQUIL, QUE JA ESTEM ARRIBANT A
L’ÚLTIMA PREGUNTA! (RIURES) QUINS
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SÓN ELS TEUS PLANS DE CARA AL
FUTUR?

Diuen que el futur no existeix, però
així de sobte, acabar de llegir-me les
580 pàgines del llibre del Gambito de
Rei , escriure un llibre jo, i muntar-me
un calendari de torneigs per al 2014...
MOLTÍSSIMA SORT, I MOLTES GRÀCIES
PER L’ENTREVISTA! :-)
HA ESTAT UN PLAER!

