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Aroshidze campió del Memorial David García Ilundáin

Levan Aroshidze, guanyador del Memorial David García Ilundáin 2013

Marc Narciso

A

mb la participació de 44 jugadors al
grup A i 55 jugadors al B, el
passat diumenge dia 15 de desembre
es va celebrar el Memorial David García
Ilundáin, en memòria d'aquest talentós
jugador català que ens va deixar
prematurament l'any 2002, a l'edat de 31
anys.

A qui no el va conèixer li recomano llegir
aquest article on diversos escaquistes
catalans fan un retrat de la seva persona:
http://www.ajedreznd.com/david.htm
El torneig va ser vàlid per elo català.
Al grup A, va resultar guanyador el GM
georgià Levan Aroshidze amb 8 punts de
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9, seguit de Miguel Muñoz i Marc Narciso,
tots dos amb 7 punts.

tenen el seu encant. 7...Ab6!? Una idea poc
coneguda. A la majoria de partides el negre
amaga l'alfil a a7, encara que costi un temps
més. 7...a6 (∆Aa7)

El Grup B se'l va emportar el jove Xavier
Martínez amb 7,5 de 9, seguit de Francesc
Xavier Saurina i el president de la Federació
Catalana d'escacs Toni Ayza, tots dos amb 7
punts i rècord d’immersió submarina de Toni
Ayza (començant amb 0 de 2 per
seguidament fer 7 de 7).

Javier Amores (2307)
Marc Narciso (2531)
Memorial David García Ilundáin
(7), 15.12.2013 [C54] Italiana Giuoco Piano

8.h3 8.Ab3 (∆Cc4) 8...Ae6 9.Cc4 h6 10.a4 Te8
11.Te1 (11.a5 Axc4 12.axb6 Axb3 13.bxc7
Axd1 14.cxd8D Taxd8 15.Txd1 d5<=> i el
negre està molt bé) 11...Ac5!? 12.a5 (12.d4
exd4 13.cxd4 Axc4 14.Axc4 Ab4 és la clau de
la idea de Morozevich, tocant la Te1 i el
Pe4) 12...Cg4 (12...b5!? 13.axb6 axb6 14.Txa8
Dxa8 15.d4 exd4 16.cxd4 Ab4 17.d5 Axe1
18.Cxe1 Axd5 19.exd5 Cd4 20.Ce3 Cxb3
21.Dxb3 Cxd5=+ la torre és superior a les
dues peces, els peons són forts i hi ha idees
molestes com ...Da1) 13.Ce3 Axe3 1/2-1/2
Movsesian,S (2695) - Morozevich,A (2774) /
Sarajevo 2008 CBM 125 8...Ce7 9.Te1 Cg6
10.Cf1 Ae6 11.Ab3 Axb3 12.axb3
12.Dxb3 12...a5!?N Fixant el peó de b3.
12...Te8 13.Cg3 h6 14.Cf5 d5 15.Dc2
Shanava,K (2256) - Gogochuri,L (2116) Tbilisi
2001 13.Cg3 h6 14.Ad2 (∆Dc1,Cf5,Axh6)
14...Dd7 15.Dc1 Rh7 16.Cf5 Cg8 reagrupació
típica, controlant els sacrificis 17.Ae3 Axe3

Comentaris de la partida per Marc Narciso

El torneig en Memòria del recordat David
García es juga a un ritme de 15+5 que no
permet gaires floritures ni exhibicions de
tècnica. De tota manera, la següent partida,
en la que m'enfronto al jove jugador del
Mollet Javier Amores, acceptant que conté
molts errors (i algun de gros) la trobo
interessant i instructiva.
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.d3 d6 5.c3 Cf6
6.Cbd2 0-0 7.0-0 Aquestes línies del Giuoco
Piano tenen fama de lentes i avorrides, però
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18.Dxe3 C8e7 19.C3h4 Cxh4 20.Cxh4 De6
centralitzant i tocant la debilitat de b3
21.Ta3 (∆Tea1,b4) 21...b6 22.Tea1?! Tad8
anticipant-se a b4 i preparant d5 23.Te1
reconeixent l'error 23...Tfe8 La posició es ja
molt bona pel negre. També vaig considerar
23...f5 i 23...g5 seguit de 24...f5 24.Df3 d5
25.exd5 Cxd5 25...Dxd5 26.Dxd5 Cxd5 (∆Cf4)
27.g3=/+ 26.d4 e4 27.Dg3 27.Df5+ g6
28.Dxe6 Txe6 29.g3=+ 27...Df6 28.Dg4 Cf4
29.g3 Cd3 30.Tf1 g6 podia simplement
capturar a b2, tornar a d3 i preparar ...c5
30...Cxb2! però ja ens quedaven segons, la
precisió desapareix i els errors predominen.
31.Taa1 Td5?! la simple 31...Cxb2! seguit de
tornar a d3 i tocar c3 (amb ...c5 o amb ...Dc6)
tornava a ser molt senzilla i bona 32.Tae1 h5!
32.Cg2 Tb5??

33.Ta3? 33.Dd7+- simplement és un atac
doble i guanya una torre! Pensava jugar
33...Txb3 34.Dxe8 Txb2 i resar per a que es
produís un miracle, que amb el poc temps
que teníem, mai es pot descartar. Per
exemple la posició es torna confusa en cas de
35.Dxe4 (35.Ce3 Cxf2; el més pràctic,
possiblement sigui 35.Cf4! Cxf4 36.gxf4 Dxf4
37.De5 i una torre és una torre) 35...Cxf2
36.Dh4 Df3 (∆g5) 33...De6 34.Dxe6 Txe6
35.Tb1?

Defensa b2 però s'acaba perdent el molt més
important peó de f2
35...Tf6 36.Tf1 Tbf5 37.Ce3 37.f4 exf3 38.Ce3
f2+ 39.Rh2 Tf3 37...Txf2 38.Txf2 Txf2-+
39.Cd5 Rg7 instintivament, no vaig voler
jugar 39...Txb2 per 40.Cf6+ Rg7 41.Cxe4
sense adonar-me'n que 41...f5! caça el cavall.
De tota manera, la posició està guanyada
igualment 40.Ta1 40.Cf4 Txb2 40...Txb2
41.Cxc7 e3 42.Cd5 e2 0-1

Conseqüent amb el pla, però un error greu,
típic d'aquests ritmes de joc. Com acostuma a
passar, te n'adones just una dècima de segon
desprès d'haver-lo comès.
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Campionat de Catalunya d'Escacs Actius d'Edats
MEMORIAL DAVID GARCÍA ILUNDÁIN

Campionat d'Edats al Memorial David García Ilundáin, amb una gran participació de joves escaquistes

Redacció

E

l passat dissabte, 14 de desembre, es
va disputar el Campionat de
Catalunya d'Escacs Actius d'Edats. XI
Festival d'Escacs Memorial David Garcia
Ilundáin 2013 Escacs Base.

fins el tercer desempat que es va decidir el
guanyador. Cap dels dos jugadors va cedir un
punt i només van fer taules entre ells a la 6a
ronda. Pel tercer lloc va haver 4 jugadors
empatats a 6 punts, on el de la Colònia Güell,
Martí Garcia, va tenir millor desempat.

El campió sub-8 va ser el jugador del Vila
Olímpica, Arnau Castillo, que va quedar
empatat amb el jugador del Peona i peó,
Nicolás Jiménez, amb 6´5 punts i no va ser

Pel que fa a la Categoria sub-10, en Victor
Álvarez, del Foment Martinenc, va aconseguir
el campionat en la darrera ronda desprès de
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fer taules contra l’Àlex Maria, del Llinars, i
que la jugadora Joana Ros, del Sant Boi,
perdés contra el Llibert Céspedes, del Tres
Peons. Així doncs, en Victor Álvarez, que
arribava a la ronda final amb 6´5 punts, com
la Joana Ros, va aconseguir 7 punts i el
campionat en solitari. El podi final el van
completar l’Àlex Maria com a segon, la Joana
Ros com a tercer classificat amb 6´5 punts i el
Llibert Céspedes com a quart i en Gorka
Parra, de les Franqueses, com a cinquè
classificat, amb 6 punts.

Serra, del Figueres, Jaume Ros, del Sant Boi, i
Xavier Povill, del Peona i peó, van completar
el podi aconseguint 6 punts.
Al darrer grup, on jugaven 2 categories
juntes, la sub-16 i la sub-20, el MC Pere
Garriga, del Mollet, va quedar campió de la
categoria sub-16, amb 7 punts, i igualant al
campió sub-20. El segon classificat va ser el
Marc Pozanco, del Cerdanyola del Vallès,
amb 6 punts i tercer Roger Garcia, del mateix
club, amb 5.5 punts. Pel que fa a la categoria
sub-20, l’Albert Ezquerro, jugador del Peona i
peó, va aconseguir imposar-se a la resta de
jugadors sub-20, ja que el segon i tercer
classificat van ser els MC del Scc Sabadell,
Carles Díaz, i el del Catalunya, Pau Juan, amb
6 punts. El jugador Francisco Fernández, del
Scc Sabadell, i l’Elisabeth Ruiz, del Vilafranca,
tots dos amb 5 punts, van completar el podi.
Pel que fa a la classificació per equips per
edats els Equips Campions de cada categoria
van ser els següents:

A la categoria sub-12 va guanyar el
jugador del Llinars, Gerard Ayats, amb uns
7´5 punts de 8 possibles, només cedint unes
taules contra l’Albert Castillo, del Vila
Olímpica, que va aconseguir 6.5 punts i la
segona posició. El tercer classificat va ser el
Sergi López, del Montmeló, el quart el Pau
Martin, del Llinars, i l’Andrea Jausàs,
d’EDAMI.

Sub-8 Peona i Peó
Sub-10 Llinars del Vallès
Sub-12 Llinars del Vallès
Sub-14 Peona i Peó
Sub-20 Cerdanyola del Vallès

El jugador del Tres Peons, Xavier Martínez,
va aconseguir guanyar la categoria sub-14,
fent la mateixa gesta que en Gerard Ayats a
sub-12, i només cedint mig punt contra el
segon classificat, el Daniel Garcia, del
Cerdanyola del Vallès, amb 7 punts. Oriol

Primers classificats Sub-14
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Campionat de Catalunya Absolut: fases territorials

Redacció
Aquest només va perdre contra en Gual i va
empatar contra Vehí (Montcada) i Garrido
(Foment Martinenc).

ABSOLUT DE BARCELONA
Antoni Gual, guanyador del Grup A, i
Perpinyà segon es classifiquen per a la
Final

Amb 6,5 punts, i a mig punt del segon, va
completar el podi Miguel Muñoz Pantoja que
també va realitzar un bon campionat amb
només una derrota i tres taules.

D

el 6 d’octubre a l’1 de desembre es
van disputar les diferents fases del
Campionat de Catalunya Absolut a la
fase Territorial de Barcelona. Les partides es
van disputar als locals de la Federació i del
Foment Martinenc de Barcelona.

Cal destacar les bones actuacions de
Lázaro Lorenzo de la Riva, amb 6,5 punts i
dels jugadors: Victor Vehí, Daniel Garrido i
Antoni Fernández Cazorla, tots ells amb 6
punts.

Antoni Gual, de l’Escola d’Escacs de
Barcelona, es va proclamar guanyador en
solitari amb 7,5 punts sobre 9 possibles.

GRUP B DE BARCELONA
En el grup de Barcelona va assolir, en
solitari, la primera posició el jugador del Tres
Peons Armando Daguro amb 7,5 punts. Tres
taules i cap derrota demostren la seguretat
amb que disputava les seves partides. En
segona posició, Santiago Moravic, que només
va perdre amb el primer classificat i va acabar
amb 7 punts. Va completar el podi, Ismael
Molano. També amb 7 punts i 8 partides
jugades el jove jugador Ricard Nadal.

Antoni Gual, campió de l'Absolut de Barcelona

Només va perdre una partida, contra Julio
Hernando (Cerdanyola Vallés), i va empatar
una partida contra Miguel Muñoz
(Cerdanyola Vallés). A mig punt de distancia
va quedar en Lluis Maria Perpinyà (SCC de
Sabadell) que va obtenir la segona plaça
donant dret a disputar la Final Absoluta.

GRUP B DEL BAIX LLOBREGAT
David López Baena del Club Castelldefels
es va classificar en primera posició amb 7
punts. Només va perdre una partida, contra
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el segon classificat, en Santiago Bonay del
Gavà, el qual tenia pitjor desempat. Raül
Castells (Castelldefells) va obtenir la tercera
posició amb 6.5, el mateixos punts que Javier
Cortés (Cornellà) que va quedar en quarta
posició.

Fernández (Reus Deportiu), tot i que no
s'enfrontaven junts. Els seguien de ben a
prop, a mig punt, en Llàtzer Bru, Rubén
Fernández i Vicenç Ordobas (Tarragona). Els
dos Vicenç es van enfrontar acabant la
partida en taules, el Rubén Fernández es va
enfrontar i guanyar al MC del Reus que anava
capdavanter a la classificació, Francisco J.
Fernández, i en Llàtzer Bru va vèncer a
Eduard Pujol (Cambrils).

El lliurament de premis va ser el dia 3 de
desembre al local Social de Federació després
de disputar-se una competició amistosa de
partides llampec.

Aquests resultats van permetre que hi
hagués un triple empat, però el sistema de
desempat va afavorir a qui va aconseguir
mantenir-se en el primer lloc de la
classificació de la majoria de les rondes, en
Vicenç Esplugas.

ABSOLUT DE TARRAGONA
Vicenç Esplugas Campió del Territorial de
Tarragona empatat amb Llàtzer Bru i
Rubén Fernández

En el grup B, Javier Cabo (Escacs Reus) va
ser el campió del grup en solitari i
aconseguint 8 punts de 9 possibles. El segon
classificat va ser el jugador sub-16 del
Masdenverge, en Sergi Mascarell realitzant 7
punts. Va completar el podi el jugador de
l’Hospitalet de l’Infant, Daniel Ribes, amb 6’5
i empatat a la mateixa puntuació amb
l’Alexander Matyjasek (La Ràpita) i Josep Ma
Segura (Cambrils).

Vicenç Esplugas (Sta Coloma de Queralt)
ha estat el campió del Territorial de
Tarragona del Grup A, desprès de fer taules a
la darrera ronda i tenir un millor desempat
que els altres dos empatats, Llàtzer Bru
(Cerdanyola del Vallès) i Rubén Fernández
(Reus Deportiu), que van guanyar les seves
respectives partides.

En Javier va arribar a la darrera ronda amb
7 punts i a un de distància dels perseguidors,
Daniel Ribes, Sergi Mascarell, Carles Gràcia
(Tarragona) i Manel Aguilar (L’Ampolla). En
Javier va guanyar a Carles Gràcia i va
estalviar-se els nervis dels possibles empats,
ja que aconseguia ser campió en solitari. En
Sergi també va guanyar a Manel Aguilar,
eliminant a un competidor pel segon lloc,
mentre que en Daniel Ribes no va passar de
l’empat amb Joaquim Sanz (Masdenverge) i
es va quedar amb 6.5 punts i el tercer lloc.

Vicenç Esplugas, guanyador de l'Absolut de Tarragona

En Vicenç va arribar a la darrera ronda
amb 6'5 punts, juntament amb el Francisco J.
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Recordem que els premis s’entregaran a la
Festa Popular de la Delegació Territorial que
se celebrarà durant l’any 2014.

(Almenar) i Albert Sanui (Almenar) tots amb
6,5 punts.

Felicitats a tots i us esperem el proper any.

ABSOLUT DE GIRONA
Alexandre Pinsach Campió Territorial de
Girona

ABSOLUT DE LLEIDA
Alejandro Barbero Campió Territorial de
Lleida

El jove jugador sub-18, Alexandre Pinsach,
del Club Escacs Figueres, es va endur el premi
al millor classificat de la Delegació Territorial
de Girona. Només va cedir un punt, contra
Victor Lillo a la penúltima partida, i va
guanyar la resta de partides. Sens dubte una
actuació molt destacada.

El jugador del Club Escacs Lleida,
Alejandro Barbero, es va proclamar campió
del Campionat Territorial Absolut de Lleida.
Només va perdre una partida, contra l’Albert
Ramon, però tot i empatar a punts va
aconseguir guanyar el Campionat i classificarse per a la Fase Final.

Alexandre Pinsach, guanyador de l'Absolut de Girona

L’Alex Vidal, del Santa Eugènia, va obtenir
el subcampionat a només mig punt del
primer que va ser l’únic jugador que el va
poder guanyar. I en tercera posició, amb 7
punts, va quedar Victor Lillo que només va
perdre una partida i va empatar dues. Cal
destacar l’actuació dels jugadors: Eduard
Aymerich, jugador Sub-16 de l’Olot, Ramon
Dorca del Dotze Castells i el Guillem (Sub-14)
i Eduard Salagran del Gerunda, Sub-16.

Alejandro Barbero, Campió de l'Absolut de Lleida

En segona posició, i també amb un
magnífic joc, trobem Joan Trepat (Lleida) i en
tercera posició i tots amb 7,5 punts Albert
Ramon, del Tàrrega.
En quarta posició i en solitari amb 7 punts,
Daniel Llavall (Tàrrega) que va realitzar un joc
destacat. Cal destacar també la bona
actuació dels jugadors: Lluís Quintas (Lleida),
Ramon Monfà (Vilanovenc), Arnau Arnó

La competició es va disputar al Centre
Civic de Sant Gregori (Girona).
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b4 22.Dxc2 Txc3 i encara que jugo, potser
amb peça de menys, la meva pressió em
dona compensació més que suficient per
aquest fet 23.Dd1 Tc7 24.Te2 Td8 25.f4 Dc4
26.Td2 b3) 21...Dxb2 22.Tb1 Da2 23.Txb5 Ca3
Curt de temps, no vaig voler jugar Tfd8 o
Tcd8 amb joc molt complicat (23...Tb8?
24.Tc5 Tb1 25.Ac1 Ah6 26.f4) 24.Ta5 Tc2
25.Txa3 Txd2 26.Txa2 Txd1+ 27.Af1 amb un
final amb lleugera avantatge que finalment
va guanyar.

Antoni Gual
Daniel Garrido (2260)
Antoni Gual (2437)
Campionat Territorial de Barcelona
(7), 17.11.2013 [D07] Defensa Moderna
1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cf3 d6 4.c3 Cf6 5.Ad3 0-0
6.0-0 El blanc ha optat per un esquema sòlid i
raonable: Ocupar el centre i desenvolupar
normalment les peces reforçant el punt d4
contra la pressió de l'alfil de g7 i contra l'atac
previsible dels peons de e5 o c5, dificultant
l'objectiu del que juga la defensa moderna:
crear confusió. 6...c5 De fet, el negre té una
versió una mica empitjorada d'una Defensa
Siciliana en la variant 1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.c3
Cf6 4.Ad3 g6 5.0-0 Ag7 6.Ac2 0-0 7.h3 Cc6
8.d4, però segueix fidel a l'idea de crear
confusió. La alternativa raonable és jugar per
fer e5. 7.h3 Cc6 Continua l'esperit provocatiu
de la Defensa Moderna 8.d5 Curiosament,
molts jugadors d'elit no fan aquesta jugada,
preferint la "tècnica" 8.dc5. 8.Te1 em va
jugar aquest estiu Castellanos al Campionat
d'Espanya per Equips i vaig "inventar" un pla
prou confús, d'acord am l'esperit de la
defensa 8...cxd4 9.cxd4 Cb4!? per fer d5
10.Af1 d5 11.e5 Ce4 12.Cc3 Af5 Provocar g4
és imprescindible per al pla tramat 13.g4
Ae6! 14.Cxe4 dxe4 15.Cg5 Tc8 16.Cxe6 fxe6
17.Txe4 Cc2 18.Tb1 Dd5 19.Ag2 Dxa2 20.Ad2
Amenaça Ac3 (20.Ag5 Ca3! 21.bxa3 Txf2 Ara
es veu perquè es tenia que provocar g4 (i
Ag2) 22.Af1 Tcc2 23.Ah4 Tg2+ 24.Axg2 Txg2+
25.Rf1 Th2 26.Te2 única 26...Txe2 amb
avantatja negra)20...b5 única 21.Tc1! (21.Ac3

8...Ca5! Única jugada dintre de l'esperit de la
Defensa Moderna i, curiosament, la que
millors estadístiques té. Les alternatives son
8...Cb8, donant temps de desenvolupament, i
8...Ce5, jugada sòlida però sense cap altre
virtut. 9.Te1 Les alternatives 9.c4 i 9.Ag5 són
també interessants 9...b6 Era dolent 9...c4
10. Ac2 b5 11.a4, però 9...Dc7 i 9...e6 són
possibles. La jugada de la partida prepara el
desenvolupament del alfil per b7 per
combinar-ho amb la ruptura en e6, o donar
un aire al cavall de a5, que pot ser necessari
en algunes variants. 10.Cbd2 Aquesta
maniobra no és efectiva, a diferència de
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l'Obertura Espanyola, ja que en aquesta
posició el centre entrarà, ara mateix,en forta
tensió. Era millor jugar 10.c4 o 10.Ag5 o
10.Af4 10...e6 11.Cf1 exd5 12.exd5 Ab7

dels dos jugadors. 16.Dxf3 d5 17.Ad2 Cb7
18.Tad1 Dd7 19.b3 19.Ac4 dxc4 (19...d4?
20.Cd5 Cxd5 21.Axd5 Tab8 22.Ac6 sembla
més del que es pot tolerar) 20.Ac3 era
clarament favorable al blanc i es veu com el
fet d'atendre al cavall de b7, atacat per la
dama de f3, condiciona la posició
negra 19...Tad8 20.a4 20.Ac4 Ara no és tan
forta ja que, a més de prendre en c4 i tocar
b3, es pot jugar d4 amb una posició
raonable. 20...Dc7

13.c4 13.b4 no funcionava per 13...Cxd5
14.Ag5 Cxc3 15.Dd2 f6
(15...Dd7!?
16.bxa5) 16.Dxc3 fxg5

13...b5 Única 14.cxb5 Axd5 14...c4, jugada
que ni vaig considerar i que difereix la
captura en d5, mentre desenvolupa la dama
tocant el peó de b5, és millor. El ritme de joc
actual, és responsable de que els jugadors
tinguin un dilema: Jugar seriosament i
apurar-se de temps o jugar sense gastar
temps ni energia per arribar al moment crític
en bones condicions esportives però
arriscant-se a cometre imprecisions que
poden ser perilloses, com es veurà en les
properes jugades. 15.Ce3 Axf3 15...Ab7
16.Ad2 per continuar amb b4 donava
avantatge al blanc.; 15...Ae6 16.Cg5 d5 ,sense
por al forat de e5 ni a la debilitat de e6, era
una versió millorada de la partida i ,sobre tot,
al no activar la dama blanca, no evitava un
tema tàctic que, per sort, no vam veure cap

El negre ha passat el moment crític i ara té
una posició en la que està probablement una
mica pitjor, però plena de possibilitats. A
partir d'aquest moment la decisió pràctica
del jugador amb les peces blanques de jugar
"soltant la mà" li començarà a passar factura
al no buscar una disposició de les seves
forces raonada i fer jugades sense
connexió. 21.Tc1 Per fer b4, el més normal
seria prendre control de d4 ja que el negre
avançarà el seu peó a c4, amb
21.Cc2 21...Tfe8 22.Cg4 Canviar peces és
correcte ja que el negre té peons penjants,
però aquest cavall es dirigeix a un lloc on no
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farà res i tindrà problemes. 22.Cf1 evitava
22..Ce4 i proposava el canvi desitjat. 22...Ce4

totes les peces negres son en posicions
actives. (26...Df8 27.Ac7 Td7 28.Axa5

23.Af4 23.Ch6+ Rf8 També sembla dolent per

Axh6 =+) 25...f5 26.h4? 26.g4 Df8 27.g5 era
l'única opció del blanc per no quedar
immediatament perdut. 26...Df8 27.Axe4

al blanc 23...De7 24.Ch6+ Rh8 24...Axh6 era
una variant de "seguretat" -per si fallaven les
altres- però, tot i ser jugable, no és prudent
donar els dos alfils (no la parella d'alfils: els
dos) 25.Axh6 Cg5 (25...f5 26.Df4) 26.Dg3 Ce6

27.De3 Ad4 27...fxe4 28.De3 d4 29.Dc1

I ara, clar, vaig veure i analitzar ...e3 i vaig
veure que guanyava però ...Ca5 m'agradava i
vaig començar a rumiar i el temps corria
i... 29...Ca5 és millor una decisió no del tot
correcta a quedar-se curt de temps, encara
que siguis conscient que no és
correcta. 29...e3 30.fxe3 Axh6 31.Axh6 Dxh6
32.exd4 Txe1+ 33.Txe1 Dxc1 34.Txc1 cxd4
35.b4 d3 36.Td1 Td5 37.Rf2 Cd6 30.Ag5 Tc8

25.Tcd1? 25.Axe4 dxe4 26.De2 Td4 i el negre
comença a dominar la posició a) 26...f5
27.Dc4 Td7 (27...Td4 28.Cf7+ amb taules)
28.Ted1 Cd8 semblaria avantatge però
després de 29.Ag5 Dxg5 30.Txd7 Axh6 la
torre de d7 i la massa de peons del flanc de
dama fan por; b) 26...Df8 27.Cg4 f5 28.Ce3=+;
25.g4 era la jugada que jo esperava i després
de 25...Ca5 desviant l'alfil de la casella
b5 (25...Df8 26.Axe4 tocant el cavall de b7;

31.Df4 31.Cg4

h5

32.Ch2

Df7 31...Dxf4

32.Axf4 Axh6 33.Axh6 Cxb3 La partida ja és
un tràmit. 34.Ag5 Rg7 35.Tb1 c4 36.Ted1 h6
37.Af4 Tc5 38.Ad6 Td5 39.Ab4 Rf6 40.Ac3
Re5 41.Ab4 Rf5 42.Tb2 Tc8 43.Tc2 c3 44.Tb1
Cd2 45.Txd2 cxd2 46.Axd2 h5 47.b6 axb6
48.Txb6 Tc2 49.Ag5 Td7 50.Tf6+ Re5 51.Txg6
Ta2 52.Ah6 d3 53.Tg5+ Re6 54.Tg6+ Rf5
55.Tg5+ Rf6 0-1

25...Td7 26.b6 amb la terrible Ab5 a la vista;
25...f5 26.gxf5 Df8 27.Cg4 gxf5 28.Ce3=+ i
sembla que l'obertura del flanc de rei és més
delicada pel blanc) 26.Ac2 Td7 El cavall blanc
i el peó de g4 no fan bon aspecte. En canvi,
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EL PRIMER AJEDRECISTA “CAGANER” EN CHESSY
ilustres tienen su “caganer”, así que era el turno de un
ajedrecista que va a marcar una época. Muchos
coleccionistas de todo el mundo tienen “caganers” de
deportistas famosos, y ahora es posible reservar el de
Carlsen! Reservas limitadas por orden de pedido
Medidas: 12 cm (alto) x 5 cm (ancho)
Precio: 17,5€ + envío, 4€
OFERTA ESPECIAL NAVIDADES:
Si Ud. reserva el caganer junto al excelente libro
“Magnus Carlsen, el Mozart del Ajedrez” del
prestigioso entrenador y GM Adrian Mihalchishin
(19,9€), se ahorrará 7 euros y medio. Un descuento
del 20% para nuestros clientes. Total=30€ + envío.
Para pedidos les recordamos que deben escribirnos
a editorialchessy@gmail.com
Este año la apuesta de Chessy ha subido de tono. Este
es un regalo singular y muy simpático. Nos referimos
al “caganer” del nuevo campeón mundial Carlsen. No
hay belén que pueda resistirse a esta nueva
incorporación para las Navidades. Chessy lo vende en
exclusiva. La tradición de este personaje es curiosa y
empieza a traspasar fronteras. El “caganer” es una
figura típica de los pesebres catalanes y valencianos
tradicionalmente representada como un agricultor.
También es frecuente esta figura en los belenes de las
Canarias (Los Llanos de Aridane (La Palma)). ¡En otros
puntos
de Portugal, Madrid y Murcia
existen
personajes en el Belén semejantes. Escondido en un
rincón, detrás de un arbusto, está agachado
representando
que
está
haciendo
sus
«necesidades». Se cree que el caganer con sus heces
fertiliza la Tierra, por lo que se le considera un símbolo
de prosperidad y buena suerte para el año siguiente.
La tradición del caganer está aceptada plenamente
por la Iglesia desde el siglo XVIII. Colocar esta figura en
el Belén, traía suerte y alegría; no hacerlo comportaba
desventura. De hecho, para muchos políticos,
futbolistas o famosos se ha convertido en todo un
honor tener su propia figura del “caganer”.

NOVEDADES LIBROS Y JUEGOS DE MADERA:
En pocos días saldrá un libro de Miodrag Todorcevic
con material pedagógico para Monitores y Alumnos
“El ajedrez, un reto fascinante”, obra que merece un
lugar en nuestra colección, y cómo no, es hora de
anunciar que el mejor entrenador del mundo, el ruso
Mark Dvoretsky, inicia su andadura con Chessy. En
Navidades disfrutaremos de “Recuerda siempre que
tienes un rival enfrente” con 400 páginas del mejor
ajedrez para el aficionado que desea entrenarse,
progresar y divertirse con nuevos desafíos.
Y también para Navidades tenemos dos regalos muy
prácticos, como son el juego magnético de lujo (en
madera de calidad), a 29€, y el Combo, que contiene
una práctica bolsa de tela para su transporte junto al
juego de piezas de madera de excelente calidad y su
magnífico tablero. El tamaño de este juego es ideal
para jugar en casa, al igual que su precio, 49€.

Fabricado artesanalmente y en exclusiva para Editorial
Chessy por la ceramista Anna Mª Pla. Muchos
famosos, futbolistas, cantantes, políticos, y deportistas
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Emili Colls campió territorial d'escacs actius de Girona

Elias Muratet
Partia com a favorit, i ha acomplert amb
els pronòstics, el GM Levan Aroshidze
(Banyoles), que en tot el torneig només ha
cedit unes taules davant de la jove promesa
(16 anys recent fets) de l’Olot Eduard
Aymerich. Levan ha culminat el torneig amb
uns espectaculars 8,5 de 9 punts possibles.
(Per tant s’ha endut el trofeu, el pernil, i els
torrons del Campió).

Levan Aroshidze guanya el darrer torneig
de Banyoles i Emili Colls es proclama
Campió d'Escacs Actius de Girona

E

l Gran Mestre Internacional Levan
Aroshidze (Banyoles) imposa la seva
llei en el darrer torneig del Campionat
territorial d'escacs actius.
Emili Colls (Figueres), candidat a Mestre
Internacional, es proclama Campió territorial,
pel millor conjunt de resultats.

El segon lloc ha estat molt disputat i a la fi,
amb 6,5 punts, ha estat pel banyolí i Mestre
Català Albert Muratet, per millor desempat
que el Candidat a Mestre Internacional Emili
Colls (Figueres); aquest jugador, pel millor
conjunt de resultats (un primer, un segon i
aquest tercer), s’ha proclamat Campió
d’Escacs Actius de Girona.
El torneig ha estat sempre controlat per
Aroshidze, però la igualtat entre els millor
jugadors del Territorial ha estat la tònica de
tot el torneig, que ha aplegat a tots els que
tenien possibilitats de lluitar pel podi del
títol.

Emili Colls (Campió Territorial d'Escacs Actius de
Girona), Levan Aroshidze i Albert Muratet (Campió i
Sots-Campió del darrer torneig de Banyoles)

Aprofitant que el dia 6 de desembre era
festiu, s’ha disputat, a les instal·lacions del
Restaurant la Carpa i en el marc
incomparable del paisatge de l’Estany de
Banyoles, el darrer torneig del quintet que ha
composat enguany el Campionat Territorial
d’Escacs Actius, en el nou format.

A la fi la Classificació del Torneig de
Banyoles ha estat:
Campió GM Levan Aroshidze (Banyoles) amb
8,5 punts
Sots-campió MC Albert Muratet (Banyoles)
amb 6,5 punts
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3r CM Emili Colls (Figueres) 6,5

Campió CM Emili Colls (Figueres) 6 punts

4t MF Victor Lillo (Figueres) 6

Sots-campions Ex aequo

5è Eduard Aymerich (Olot) 6

MC Alex Vidal (Sta. Eugènia) i MF Victor Lillo
(Figueres)
8 punts

6è Francesc X. Saurina (Gerunda) 6

4t-5è Ex aequo

7è Albert Badosa (Santa Pau) 6

MC Jaume Mundet (Gerunda) i Marc Balague
(Santa Eugènia) 12 punts

8è MC Jaume Mundet (Gerunda) 5,5
9è MC Alex Vidal (Santa Eugènia) 5,5

6è-7è Ex aequo

10è MC Didier Fernández (Figueres) 5
Fins a 36 jugadors inscrits.

MC Didier Fernandez (Figueres) i MC Albert
Muratet (Banyoles) 15 punts

Els trams han estat:

8è Eduard Aymerich (Olot) 17 punts

2000-2099 per Francesc X. Saurina
(Gerunda), seguit de Albert Badosa (Santa
Pau)

9è Francesc X. Saurina (Gerunda) 23 punts
10è Albert Badosa (Santa Pau) 25 punts
11è Jordi Vidal (Santa Eugènia) 33 punts

1900-1999 per Jordi Vidal (Santa Eugènia),
seguit de Daniel Marques (Banyoles)

12è Jordi Colomer (Gerunda) 37 punts

1800-1899 per Salvador Alarcón (Santa
Eugènia) seguit de Joan Manuel Cano (Santa
Eugènia)

13è Salvador Alarcón (Santa Eugènia) 38
punts
Fins a 25 jugadors que han jugat un mínim de
3 tornejos.

1700-1799
per
Oleksander
Halimov
(Gerunda) seguit de Jaume Ruiz de Morales
(Banyoles).
L’èxit del format fa sospitar que l’any que
ve es mantindrà el format del Campionat que
tan bona acollida ha tingut, i esperem que
ampliant el nombre de tornejos en afegir-s’hi
més clubs.
Amb aquests resultats el Campionat
Territorial d’Escacs Actius, ha quedat definit
per la següent classificació:

Elias Muratet, Emili Colls, Victor Lillo i Alex Vidal
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Tarragona guanya el Campionat d'Espanya de l'ONCE

L'equip de Tarragona guanya, per 8ª vegada consecutiva, el Campionat d'Espanya per a cecs i deficients visuals

Jaume Bosch

A

la localitat de Cambrils i en el
magnífic Hotel Tryp Port, s'ha
celebrat el XV Campionat d'Espanya
d'Escacs de l'ONCE per a cecs i deficients
visuals, que estava dividit en dos grups: 1a i
2a Divisió.

Alacant i va guanyar 4 a 0, l'únic ple que es va
aconseguir en aquesta ronda. Barcelona
jugava contra Castella - la Manxa i va
aconseguir un 2 a 2.
A la segona ronda s'hi van enfrontar
Tarragona i Barcelona. Van guanyar els
amfitrions per 2’5 a 1’5. No obstant això,
Diego Aguilar va protagonitzar l'única victòria
de l'equip de Barcelona sobre Palacios, en
bon estil. Després de finalitzar aquesta
ronda, Tarragona ja tenia 2 punts sobre el
segon classificat.

PRIMERA DIVISIÓ
Jugaven vuit equips, entre els quals
figuraven un de Barcelona i un altre de
Tarragona. L’Equip de Tarragona, amb
Palacios, Draghici, Ortiz, Olivera i Ariste,
partia com a favorit.

A la següent ronda, Tarragona va tornar a
guanyar per 4 a 0 a Castella - la Manxa i
Barcelona va tornar a empatar a 2 contra

El dia 17 de novembre es va disputar la
primera ronda i Tarragona jugava contra
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Castella - Lleó. L'única victòria va ser la del
4rt tauler, Manuel Pimienta. Tarragona es va
distanciar una mica més i ja tenia 2’5 punts
sobre el segon classificat, Madrid, amb 8.

encara. Amb aquesta derrota va perdre la
seva oportunitat de portar-se el premi al
millor 4rt tauler.
Tarragona afrontava la darrera ronda amb
la distància de 6’5 punts amb el segon
classificat, que era València, amb 13’5. El
tercer i quart eren Castella - Lleó i Madrid
amb 13 , el cinquè era Barcelona amb 12. El
seguien País Basc amb 9 i els dos últims,
Castella - la Manxa amb 8’5 i Alacant amb 7.
Aquests últims equips lluitaven per no baixar
de categoria, ja que de la classificació final ho
feien els dos últims equips.

A la quarta ronda Tarragona seguia
ampliant el seu avantatge respecte a la resta
d’equips. En aquesta ronda, va guanyar al
País Basc per 3’5 a 0’5, on Palacios va fer les
taules en el primer tauler. Barcelona retallava
distància al guanyar contra Madrid per 2’5 a
1’5 amb la sort de cara a la victòria del segon
tauler, Manel Martínez (Barcelona) sobre
Pedro Rubio (Madrid) i a la bona victòria al
quart de Manuel Pimienta (Barcelona) sobre
Joan Fuster (Madrid). En definitiva, Tarragona
ja tenia 4’5 punts sobre el segon a la
classificació provisional, que seguia essent
Madrid, i Barcelona estava en el cinquè lloc
amb 8 punts.

A la darrera ronda Tarragona va guanyar
amb contundència a València per 4 a 0 i
Barcelona va fer el mateix, en aquest cas 3 a
1, contra el País Basc. Gràcies a l'esportivitat
de Tarragona, que va disputar l'última ronda i
va guanyar totes les partides, Barcelona va
aconseguir el 3er lloc del torneig.

A la ronda següent, Tarragona va guanyar
a Castella - Lleó per 3 a 1, amb victòries del
segon i tercer tauler, Gavril Draghici i José
Luis Ortiz, i pels empats del primer i quart
tauler, Manuel Palacios i Albert Olivera. Per la
seva banda, Barcelona va perdre amb
València per 1’5 a 2’5 amb només una
victòria de Jaime Espadiña sobre Francesc
Canals. Tarragona amb 17 ja tenia 5 punts
sobre el segon.

Els premis per tauler van recaure en la
majoria de l’equip de Tarragona, aconseguint
el premi en els taulers 2on, 3r i 4rt, per als
jugadors Draghici, Ortiz i Olivera. El millor 1er
tauler va ser per a Roberto Clemente, de
Castella - Lleó. Van baixar a Segona Divisió
País Basc i Alacant.

Classificació final de Primera Divisió

A la penúltima ronda, Tarragona va
guanyar a Madrid per 3 a 1, guanyant
Palacios i Draghici i entaulant Ortiz i Olivera.
Per la seva banda Barcelona va guanyar a
Alacant per 2’5 a 1’5, guanyant Aguilar i
Canals, i empatant Martínez Moriña. En
Pimienta va perdre la seva única partida del
torneig contra el jugador més jove que hi
participava, i que no n’havia guanyat cap

Class. Equip

18

+

=

-

Punts

1
2
3
4
5
6

Tarragona
Madrid
Barcelona A
Castella - Lleó
València
Castella - La Manxa

7
4
3
3
4
0

0
1
2
2
0
3

0
2
2
2
3
4

24
15,5
15
14,5
13,5
10,5

7
8

País Basc
Alacant

0
0

3
3

4
4

10
9
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Millors taulers de Primera Divisió

SEGONA DIVISIÓ

1r Ex aequo Manuel Palacios (Tarragona) i
Roberto Clemente (Castella - Lleó).
2n Gavril Draghici (Tarragona)
3r José Luis Ortiz (Tarragona)
4t Albert Olivera (Tarragona)
5è Luis Díaz (Alacant)

Pel que fa a la 2ª Divisió, l’únic equip
català era el filial de Barcelona. L’equip “B”
estava format per Francisco Bernabé, Ricard
Rousse, Manolo Quintero, Manuel Martínez
López-Cozar i, com a suplent, Josep
Sanisidoro. Felicitar aquests jugadors, ja que
van fer un bon torneig i van aconseguir pujar
a Primera Divisió.

David Zanoletty (2039)

Durant tot el torneig van estar en els
primer llocs, sense cedir cap matx, i van estar
a prop de classificar-se com a campions, però
va faltar mig punt en un matx.

Manuel Palacios (2196)
XV Campionat d'Espanya de l'ONCE (6),
Cambrils, 22.11.2013 [D94] Defensa Grünfeld

La classificació va quedar: El campió, i que
també va pujar a 1a Divisió, va ser Tenerife
amb 18 punts. El seguia Barcelona B amb
17’5 i Aragó amb 16’5. Els equips que van
baixar de categoria i que hauran de lluitar a
les prèvies per tornar a estar-hi són:
Andalusia C, Andalusia A, Vigo i Astúries.

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 g6 5.e3 Ag7
6.Ae2 0-0 7.0-0 Ag4 8.b3 Te8 9.Ab2 Cbd7
10.h3 Axf3 11.Axf3 e6 12.Dc2 Cb6 13.De2
De7 14.a3 Tad8 15.Tfd1 Td7 16.g3 Ted8
17.cxd5 exd5 18.Ag2 Te8 19.a4 Ce4 20.Aa3
De6 21.Cxe4 dxe4 22.a5 Cd5 23.Dc2 a6
24.Rh2 h5 25.h4 Cf6 26.Ah3 Cg4+ 27.Axg4
Dxg4 28.Ta2 Td5 29.Ac5 Ted8 30.Tb1 Tf5
31.Ae7 Tdd5 32.Ag5 Txa5 33.Txa5 Txa5
34.Af4 De6 35.Dc4 Dd7 36.Tc1 Tb5 37.Rg2
Dd5 38.Tc2 Af8 39.Tc3 Ab4 40.Tc2 Aa5
41.Ae5 Ad8 42.Dxd5 Txd5 43.f3 exf3+ 44.Rxf3
f6 45.Ab8 Aa5 46.Aa7 Tb5 47.Tc5 Txc5
48.Axc5 Ac7 49.g4 hxg4+ 50.Rxg4 b6 51.Aa3
f5+ 52.Rg5 Rf7 53.h5 gxh5 54.Rxf5 h4 55.Rg4
Ag3 56.e4 Re6 57.Ab2 Ae1 58.Aa1 a5 59.Ab2
b5 60.Aa3 b4 61.Ac1 Af2 62.Ab2 Rd6 63.Rf3
Ae1 64.Ac1 Re6 65.Rg4 Ac3 66.Ae3 a4
67.bxa4 b3 68.d5+ cxd5 69.exd5+ Rxd5
70.Ac1 Af6 71.Aa3 Rc6 72.Ac1 Rb6 73.Rh3
Ra5 74.Rg4 Rxa4 75.Rh3 Rb4 76.Rg4 Rc3
77.Aa3 Rc2 78.Rh3 Ae7 0-1

Classificació final de Segona Divisió
Class.

Equip

+

=

-

Punts

1
2
3
4
5
6
7

Tenerife
Barcelona B
Aragó
Andalusia B
Andalusia C
Andalusia A
Vigo

3
5
3
3
1
0
2

3
2
4
4
3
3
0

1
0
0
0
3
4
5

18
17,5
16,5
15,5
12,5
12
10

8

Astúries

1

1

5

10

Millors taulers de Segona Divisió
1r Agustín Fernández (Tenerife)
2n Alejandro Martínez (Aragó)
3r Antonio J. Quintero (Barcelona B)
4t David Garrido (Andalusia B)
5è Antonio Ramírez (Andalusia B)
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Adrià Teixidó campió de l'escolar a Betània-Patmos

Hebe Martí (de l'escola Adela de Trenquelleon), Adrià Teixidó (escola Reina Elisenda) i Oriol Monge (escola Thau)

Abel Segura

A

drià Teixidó, de l'Escola Reina
Elisenda, guanya el 10è Campionat
Individual Escolar, celebrat a l'Escola
Betània-Patmos de Barcelona.

classificats de cada cicle jugaran la final el dia
31 de maig del 2014.
Gràcies al suport d'en Marc Raventós
(coordinador d'extraescolars de l'Escola
Betània) i al gran treball de vigilància dels
mestres de l'Escola d'Escacs de Barcelona, la
jornada va anar sobre rodes. És més, diria
que és la primera vegada en aquestes 10
edicions que no van haver incidents de
consideració. Entre tots -pares, mares i
organitzadors - anem fent les coses any rere
any millor perquè tot funcioni com cal.

Dissabte 16.11.13. La pluja caiguda durant
el torneig va fer que el dia es convertís en
ideal per una jornada d'escacs.
Aquest és el primer campionat de la terna
que tenim programats per aquest curs. El
segon serà el 15 de febrer del 2014 a l'escola
Thau i el darrer el 10 de maig en un lloc
encara per determinar. Els 20 millors
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A la cloenda vam comptar amb la
presència d'en Xavier Amador - gerent de
l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament
de Barcelona - que va dirigir unes paraules
engrescadores d'ànim i suport als
participants i organitzadors. El Quadre
d'Honor va quedar així:

3r classificat
Joan Bonet (Auró)
Millor fèmina
Noa Vernet (El Roser)

CICLE SUPERIOR
Campió
Adrià Teixidó (Reina Elisenda) amb 7'5 punts
sobre 8 - Campió Absolut Sots-campió
Joan Sánchez (Dominiques)
3r classificat
Neus Gascón (Dominiques) i millor fèmina del
cicle

CICLE INICIAL
Campió
Hebe Martí (Adela de Trenquelleon) i premi
també a la millor fèmina del cicle
Sots-campió
Guillem Castellà (Peter Pan)
3r classificat
Oriol Jerez (Torrent d'en Melis)

ALTRES PREMIS
CICLE MITJÀ

Participant més petit
Samuel Paños (Sagrat Cor de Sarrià)
Feia l'aniversari
(7 anys), Aleix Guerra (Thau)

Campió
Oriol Monge (Thau)
Sots-campió
Oriol Claur (Betània)

Campionat Individual Escolar celebrat a l'Escola Betània-Patmos de Barcelona, el 16 de novembre de 2013
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Copa de Fires 2013: campionat de ràpides a Tortosa

Ferran Torta

E

l dissabte 7 de desembre, al ball de la
Lira Ampostina, es va celebrar la
segona edició de la Copa de Fires, un
campionat de partides ràpides d'escacs a 5
minuts finish que el Club Escacs Amposta
organitza en motiu de les Fires de la seva
ciutat.

del Peó 8, Ivan Salvadó, li va infringir per
sorpresa de tots la primera derrota. Això
obstant, el jugador de Masdenverge va referse i va guanyar les dues rondes restants
assolint així el primer lloc en la classificació.
Els jugadors més joves, de sub-08 fins a
sub-14, van jugar amb entusiasme el torneig alguns d'ells disputaven per primera vegada
un campionat d'aquestes característiques- i
es van beneficiar del desgast dels jugadors de
més edat per donar moltes sorpreses en les
darreres rondes. Els jugadors sub-16, en
canvi, van demostrar un gran nivell jugant
sempre en els 10 primers taulers, demostrant
que ja són jugadors consolidats.
Finalment, els trofeus van recaure en:

Roger Roiget (primer tauler, amb negres) Campió

1r Classificat Robert Roiget (Masdenverge)
2n Classificat Santi Añó (Peó 8)
3r Classificat Ivan Salvadó (Peó 8)
1r Local Joanen Ferré (Amposta)
Millor sub 16 Carlos Celma (La Ràpita)
1r Major de 55 anys Daniel Rius (Amposta)
Millor sub 12 Pablo Baquedano (Saragossa)
Millor sub 14 Xavier Aloy (Amposta)
Millor sub 10 Pau Morales (Vinaròs)
Millor sub 8 Gerard Añó (Peó 8)

Es va assolir una excel·lent participació
amb 41 jugadors vinguts de les Terres de
l'Ebre, del Maestrat i inclús de Salou i Valls.
Es van disputar un total de 9 rondes. El
campionat va tenir la partida clau en la ronda
5, quan van jugar al primer tauler els dos
millors jugadors en rànquing del torneig,
Santi Añó amb blanques (que venia de fer
taules en la partida anterior) i Robert Roiget
amb negres (invicte fins al moment). El
jugador del C.E. Masdenverge, Robert Roiget,
va resultar-ne vencedor i semblava que no
tindria rival fins que en la ronda 7 el jugador

El Club Escacs Amposta, organitzador del
campionat, agraeix amb molt d'èmfasi a tots
els participants la seva presència en la Copa
de Fires 2013.
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