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Presentació

Em plau de presentar-vos aquest llibre d’un esport que es juga amb
estratègia i que, per tant, obliga el jugador a actuar amb astúcia i
coordinació. El fabulós gambit de Budapest és l’estudi d’una obertura que,
com podeu deduir, va tenir lloc a Budapest ja fa molts d’anys, el 1896. De
llavors ençà, aquesta obertura ha suposat per a molts de jugadors un repte
que requeria estratègia i tàctica.

És per això que aquest llibre analitza molts dels aspectes d’aquesta
obertura: la història, les variants, les estadístiques, els mitjos jocs, els
finals, però també els jugadors més importants que en algun moment s’hi
han hagut d’enfrontar.

L’estructura del llibre permet que el lector pugui seguir amb facilitat el
moviment de cada peça de l’escaquer a través de 115 partides, que
s’analitzen amb detall i que demostren, un cop més, que Viktor Moskalenko
és un gran mestre dels escacs, no només per les instruccions que ofereix,
sinó també pels consells útils que dóna a les persones que es vulguin
arriscar amb una obertura tan complexa. 

Finalment, he d’esmentar l’interès que suposa per al Departament de Cultura
i Patrimoni l’edició catalana d’aquest llibre, no només com una introducció
en el món dels escacs, sinó com per difondre aquesta anàlisi profunda d’una
obertura que és ja un clàssic. 

Joan Font i Massot
Conseller executiu de

Cultura i Patrimoni





Un gambit per a qui és
ràpid i espavilat

Lectores i lectors,

Us don la benvinguda al magistral món del gambit de Budapest. La idea
principal del llibre que escric és analitzar molts aspectes d’aquesta
fabulosa obertura: la història, les variants i els recursos, les estadístiques,
els mitjos jocs, els finals i, en darrer lloc però no menys important, les
persones que el juguen.

He intentat elaborar un llibre dinàmic, que ajudi a descobrir els secrets i
l’esperit misteriós d’aquesta complexa obertura. En cada introducció
temàtica i en cadascuna de les partides comentades, qui llegeixi el llibre
trobarà molts consells útils d’estratègia i de tàctica, així com instruccions
per a ambdós colors. Les anàlisis de les partides, curosament
seleccionades, presenten possibles millores en variants que encara no s’han
explorat en profunditat.

Abans de dedicar-me a estudiar aquest tema, no havia sospitat que els
descobriments que faria serien tan interessants. Com molts altres jugadors,
havia estat força escèptic respecte del gambit de Budapest, però, quan vaig
emprendre la investigació, em vaig adonar que les sospites inicials no eren
justificades. És més encara: aquest gambit pot sorprendre qualsevol jugador
que no estigui prou preparat, fins i tot en els nivells competitius més alts.

Confii que aquest llibre serveixi de suport als admiradors del gambit de
Budapest. De fet, m’agradaria aprofitar també aquesta avinentesa per
felicitar tothom que juga als escacs amb un estil romàntic i combatiu. Desitj
que la idea d’aquest gambit es mantingui viva, i que es continuï emprant
per lluitar contra els jugadors d’estil defensiu i que mai no s’atreveixen a
emprendre noves combinacions.

D’altra banda, vull agrair a l’equip de New In Chess l’ajuda que m’oferí a
l’hora de publicar aquest projecte en anglès, i també per haver mantingut
sempre un ambient creatiu i amistós. I, sobretot, he de donar gràcies a la
meva filla Lyudmyla i a la meva dona, Tatiana, per haver-me ajudat a acabar
amb èxit aquest treball.

Senyores i senyors, dames i cavallers, el joc comença. Bona sort!

Viktor Moskalenko, gran mestre dels escacs
Barcelona, 2007
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Lasker, Rubinstein, l’organitzador
Kagan, Schlechter i Tattasch

durant el torneig de Berlín al
1918, on el gambit de Budapest va
néixer a nivell dels grans mestres.

1.d4¤ f6 2.c4e5

Sorprèn el teu rival amb
el gambit de Budapest! 

Pròleg: història i orígens (1896-2007)
Al començament del segle XX, les obertures amb el peó de dama oferien
clares possibilitats de jugar una partida estratègica, sense gaires
complicacions. En aquell temps, la majoria de les obertures no presentaven
una profunditat interessant. L’obertura més habitual era el gambit de dama.
I les negres necessitaven quelcom més atractiu...

La primera partida amb el gambit de Budapest (GB) va ser entre Adler i
Maroczy, a Budapest, el 1896. (Vegeu el capítol III, partida 80.) El 1916
Stephan Abonyi va desenvolupar les idees següents a 2. ... e5, juntament
amb els compatriotes Zsigmond Barasz i Gyula Breyer, que el varen jugar
contra el cirurgià holandès Johaness Esser al modest torneig de Budapest.

Protagonistes i herois
Akiba Rubinstein va ser el primer gran mestre de la història que es va
enfrontar al gambit de Budapest. Al torneig amb sistema de lliga de dues
voltes que va tenir lloc a la ciutat de Berlín el mes d’abril de 1918, Milan
Vidmar l’hi va llençar a la ronda 3. La resposta de Rubinstein va ser
4. ¥f4!?, i la situació es va tornar molt complicada. A la jugada 13,
Rubinstein va cometre un error i va perdre la partida en vint-i-quatre
jugades; sensacional, sens dubte. El torneig dels quatre jugadors va
continuar, i els altres dos rivals d’Akiba Rubinstein, Carl Schlechter i
Jacques Mieses, varen marcar un punt i mig més després d’unes partides
espectaculars. Amb aquest èxit va néixer el fabulós gambit de Budapest.

Desenvolupament fàcil
El gambit de Budapest ha mantingut la bona reputació fins avui. En defensen
el prestigi els grans mestres dels escacs com Peter Svidler, Nigel Short,
Vladimir Epishin, Ian Rogers, Jeroen Piket, Normunds Miezis, Boris Savchenko,
Shakhriyar Mamendyarov, Georg Mohr i molts altres jugadors d’alt nivell.

El gambit també és molt popular entre els aficionats, encara que mai no ha
arribat a ser la defensa principal contra 1. d4. No obstant això, continua
sent una arma de gran valor pràctic, ja que permet un desenvolupament
fàcil de les peces negres. 

Idees bàsiques del gambit i consells generals
La idea principal del gambit de Budapest és guanyar el peó negre amb
simples moviments de desenvolupament. En la variant principal, el cavall
negre ataca immediatament el peó blanc extra amb 3. ... ¤g4. Les blanques
tenen moviments suficients per defensar el peó amb e5: ¤f3, ¥f4,
£d4/£d5, però aquí el torn per moure és d’una importància fonamental.

El gambit de Budapest força els jugadors a mostrar un bon nivell de càlcul
i una bona intuïció de joc amb les peces. (Així, en moltes de les partides
del Budapest, les negres tan sols fan de dos a quatre moviments amb els
peons en la fase de l’obertura.)
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L’arma principal de les negres és la tàctica. I les
oportunitats arriben amb la típica estructura de peons del
gambit de Budapest, amb molts espais lliures i amb un
suau desenvolupament, cosa que permet a les peces
negres fer maniobres inesperades. Si les negres continuen
actives i no deixen que el rival controli el joc, en aquest
cas tenen les mateixes possibilitats que les blanques. Si
les blanques perden temps defensant el peó e5, llavors
les negres n’han de treure avantatge i han de prendre la
iniciativa, seguint les idees estratègiques per a cada
variant que sorgeixi. 

En analitzar les partides del gambit de Budapest del
període comprès entre el 1918 i el 1930, a càrrec dels
jugadors clàssics de l’època, es fa evident que tots
intentaven controlar el joc a la seva manera: Alekhine i
Bogoljubow atacaven; Euwe estudiava els detalls;
Capablanca superava tàcticament els adversaris;
Rubinstein jugava 4. ¥f4 i pressionava estratègicament...

Especialment contra la variant 4. e4 (el sistema d’Alekhine),
quan alguns mestres com Richard Réti i Savielly
Tartakower juguen amb les peces negres, aleshores
tendeixen a cometre massa errors significatius en els
moments clau, possiblement a causa del seu estil o potser
per la manca de coneixements.

Ara bé, el problema que hi ha amb el gambit de Budapest
és que s’ha jugat en molt poques partides d’alt nivell en
aquests darrers anys. Molts professionals no s’atreveixen
a arriscar-se tant i, en comptes d’això, es decanten pel
gambit de dama. De fet, això mateix ja va passar al
començament del segle XX. (Vegeu la conversa que vaig
mantenir amb el senyor Bohigas, que es presenta al final
de primer capítol, II Part.) Confiam que aquesta situació
canviï aviat i que apareguin nous cavallers que adoptin
el gambit de Budapest!

Informació
estadística

Estadístiques generals 
En altres obertures tancades el joc tendeix a desenvolupar-
se lentament. Ara bé, en el gambit de Budapest,
especialment en les variants amb 4. ¥f4 o 4. e4, la fase
crítica ja comença a partir de les jugades 6-8 i en endavant.
Al llarg de les jugades 9-12 tots dos bàndols han de
prendre decisions importants, i a la jugada 15 es pot fer
una valoració de la situació. Entre les jugades 18 i 22 ja
sabem com acabarà la partida, encara que pugui continuar
unes vint o trenta jugades més. De fet, la majoria de les
partides amb aquesta obertura es decideix entre les
jugades 6-15, la qual cosa significa que tots dos bàndols
les han d’estudiar rigorosament. Sense conèixer les
possibilitats tàctiques i els plans típics per a cada bàndol,
el joc pot esdevenir massa difícil en poc temps, fins i tot
per a jugadors experimentats.

Finals típics
La majoria de les partides amb el gambit de Budapest (GB)
s’acaba ràpidament, però, malgrat això, hem de referir-nos
als diversos finals de la partida que es poden donar.

Introducció

En la seva activa trajectòria, Ian Rogers és qui ha
tret el millor rendiment del gambit de Budapest.



En gran part dels finals, les blanques obtenen millors
perspectives gràcies a l’avantatge de la seva parella
d’alfils i a la seva estructura de peons dinàmica. Però
quan les negres emergeixen de les obertures i dels
mitjos jocs en plena forma, hi ha possibilitats d’un bon
contrajoc, principalment al centre i pel flanc de dama,
on hi ha algunes debilitats en l’estructura de peons de
les blanques. Sobre això, podeu consultar les partides
de Bareev-Rogers (capítol primer, II part), de Gurevich-
Miezis i de García-Rogers (capítol primer, II part).

Informació estadística i algunes
anotacions
He estudiat els resultats del GB en la pràctica dels
escacs amb la Megabase, una base de dades que conté
aproximadament 3,5 milions de partides.

Hi he trobat 12.029 partides amb les jugades 1. d4 ¤f6
2.c4 e5, la qual cosa significa que es dóna aproximadament
una partida de GB per cada tres-centes de la Megabase.

En total, els resultats són els següents:

Mitjana d’ELO dels jugadors amb blanques:
2.146 - Rating Performance = 2.130

Mitjana d’ELO dels jugadors amb negres:
2.095 - Rating Performance = 2.054

En altres paraules: l’ELO difícilment es veu afectat pel
fet de jugar el GB!

Com juguen les blanques contra el gam-
bit de Budapest?
La jugada clau en el modern GB és la quarta jugada de
les blanques, quan determinen l’estratègia d’obertura.
Les jugades més populars són les diverses defenses del
peó extra a e5: amb el cavall (4. ¤f3) o amb l’alfil
(4. ¥f4), a més de jugades com 4. e2-e4 i 4. e2-e3.

El problema clau en el GB és que les blanques guanyen
gran part dels punts fàcilment, amb moviments ben
coneguts. Per aquesta raó, les negres cerquen variants
arriscades i, en moltes, poden intentar jugades de gambit
com ara ... d7-d6 o ... f7-f6.

Quines són les tendències en el
gambit de Budapest?
Al segle XXI es juga molt menys el GB que, per exemple,
als anys 1920-1930 o 1980-1990, i el que m’agradaria
saber és si, amb el pas del temps, certs jugadors han
guanyat o perdut més punts amb el GB.

Els fets són que les blanques han guanyat el mateix
percentatge de partides en totes les èpoques i que la
quantitat de taules s’ha incrementat lleugerament al llarg
dels anys, mentre que la quantitat de victòries de les
negres ha disminuït una mica.

En tots els períodes, el jugador amb les blanques ha estat,
com a mitjana, més fort que qui juga amb les negres, de
manera que, probablement, hauria guanyat de totes les
maneres, amb el GB o sense. Ara bé, de cada vegada més
juguen el gambit de Budapest els jugadors més febles, i
això no ajuda a fer avançar la teoria...

Aquí una qüestió clau és: per què els jugadors forts
difícilment juguen alguna vegada el GB? Per què és una
defensa dèbil o per què ells no n’aproven la teoria? Una
resposta possible seria que no està prou desenvolupada
teòricament i que hi ha jugades més fàcils de dur a la
pràctica amb les peces blanques. Hi ha massa risc per
a qui juga amb les negres, i diverses derrotes històriques
han atribuït una mala reputació al GB.

Així, potser per aquests motius els jugadors forts
prefereixen dirigir l’atenció a sistemes d’obertura més
universals.

Qui juga el gambit de Budapest
avui dia?
L’obertura està configurada segons les persones que la
juguen i, per això, aquesta és una qüestió important.

Entre els jugadors actuals destaquen el gran mestre
eslovè Georg Mohr i l’australià Ian Rogers. No tan sols
han jugat una gran quantitat de partides amb el GB, sinó
que també han obtingut uns resultats extraordinaris amb
aquesta tàctica, contra uns adversaris molt potents.

El GB va ser molt popular durant un temps, als anys
1980 i 1990, però més tard la popularitat va anar
disminuint. Què va passar?

Probablement, quan algun jugador de l’elit s’apropi a
aquest gambit, molts altres l’imitaran. De fet, l’any 1992,
a la semifinal del Campionat Mundial, a Linares, Nigel
Short va llançar el gambit de Budapest contra Karpov i,
encara que va perdre la partida, aquest fet va donar al
gambit un impuls a escala mundial.

Blanques guanyen: 43% (5.195 partides)

Taules: 27% (3.179 partides)

Negres guanyen (3.647 partides)
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Una mica abans, el jove Miguel Illescas havia jugat el
gambit contra Boris Spassky, també a Linares. Ell també
va perdre la partida, però, de la mateixa manera, això va
tenir un gran impacte en tots els admiradors del GB.

D’altra banda, Veselin Topalov va jugar el GB contra
Alexey Dreev el 1989!

Ara bé, fins avui, no hi ha gaires jugadors d’elit que facin
servir el GB i el nombre de partides amb aquesta
obertura ha disminuït.

Classificació dels jugadors del gambit
de Budapest
Possiblement, els motius dels jugadors del GB es podrien
classificar segons aquestes quatre categories:

a) amor juvenil pels escacs romàntics;
b) factor sorpresa;
c) defugiment de la teoria;
d) amor pel risc (estil romàntic).

Quant al primer tipus, s’ha de dir que, de fet, molts
jugadors forts s’havien aventurat amb el GB quan eren
joves. Sembla que adoptar el gambit és favorable per als
jugadors que s’estan formant, perquè els ajuda a
aprendre més sobre el valor de les peces. Ara bé, quan
aquests jugadors arriben al nivell de l’elit, adopten un
repertori menys arriscat.

La segona categoria és representada per l’exemple de
Short en l’ocasió ja esmentada. Actualment, el GB és
encara una sorpresa, però menys que abans. Encara que
no es jugui amb freqüència, molts jugadors de 1. d4
coneixen els principals moments estratègics i és difícil
sorprendre’ls. És possible que aquesta informació
contextual expliqui jugades com ... d7-d6 o ... f7-f6 en
moltes variants, que són sorpreses sense que hi hagi
cap sorpresa!

Un altre tipus és el jugador que vol defugir la teoria.
Quan no té prou temps per estudiar, prefereix una
desviació ràpida de les variants principals cap a
obertures més populars, que estan en constant revisió.

Finalment, podem trobar jugadors encantats pel risc, que
estan a favor d’aquesta obertura. En una de les variants
comentam que «és com si haguessis pujat a la muntanya
russa d’una atracció de fira». Costerudes pujades,
impressionants baixades, i litres d’adrenalina!

Avui dia, el GB ha assolit un nivell teòric que fa que es
torni insípid. És a dir, les variants principals duen a unes
posicions en què les negres han de lluitar per fer taules,

i això no és precisament el que volen els amants del risc.
De totes maneres, hem vist algunes partides del GB que
ha jugat, més tard, Shakhriyar Mamedyarov. Deu ser que
manté l’amor juvenil pels escacs, s’ha d’especular sobre
el factor sorpresa, o bé aquest escaquista és un ardent
amant de risc? Haurem d’esperar per saber-ho, però
confiam que la seva devoció per aquest gambit sigui
vertadera i no tan sols una manera de seguir el mateix
camí que ja han seguit altres abans.

Aquest temps és difícil per als jugadors del gambit de
Budapest. Però pens que el problema no és aquesta
obertura, sinó el canvi a la filosofia dels escacs. La
persona que jugui el gambit de Budapest hauria
d’aprendre a jugar universalment, d’una manera més
«moderna», i no hauria de tenir por de ficar-se en
variants en què el joc adquireix un caràcter estratègic.

He descobert que els jugadors del GB amb les peces
negres intenten seguir variants agressives i
enrevessades, de la mateixa manera que els jugadors de
les blanques sovint prefereixen seguir esquemes
posicionals. Podem concloure, doncs, que ambdós
bàndols necessiten millorar el nivell i el coneixement de
les idees generals. En aquest cas, estic segur que el
gambit de Budapest, que és ple de recursos, arribaria a
ser una obertura moderna i universal.

Introducció



Capítol
primer





Akiba Rubinstein (1888-1961),
una de les personalitats més

destacades dels escacs al segle XX,
fou el primer gran mestre que

s’enfrontà al GB. La seva resposta
favorita era 4.f¥4!?.

La variant de Rubinstein:
1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4

Peons contra cavalls
Una mica d’història
Actualment, la jugada de Rubinstein 4. ¥f4 es manté com una de les res-
postes més populars al gambit de Budapest. Karpov, Kortchnoi, Shirov,
Ivanchuk, Bareev, Ivan Sokolov, Varen Wely i Mikhail Gurevich són alguns
dels jugadors d’elit que han optat per aquesta variant. 

El caràcter de la partida després d’aquesta jugada és sòlid i posicional, i in-
tenta prevenir que les negres es tornin actives.

Estratègies

Una de les idees principals de 4. ¥f4 és defensar el peó a e5. 4. ¤f3 permet
4. ... ¥c5!?, i atacar f2! Ara, 5. e3 és l’única resposta, però això tanca tem-
poralment el peó a c1.

L’intent d’obrir la posició amb c4-c5 és un recurs clàssic. Aquest avança-
ment permet que el peó blanc a f4 es torni actiu per la diagonal h2-b8.

Les negres s’han de defensar bé del cop de c4-c5 i han de preparar el con-
traatac, principalment al centre. 

Direccions

Hi ha tres opcions principals després de 4. ¥f4:
1. Un joc ambiciós amb 6. ¤c3 (I Part: el cavall de Schlechter).
2. Un joc sòlid amb 5/6. ¤bd2 (II Part: la sòlida ¤bd2).
3. L’astuta 4. ...g5 (III Part: el black jet).

Començam la II Part amb les famoses partides 1-3, que es poden considerar
l’origen de 4. ¥f4.

Després de 6. ¤c3 £e7 7. £d5 ¥xc3+ 8. bxc3, 8...f6! és una resposta
moderna. L’alternativa és la jugada aventurera de Vidmar 8. ... £a3!?, amb
què ataca immediatament les caselles febles del flanc de dama. És possible
jugar-la, però també arriscat. (Vegeu les partides 1 i 3 i també la 4, d’O-
’Kelly-Heidenfeld, molt més posterior.)

La partida clau amb 6. ¤c3 és la 2, de Rubinstein-Schlechter, que introdueix
la important idea del cavall de Schlechter. L’estratègia de Schlechter va ser
diferent de la que varen seguir Vidmar i Mieses a les partides 1 i 3: en lloc
de moure la dama a a3 per atacar els peons febles del flanc de dama de les
blanques, les negres es proposen un bloqueig, aprofitant la millor coordi-
nació de les peces i l’avantatge d’espai. Schlechter intercanvia totes les
peces i posa fi al fort cavall a c5, contra el pobre alfil blanc. El cavall blo-
queja els dos peons doblats, protegeix b7 i e5, i amenaça amb d3. És un
gran cavall i indestructible.

Schlechter va completar l’estratègia controlant la columna semioberta e
amb les seves peces majors. No es va molestar a perseguir cap dels peons
doblats, la debilitat principal de les blanques, ja que aquests facilitaven la
seva estratègia de bloqueig.
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El magnífic cavall de rei es dirigeix cap a c5 a través de
e4 i, pel camí, amenaça el peó a c3 i la casella f2.
Aquesta maniobra amb el cavall s’ha repetit en moltes
ocasions i s’ha anomenat «la maniobra de Schlechter».

Entre l’any 1919 i el 1930, jugadors amb les peces blan-
ques com Alekhine, Bogoljubow, Euwe i, fins i tot, Ca-
pablanca es varen disposar per l’astuta lluita amb 4. e4!?
(Vegeu el capítol segon.) No obstant això, Akiba Rubins-
tein va seguir les pròpies idees i es va dedicar a desen-
volupar la variant 4. ¥f4.

Enfront de 4. ¥f4, 6. ¤c3 (II Part), els adversaris de
Rubinstein, especialment Schlechter, varen desenvolupar
una estratègia que ha perdurat anys. Però a la II part és
Rubinstein que perfila l’estratègia de la variació.

He gaudit analitzant les dues partides de Rubinstein, amb
les quals comença la II part, i m’he fixat que una gran
quantitat d’idees que varen determinar el futur desenvo-
lupament de la variant ja varen sorgir llavors. Possible-
ment, la més significant és l’avançament del peó a c5:

Moltes de les partides de la II Part giren entorn d’aquest
avançament, que Rubinstein ja havia descobert el 1927.

D’altra banda, és sorprenent que un jugador tan fort com
Miezis, l’any 1996, és a dir, setanta anys més tard, s’ha-
gués oblidat de les partides de Rubinstein i que fallàs a
prevenir la jugada c4-c5 (partida 24).

L’estratègia de Rubinstein consisteix a dominar el flanc
de dama i el centre, de manera que es força la debilitat
del flanc de rei negre, on tindrà lloc l’enfrontament final.
És una estratègia de control total del tauler i, a diferència
de la II Part, aquí el joc és molt dinàmic.

La manera més astuta de desafiar l’alfil de Rubinstein és
la jugada black jet(4. ...g5), que, al mateix temps,
prepara l’alfil a f8 per al �anchetto(III part).

Partida 2: Rubinstein- Schlechter,
després de 12. ... ¤e4!

Partida 20: Rubinstein- Tartakower

Partida 24: Gurevich-Miezis,
després de 11. c5!

Partida 19: Rubinstein- Daniuszewski

Cavall de Schlechter 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4, 6. ¤c3



I Part

El cavall de Schlechter

Introducció

Després de 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4, la
variant principal continua amb 4. ... ¤c6 5. ¤f3 ¥b4+.
Ara, 6. ¤c3!? és una jugada que complica l’assumpte, i
la lluita per la iniciativa i pel peó a e5 continua.

Els primers intents amb 6. ¤c3 varen fracassar per als
jugadors amb les peces blanques a causa de la falta de
coneixements i de pràctica. (Vegeu les partides 1-3.)
Però, de fet, és una de les millors opcions per a les blan-
ques, com s’ha revelat amb el pas del temps.

Direccions
La seqüència més habitual és 6. ... £e7 7. £d5 ¥xc3+
8. bxc3.

Així, hem arribat a una posició que s’ha mantingut crítica
per a aquesta obertura des de la partida de Rubinstein-
Vidmar de l’any 1918, a Berlín (partida 1).

Les blanques conserven el peó extra, però vegem a
costa de què:

• Dues parelles de peons doblats.
• Un feble flanc de dama, que poden envair les

peces negres.
• El rei és al centre i, com a mínim, falten dos temps

per enrocar (les negres estan preparades per a
l’enroc).

• La dama és al centre i està sotmesa a l’atac, la
qual cosa farà que les blanques perdin més temps.

La jugada de Vidmar 8. ... £a3!? ha estat substituïda
per la moderna 8. ... f6! i, després de 9. exf6 ¤f6
10. £d3 d6, és ben aconsellable que les blanques juguin
de la manera següent:

A) 11. g3!

Aquí les negres tenen diverses opcions: 11. ... 0-0,
11. ... b6, o bé 11/12... ¤e4 de Schlechter.

A1) 11. ... 0-0
Començam a tractar aquesta variant amb la partida
clàssica de Kashdan-Pilnick (partida 5). En l’estratègia
que va concebre Schlechter (vegeu la partida 2), el
moviment del cavall negre des de f6 cap a e4 i c5 era
la part essencial del pla. Aquest moviment del cavall
és més difícil de fer quan les blanques situen el seu
alfil a g2.

1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4, 6. ¤c3
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En la partida de Kashdan-Pilnick, després de la gran
equivocació de 13... ¥f5? (amb un joc complicat, és mi-
llor 13... ¤c5!), el cavall negre a e4 està temporalment
sota l’atac de l’alfil a g2 i permet el cop tàctic de
14. ¤h4, que provoca la destrucció de l’estructura de
peons del flanc de rei negre després de 14... g6
15. ¤xf5.

Continuam amb Rogers-Miezis (partida 6), un joc entre
els dos grans experts actuals del gambit de Budapest.
Les negres duen l’alfil cap a d7 i deixen que les blanques
juguin a c4-c5, però, així, també es permet que les ne-
gres guanyin espai amb ... c4!?. En aquesta partida veu-
rem quelcom que no és gaire freqüent després de
6. ¤c3: un atac al rei blanc.

El primer pas és intercanviar els alfils a h3. Segons les
meves anotacions per a la jugada 22 de les negres, des-
prés de l’intercanvi, ve el sacrifici a f4, quan el peó g
queda fora de la protecció del rei. Aquest sacrifici ja el
va jugar Vidmar (partida 1), encara que en aquella par-
tida el peó que donava suport a l’alfil era el del rei i la
columna oberta era la e.

Després de 12. ¥g2, l’opció agressiva és 12. ... ¥g4!?,
com en la recent partida de D. Gurevich - Pacheco (par-
tida 7), en la qual el bloqueig es podria aconseguir amb
el peó c. (Vegeu els comentaris que faig de la jugada 15
de les negres.) Un altre exemple important és el de
Dlugy-Epishin (partida 8), en què l’estratègia de les ne-
gres es distingeix de la de Schlechter i consisteix en l’a-
tac al centre i als peons doblats.

Després de 14... ¢h8!, les negres desplacen l’alfil amb
més agilitat. Des de g4 es projecta fins al peó e2; després,
va a g6, a través de h5; des d’allà, ataca la dama de la ca-
sella e4, i, finalment, es mou cap a f7 per atacar el peó
doblat. Al mateix temps, les blanques juguen l’empenta del
peó a c5 i capturen el peó a d6, mentre les negres tornen
a capturar amb la torre i controlen la columna d. Sobre
això, vegeu també la partida de Hoffman-Amura (partida 9).

A2) 11...b6

Aquest moviment es va jugar a la partida 10, de
Kortchnoi-Mohr.

Partida 6: Rogers-Miezis,
després de 22. ¦d5

Partida 10: Kortchnoi-Mohr, 
després de 11... b6

Partida 8: Dlugy-Epishin, 
després de 14. ¦ae1

Cavall de Schlechter 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4, 6. ¤c3



En aquesta partida, les negres situen l’alfil a b7, per can-
viar-lo per l’alfil de g2, i redueixen el control de les blan-
ques sobre les caselles clares. Això no impedeix que les
blanques facin avançar el peó de rei cap a e5. D’altra
banda, aquesta és una de les poques partides en què les
negres ataquen el flanc de rei blanc amb els peons, però
aquest atac es contraresta amb l’avanç segur del peó de
rei blanc.

La recent partida de Krasenkow-Wippermann s’inclou a
les anotacions de Kortchnoi-Mohr. Després d’intercanviar
els alfils a la diagonal llarga, les negres ocupen la co-
lumna e amb les seves dues torres, i utilitzen el cavall i
la dama per atacar els peons del flanc de dama. En
aquesta situació, el cavall blanc es desplaça fins a d2,
des d’on defensa els peons de e4 i c4, al mateix temps
que el peó fs’infiltra a la posició de les negres i destru-
eix el flanc de rei.

Una altra partida interessant amb 11. ... b6 és la de Sha-
balov-Wippermann (partida 11).

A3) 11... ¤e4

Podem trobar la jugada de Schlechter 11... ¤e4 en Bar-
sov-Roofthoofd (partida 12). Per evitar problemes que
es donen en la partida 5 (Kashdan-Pilnick), el cavall
deixa la casella e4 just després que l’alfil blanc es des-
placi a g2, i es dirigeix a c5. En aquesta casella el cavall
amenaça la dama blanca, que s’ha de moure a e3. Aquest
moviment de la dama és l’únic possible, perquè, com és
evident, el peó encara no s’ha desplaçat a e3.

La dama a e3 amenaça de canviar-se per la poderosa
dama negra. Tant la partida com les alternatives de la
jugada 13 són molt descoratjadores per a les negres.

Tanmateix, aquesta partida i també totes les que s’es-
menten a les seves anotacions, introdueixen una nova

estratègia per a les blanques: l’atac al flanc de dama,
aprofitant l’avantatge de l’alfil a g2, el cavall i la columna
oberta b.

Una altra il·lustració d’això és la partida de Bareev-Ro-
gers (partida 13). Una altra vegada, veim les maniobres
del cavall de Schlechter, l’intercanvi de dames i l’agressiu
cop c4-c5!?. Les negres s’escapen amb mig punt, però
la superioritat de les blanques és molt clara.

Resumint: després del �anchettode les peces blanques
(11. g3!), sembla com si la idea del bloqueig amb ... ¤e4-
¤c5 no sigui tan efectiva com en el cas de 11. e3.

B) 11. e3

L’alternativa de blanques a 11. e3 no és tan problemàtica
per a les negres com 11. g3!, ja que les negres tenen
recursos suficients per obtenir un bon joc.

La «maniobra de Schlechter» és il·lustrada encertada-
ment a la partida clau de Rubinstein-Schlechter (partida
2). A més, podem observar la mateixa estratègia a la
partida 14, Vukic-Rogers. El bloqueig s’aconsegueix
amb l’avanç del peó d6, que acaba a e4, després del
canvi de l’alfil pel cavall e5. Aquest peó controla el cen-
tre i els peons de les blanques, amb l’ajuda de l’alfil a
c6 i del cavall a c5. Aquesta partida configura una nova
estratègia, com es confirma en les meves anotacions,
i es basa a atacar el rei blanc amb l’ajuda de la torre
negra a la sisena horitzontal.

Són bons exemples de víctimes a la part blanca del tauler
les partides de Kishnev-Mollekens (partida 15: les negres
fan un moviment molt usual amb l’alfil, des de f5 cap a g6
i, després, a e8, i guanyen la dama!) i de Pogorelov - An-
drés González (partida 16, en què el comentari a la jugada
17 suggereix un altre pla interessant per a les negres).

Un exemple més recent és el de Pinter-Cebalo (partida
17). En aquesta original partida podem observar que,

Partida 12: Barsov-Roofthoofd, 
després de 22. £e3 
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contra 11. e3, les negres fan servir una estratègia que
ja s’havia utilitzat contra 11. g3: situen l’alfil a b7 per
dominar la diagonal llarga. El cavall de rei no se situa a
c5, com fa Schlechter, però sí el cavall de dama, després
de la maniobra ... ¤c6-e5-d7-c5-e6. La posició de les
negres fa bona pinta!

És una llàstima que no jugàs 18...¤xd3! i 19. ... £e4!,
com mencion als comentaris que faig de la jugada 18.

També he inclòs un mal exemple per a les negres. A la
partida de Reshevsky-Olafsson veim l’antítesi de les par-
tides anteriors. Les blanques poden fer avançar els
peons doblats i canviar-los, de manera que obtenen un
avantatge d’espai extraordinari al centre i una gran mo-
bilitat de les peces. Així, per exemple, l’alfil de les case-
lles negres, que normalment és força estàtic, en aquesta
partida domina el tauler.

La nostra investigació sobre 6. ¤c3 conclou amb una
partida sorprenent: Inkiov-Djukic (partida 18).

Teniu en compte...
• En general, en la variant 6. ¤c3 s’ha de recordar

que les blanques poden fer la típica maniobra ¤f3-
d4!? i, aleshores, les negres hi poden respondre
amb ... ¤e5!, de manera que la partida s’equilibra.

• La profilàctica ... ¢h8!? pot ser un recurs útil per a
les negres.

partides

PARTIDA 1
Akiba Rubinstein
Milan Vidmar Sr

Berlín, 1918 (3)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6
En aquest moment, si 4... ¥c5?, 5. e3 i les blanques
estan molt millor, perquè l’alfil a f4 protegeix el peó a
e5, la dama amenaça el cavall a g4 i les negres no tenen
temps d’atacar el peó a e5 amb cap altra peça. 
- 5. ¤f3 ¥b4+!
Aquesta continuació té com a objectiu guanyar temps
per poder preparar ... £e7 i atacar el peó a e5. Les
blanques tenen dues respostes, d’un caràcter ben
diferent. L’elecció depèn de l’estil o del gust del jugador. 
- 6. ¤c3!? 
Motius de complicació. La lluita per la iniciativa i pel peó
a e5 continua. 
Una alternativa més tranquil·la i sòlida seria 6. ¤bd2,
però, en aquest cas, les negres aviat recuperen el peó a
e5 amb 6... £e7. (Vegeu la II Part.)

Cavall de Schlechter 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4, 6. ¤c3

Partida 17: Pinter-Cebalo, 
després de 18. ¥g5

Milan Vidmar Sr. (1885-1962) jugà la primera
partida en la història del gambit de Budapest al

nivell de gran mestre. No obstant els errors, el
gran potencial del gambit es demostrà en

aquesta partida. 



- 6... £e7 7.  £d5
Lluita per defensar el peó. 
- 7... ¥xc3+ 8. bxc3 £a3!?
Vidmar ataca immediatament les caselles febles al flanc
de dama. La jugada més usual avui dia és 8... f6!.

- 9. ¦c1!?
Aquesta jugada es prefereix també actualment. És molt
interessant 9. ¦d1!?, per exemple: 9... £xc3+ (9... f6 10.
exf6 ¤xf6 11. £d2 d6 12. £e3+ ±) 10. £d2!? £xc4
11. h3 ¤h6 12. e3 £b4 13. £xb4 ¤xb4 14. a3 ¤c6
15. ¥c4, amb una molt bona recompensa per al peó. 
- 9... f6!
9... £xa2?! 10. h3 ¤h6 11. e4 £a3 12. ¥e2±. 
- 10. exf6 ¤xf6 11. £d2
La idea és defensar el peó a a2, però aquí la dama és
passiva.

A)11. £d3 0-0!? 12. g3 (12. c5!?) 12... d6 13. ¥g2
£xa2 (13... ¤e7!? 14. ¤d4 ¤g6„) 14. c5?! (14.
¤g5!?) 14... dxc5 15. ¥xc7 ¦e8 16. 0-0 £xe2 17.
£b1 £e7?! (17... £c4!³; 17... £e4!?) 18. ¥f4÷
Yakovich - Coret Frasquet (Sevilla, 1992). 

B) 11. £d1!? d6 (11... £xa2? 12. ¥xc7 £xc4 13.
e3±) 12. £b3². 

- 11... d6 12. ¤d4 0-0 13. e3?
Un greu error. L’únic moviment era 13. f3 per tal d’evitar
... ¤e4. 
-13... ¤xd4! 14. cxd4?
Les blanques no veuen el perill. Si 14. exd4 ¤e4 15. £e3
¦e8 16. ¥e2 £xa2, amb la iniciativa per part de les negres. 

-14... ¤e4
Comença l’atac! Per només un peó, les negres tenen una
gran compensació en el seu desenvolupament avançat. Pot-
ser abans de portar el cavall a e4, mereix atenció la següent
obertura de pas amb peons: 14... g5! 15. ¥g3 ¤e4 16. £c2
£a5+ 17. ¢e2 (17. ¢d1 ¦xf2!-+) 17... ¦xf2+! 18. ¥xf2
¥g4+ 19. ¢d3 £a3+ 20. £b3 (20. ¢xe4 ¦e8+ 21. £d5
c6 mat) 20... £xc1 21. c5+ ¢h8 22. ¢xe4 ¦e8+ 23. ¢d3
¥f5+ 24. ¢e2 ¥c2!, i les blanques ja poden abandonar. 
-15. £c2 £a5+ 16. ¢e2

-16... ¦xf4!
La posició del rei blanc és descoberta per aquest sacrifici
en canvi. 
- 17. exf4 ¥f5 18. £b2 ¦e8! 19. ¢f3 ¤d2+ 20. ¢g3
¤e4+ 21. ¢h4??
El rei blanc ha de tornar: 21. ¢f3 h5!, amb un fort atac:
22. g3 (22. h3 h4).
22... ¤g5+!-+. 
- 21... ¦e6!
Ara, el mat és inevitable. 
- 22. ¥e2 ¦h6+ 23. ¥h5 ¦xh5+! 24. ¢xh5 ¥g6+
Les blanques abandonen a causa de 25. ¢g4 £h5 mat. 
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PARTIDA 2
Akiba Rubinstein
Carl Schlechter

Berlín, 1918 (4)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤c3 £e7 7. £d5 f6!
Contràriament a Vidmar i Mieses en les partides 1 i 3,
Schlechter basava l’estratègia en el bloqueig. 

- 8. exf6 ¥xc3+ 9. bxc3 ¤xf6 10. £d3
La millor casella per a la dama. 
- 10... d6 11. e3
Rubinstein fa una jugada natural i, una altra vegada, és un
error! L’alternativa més poderosa és la moderna idea del
fianchetto amb 11. g3!. (Vegeu la partida 5 en endavant). 

- 11... 0-0
11... ¤e4!? amb la idea de 12. ¤d4 ¤c5 13. £d2 ¤e5
14. f3 0-0 15. e4?? ¦xf4!. 
- 12. ¥e2

- 12... ¤e4!
Comença el que es coneixerà com a «maniobra de
Schlechter». 
- 13. £c2
És més usual 13. 0-0 o bé 13. ¤d4. (Consultau les par-
tides amb 11. e3.)
- 13... ¤c5!
Amb la idea de 14... ¥f5. Una altra opció era 13... £f6!?
i intentar 14. ¤d4 ¤xc3! 15. £xc3 ¤xd4. 
- 14. ¤d4!
Domini! Aquest salt és el principal recurs de les blanques
en aquesta variant, ja que el gran cavall blanc controla
totes les caselles importants i és indestructible. 

- 14... ¤e5!
Les negres responen amb guerra! És la millor defensa.
La lluita entre les peces menors continua. És la clau
per al mètode del cavall de Schlechter. 
- 15. 0-0 ¥d7!
Seixanta-vuit anys més tard, 15... £f7!? en aquesta
jugada es va continuar: 16. ¥g3 ¥d7 17. ¦ad1 ¤xc4

Carl Schlechter (1874-1918) va crear  la
important maniobra del cavall cap a e4 i c5.  

Cavall de Schlechter 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4, 6. ¤c3



18. ¤b3 ¥f5 19. £c1 ¤e4 20. ¤d4 ¥d7 (20...
¥g6!?) 21. £c2 ¤c5?! (21... ¦ae8!) 22. ¤b3 ¥f5
23. £c1 ¤e4 24. ¤d4 ¥d7 25. £c2 ¤c5 ½-½. Dol-
matov- Malaniuk, campionat soviètic (Kiev, 1986). 
- 16. f3?!
16. £d2 ¦ae8°. 
- 16... ¦ae8
16. ... ¤g6! 17. £d2 ¦ae8 18. ¦fe1 ¤xf4
19. exf4 £e3+ 20. £xe3 ¦xe3. 
- 17. ¥g3 £f7 18. ¥xe5?! ¦xe5 19. e4 a6
19... £f4!? amb iniciativa. 
- 20. ¦ae1 ¥e6  21. ¤xe6 £xe6  22. ¦f2 ¦e8  23.
¥f1 £d7  24. ¦d2 £c6  25. ¦b1 £d7  26. ¦d5 £f7
27. £d2 b6  28. ¦d1 h6  29. £f2 ¢h8  30. £e3 £f6
31. g3 ½-½
Una extraordinària trobada estratègica entre els dos
millors jugadors del seu temps.

PARTIDA 3
Akiba Rubinstein
Jacques Mieses

Berlín, 1918 (5)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5
Lluitant per la iniciativa a partir de la segona jugada i en-
davant!
- 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3 ¥b4+ 6. ¤c3 £e7
7. £d5 ¥xc3+ 8. bxc3 £a3

- 9. £d3
En la ronda 3, Rubinstein havia jugat 9. ¦c1!? contra
Vidmar (partida 1). 
- 9. ... £a5
9... £e7!?.
- 10. ¦c1  ¤gxe5  11. ¤xe5  ¤xe5 12. £g3!
El canvi de dames no promet gaire: 12. £d5 £xd5 13.
cxd5 d6, amb un final igualat. 
- 12. ... d6 13. £xg7 ¤g6 14. h4!
Sembla que les blanques estiguin millor, però hi ha

complicacions. Les blanques tenen peons dèbils en el
flanc de dama i varen lleugerament endarrerides en el
desenvolupament. 
- 14. ... h5 15. e4 ¥e6 16. ¥g5 ¢d7!

- 17. f4?
Molt agressiu, però massa arriscat. La resposta cor-
recta era 17. £d4!, tornant la dama al centre; 17. ...
¦ae8 18. ¥e2². 
- 17. ... ¦ae8!
Les negres tenen un perillós contrajoc. Aquesta torre
està preparada per atacar al llarg de la columna e, i el
rei blanc segueix estant exposat. 
- 18. ¥e2?!
Ja és massa tard per a 18. £d4 ¥f5!, amb iniciativa per
part de les negres.
- 18. ... £xa2 ƒ 19. 0-0?

Jacques Mieses (1865-1954) va ser el primer mestre
a jugar regularment el gambit de Budapest.
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Rubinstein perd el fil de la partida i comet l’error decisiu. 
19. £d4 ¥g4! 20. ¥f3 f6! 21. ¥xf6 ¥xf3 22. gxf3 ¤xf4
23. £d2 ¤g2+ 24. ¢d1 £xd2+ 25. ¢xd2 ¦hf8∓. 
- 19. ... ¦hg8!
Una jugada intermèdia que guanya. 
- 20. £d4 £xe2 21. f5

- 21. ... ¥xc4!?
Les negres podrien haver guanyat aquí amb una tàctica
sorprenent: 21. ... ¤xh4!! 22. fxe6+ fxe6 23. ¦f7+ ¢c8
24. ¦f2 ¦xg5! 25. ¦xe2 ¤f3+ -+. 
- 22. fxg6 ¦xe4
22. ... ¦xg6!? 23. £xa7 £xe4 -+. 
- 23. £xa7 ¦xg6 24. ¦f2 £d3 25. £xb7 ¦e2 26. ¦xe2
£xe2 27. ¦a1 ¦g8
27. ... f6!? 28. ¦a7 £e1+ 29. ¢h2 £e5+ 30. ¢h1 d5∓. 
- 28. ¦a7 £e1+ 29. ¢h2 £e5+ 30. ¢g1?
30. ¢h1 £c5∓. 

- 30. ... £c5+ 31. ¢h1 ¥d5! 0-1
Després d’aquestes tres famoses partides en el torneig
dels grans mestres en un Berlín en temps de guerra, el
gambit de Budapest es va desenvolupar ràpidament. Va
guanyar popularitat i el respecte de molts jugadors, fins
al punt que alguns escaquistes deixen de jugar 2. c4 per
la por d’enfrontar-s’hi!

Aquestes tres primeres partides de grans mestres en la
història del gambit de Budapest, jugades ja fa uns no-
ranta anys, són exemples excel·lents per als teòrics i
pràctics de 2. ... e5 fins als nostres dies. Contenen tot
el material necessari per estudiar les idees principals. 

Concloem l’estudi de 8. ... £a3!? amb partides jugades
trenta-vuit anys més tard.

PARTIDA 4
Alberic O’Kelly de Galway
Wolfrang Heidenfeld

Dublín Zonal, 1956 (4)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¥b4+ 5. ¤c3
¤c6 6. ¤f3 £e7 7. £d5 ¥xc3+ 8. bxc3 £a3 9. ¦c1 
9. £d2 £e7. 

- 9... f6!
Les negres també havien intentat utilitzar la posició de
la dama blanca d’altres maneres:

A) 9. ... d6?! 10. exd6 ¥e6 11. £b5 cxd6 (11. ... 0-
0 (Rothenstein- Richter; Berlín, 1928) 12. h3! ±)
12. £xb7 ¦c8 13. £b3 £c5 14. e3± Dlugy-Mills,
Chicago 1989;

B) 9. ... ¤e7 10. £d2 ¤g6 (Gilfer-Vajda; Olimpíada
Folkestone, 1933) 11. ¥g3 h5 12. h3 h4 13. ¥f4±. 

- 10. exf6
Més de vuitanta anys després de Berlín, 10. ¦c2!?
¤e7?! (› 10. ... £a4!? 11. ¦d2 £a3„; també és inte-
ressant 10. ... £e7!? 11. exf6 ¤xf6 i comença la par-
tida) 11. £d2 fxe5 12. ¤xe5 ¤f6 13. ¤d3 d6 14. g3
(14. c5!?) 14. ... ¥e6 15. ¥g2, amb un joc poc clar, a
Inarkiev- B. Savchenko (Krasnodar, 2002). 
- 10. ... ¤xf6 11. £d2 d6!
Si 11. ... 0-0 12. e3! (12. ¥xc7?! ¤e4„) 12. ... d6
13. ¥d3². 
- 12. ¤d4
12. e3?! ¥f5! (12. ... ¤e4!? 13. £c2 ¤c5„) intentant 13.
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¤d4 ¤xd4! 14. exd4 ¤e4ƒ; 12. £e3+ ¤e7 no està clar. 
- 12. ... 0-0 13. f3!?
Defensant-se contra l’amenaça de 13. ... ¤e4 i prepa-
rant l’avançament e2-e4. 13. e3? va ser jugat per Ru-
binstein el 1918. 
- 13. ... ¤e5!
Les negres haurien de provar d’atacar els peons dèbils
del flanc de dama. 13. ... ¥d7 és massa lent: 14. e4
¦ae8 15. ¥e2 ¤e5 16. ¦b1±. Tampoc no és suficient
13. ... ¤a5?! 14. e4 £c5 15. ¤b3. 
- 14. e4 £c5 15. ¤b3 £c6 16. ¥xe5!?
Heidenfeld va repetir la partida contra Holford (1946),
en què les blanques varen perdre ràpidament després
de 16. c5? ¤xe4! (fent servir la pressió de la torre
contra ¥f4!) 17. £e3 (17. fxe4 £xe4+ -+) 17. ... ¤g6
18. ¥d3 ¤xf4 -+. 
- 16. ... dxe5 17. £g5 ¦e8 18. ¥e2

- 18. ... h6
Les negres han d’ocupar-se d’atacar el flanc de dama,
deixant la dama blanca fora del tauler. Era més actiu
18. ... a5!? 19. 0-0 a4 20. ¤d2 £b6+ 21. ¢h1 h6!
22. £g3 £b2, i les negres tindran un perillós peó-a
passat. Més d’acord amb l’esperit de la variant (joc
contra els dèbils peons-c) és la sòlida 18. ... b6!?
19. 0-0 ¥a6 20. ¦fd1 ¥xc4 21. ¥xc4+ £xc4=; però
no 18. ... ¥e6? 19. £xe5 ¥xc4 20. £c5 +-. 
- 19. £e3 b6
19. ... ¤h5!? amb la idea de 20. ... ¤f4. 
- 20. g4?
20. c5 ¥e6 21. 0-0². 
- 20. ... ¥e6?!
Les blanques respondran a l’atac sobre el peó c4 amb
un contraatac al flanc de rei. La jugada 18. ... h6 ajuda
les blanques a obrir la columna g. Era més prometedor
20. ... ¥a6!? 21. g5? ¤h5! 22. gxh6 ¤f4. 
- 21. g5 hxg5?
21. ... ¤h5. 
- 22. £xg5 ¤h7

22. ... ¥xc4 perd peça després de 23. ¦g1 ¦e7 24.
¥xc4+ £xc4 25. £xf6. 
- 23. £xe5 ¥xc4 24. ¥xc4+ £xc4 25. £d4 £f7 26. 0-0
¦ad8
Les negres no obtenen una compensació real pel peó, i
aquest atac és el darrer intent de remoure la posició. 
- 27. £e3 ¦d6 28. ¦cd1 ¦g6+ 29. ¢h1 ¤g5 30. ¦g1
¦f8 31. ¤d4 ¤xf3 32. ¦xg6 ¤xd4 33. ¦xg7+ ¢xg7 -
- 34. ¦g1+      1-0
Quasi cent anys més tard, 8. ... £a3 encara és jugable,
però ara són les negres que han d’estudiar a fons tots
els recursos!

PARTIDA 5
Isaac Kashdan
Carl Pilnick

Nova York ch-Usa, 1942 (1)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤c3! £e7
És aconsellable canviar immediatament l’alfil: 6... ¥xc3+
7. bxc3 £e7. 
- 7. £d5
Les blanques poden aprofitar l’avantatge de la parella
d’alfils, juntament amb l’estructura dels peons superior
amb la natural 7. ¦c1!? ¤gxe5 8. ¤xe5 ¤xe5 9. a3
¥xc3+ 10. ¦xc3, i obtenen una posició lleugerament mi-
llor (Lugovoi-Novitsky; Sant Petersburg, 2000). 
- 7... ¥xc3+ 8. bxc3 f6! 
La resposta moderna. 

- 9. exf6
La millor elecció és capturar. 9. e6 no promet gaire: 9.
... dxe6 10. £h5+ g6 11. £xg4 e5 12. £g3 exf4 13.
£xf4 ¥d7!? i les negres estan millor preparades per a
l’atac en qualsevol banda de l’escaquer. 
Tot i així, el típic contracop 9. c5!? podria ser interes-
sant: 9. ... fxe5 10. ¥g5 ¤f6 11. ¥xf6 gxf6, amb una
posició complicada. 
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- 9. ... ¤xf6 10. £d3! d6
Hem arribat a la posició que actualment és considerada
la més important en la variant amb 6. ¤c3. 
- 11. g3!

El millor mètode per desenvolupar-se. Les blanques han
puntuat bé en aquesta variant. L’alternativa 11. e3 també
és popular. (vegeu les partides 14-18.) 
- 11. ...0-0
Una jugada natural. Altres possibilitats interessants són
11. ... b6 i també 11. ... ¤e4. (Les analitzarem més en-
davant, en les partides 10/11 i 12/13.)
- 12. ¥g2 ¤e4!?
Pilnick fa servir la idea de Schlechter contra 11. e3
(partida 2). Després de 12. ... ¤a5!? es va seguir
amb 13. 0-0 (possiblement, seria millor aprofitar
aquest temps i provar 13. ¤g5!? h6 14. ¥d5+!? ¢h8
15. h4 i la situació és molt irracional) 13. ... ¥e6 14.
¤d2 ¤d7!?, a Varen Wely-Blatny (Nova York, 1996);
14. ... £f7?! 15. c5!? dxc5 16. £b5; o bé 14...
¦ae8!? tampoc no són clares. 
- 13. 0-0 ¥f5?
És massa simple. Normalment, les negres continuen
amb13. ... ¤c5!? i si14. £e3!?, ara hi ha diverses al-
ternatives: 14. ... £f6!, mantenint les dames sobre el
tauler (14. ... ¥e6?! 15. ¤d4! (un dels avantatges de
tenir més material és que en el moment adequat el pu-
guis retornar!) 15. ... ¥xc4 16. ¤xc6 £xe3 17. ¥xe3
bxc6, i aviat serem en un final tècnicament guanyat
per les blanques (Seirawan-Wessman; Nova York,
1990); 14. ... ¥g4 15. £xe7 ¤xe7 16. ¤d4
(16. ¥e3!?) 16. ... ¦ae8 17. ¦fb1 ¤g6 18. ¥e3 c6
19. h3 ¥c8 20. ¤b3 ¤a4 21. ¦c1 ¤e5 22. c5 ¤c4
23. ¥d4 d5° Kortchnoi- Faure, Zürich simul, 1988)
15. ¤d4 ¤d8? (és molt millor 15. ... ¤xd4!? 16. cxd4
¤e6 17. ¥d5 ¢h8 18. ¥xe6 ¥xe6„ o bé 15. ...
¥d7!? 16. £d2 ¤a5„) 16. £d2 ¢h8 17. ¤b3 ¤de6
18. ¥e3± Barsov-Demetrios, (Val Thorens, 1994).

També és interessant 13. ... ¥d7!? pretenent 14... ¦e8. 

- 14. ¤h4!
Una reacció inesperada. 
- 14. ... g6 15. ¤xf5 gxf5 16. ¦ab1!
Els antics mestres havien arribat a una posició de clara
superioritat per part de les blanques. 
- 16. ... ¦ab8 17. ¦b2 ¢h8 18. ¦fb1 b6 19. £d5 £e8
20. ¥e3!
Ara Kashdan incrementa amb gran destresa l’avantatge. 
- 20. ... ¤e7 21. £d4+ ¤f6 22. ¥h6 ¦f7 23. ¥g5 ¤g8 
24. ¥d5+- c5 25. ¥xf7 cxd4 26. ¥xe8 dxc3 27. ¦c2
¦xe8 28. ¥f4! ¦c8 29. ¦xc3 d5 30. ¦bc1 ¦e8 31.
¥e3 ¤e7 32. ¥d4 ¢g7 33. ¦e3 1-0

Resum de 12... ¤e4
Després de 13. 0-0 és necessari continuar amb 13...
¤c5!? o 13... ¥d7!? encara que, segons la meva opinió,
la idea de bloqueig de Schlechter és més efectiva contra
11. e3. 

PARTIDA 6
Ian Rogers
Normunds Miezis

Open Reykjavík, 2004 (8)

Aquest és un típic exemple d’un joc correcte de l’ober-
tura: dos grans especialistes actuals d’aquesta obertura
discuteixen un tema important. Sens dubte, aquesta par-
tida ens proporciona certes respostes sobre les causes
més importants de la variant 6. ¤c3!? 

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤c3! £e7 7. £d5 f6 8. exf6 ¥xc3+
També és interessant 8. ... ¤xf6!?, com una altra partida
espectacular entre dos mestres clàssics: 9. £d3 d6 (9.
... ¤e4!?) 10. ¤d2?! (10. ¥g5!?) 10. ... 0-0 11. g3
¥g4 (11. ... ¤e5!?) 12. ¥g2 ¦ae8 13. f3
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13. ... ¥f5? (13. ... ¥xc3! 14. bxc3 ¥e6° ∆ . ... ¤d7, .
... £f7) 14. e4 g5? 15. ¥xg5 ¤xe4 16. £d5+! ¢h8 17.
¥xe7 ¤xc3 18. bxc3 ¦xe7+ 19. ¢d1 ¥xc3 20. ¦c1
¥b2 21. ¤e4 ¥xc1 22. ¢xc1 ¥xe4 23. fxe4 ¦f2 24.
¦f1! 1-0 (Spielmann-Réti; Viena, 1921). 
- 9. bxc3 ¤xf6 10. £d3 d6 11. g3 0-0 12. ¥g2 ¥d7!?
13. 0-0 ¦ae8
Les peces negres estan concentrades ordenadament en
el centre. 

- 14. c5!?
Un sacrifici típic. 
- 14. ... dxc5!
El gran mestre Miezis comença un pla molt interessant i in-
novador: 14. ... ¤e5 15. cxd6! cxd6 16. £d4± (Legky-Al-
tisen Palmada; Cannes, 1999); 16. ¤xe5!? dxe5 17. ¥g5². 
- 15. ¥xc7 c4!
Aquesta és una posició nova en què les negres semblen
tenir una elecció entre diverses jugades, però la totalitat
de l’experiència pràctica fa que sigui difícil determinar quin
és el millor pla. 15. ... £xe2 16. £xe2 ¦xe2 17. ¥d6²
Les blanques guanyen un peó a c5. 
- 16. £d1!
Indiscutiblement no 16. £xc4+?? ¥e6 -+. 
- 16. ... ¤e4 17. ¦c1

Una alternativa lleugerament més aventurada consisteix
a reactivar la dama amb 17. £d5+!? £f7. 
- 17. ... ¦f7 18. ¥f4

Com interpretar aquesta situació? El millor camí és ana-
litzar-la per intentar trobar la manera d’ubicar la dama
negra a les caselles estratègicament importants. 
- 18. ... £c5!?
Òbviament, les negres tenen una bona recompensa pel
peó; les seves peces estan preparades per atacar. Però
no hem d’oblidar que vivim en un temps d’escacs mo-
derns, i hi ha un petit problema: les blanques també estan
en bona forma: un peó extra, dos alfils, una bona estruc-
tura de peons... Hi ha moltíssim joc per als dos bàndols.
Les alternatives són 18. ... £f6!? o 18. ... £a3!?. 
- 19. £c2!
Amb la idea de ¤d4!.
- 19. ... £h5
La dama negra s’apropa al rei de l’enemic. Si 19. ... ¥f5, 

20. £b2². 
- 20. ¦cd1?!
És el moment crític de la partida. Era millor ocupar-se
d’activar les peces menors amb 20. ¤d4!?, en què, en
cas de 20. ... ¤f6 21. e4! ¤g4 22. h3 ¤ge5 23. £e2!,
les blanques tenen avantatge. 

Diagrama d’anàlisi
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- 20. ... ¥h3! 21. ¥xh3 £xh3 22. ¦d5 h6
Es perd un temps important. Era més potent 22. ... £e6!
(explorant temes tàctics) 23. ¦fd1 ¦xf4! 24. gxf4 £g4+
25. ¢f1 £h3+ 26. g1 (26. ¢e1?? £g2-+) 26. ... £g4+, 
amb taules per una repetició de jugades. 
- 23. ¥e5!
La lluita continua. 
- 23. ... ¤g5
23. ... £g4 24. ¥d4. 
- 24. ¤xg5 hxg5 25. ¥d6!
L’alfil està perfectament situat en aquesta casella. Res-
tringeix el cavall negre i defensa el propi flanc de rei!

- 25. ... ¦e6?
Amb la intenció de fer mat amb 26. ... ¦h6 i 27. ...
£xh2. Però això no funciona. Era millor 25. ... ¦f6! 26.

f3 (26. e4 £h7!?) 26. ... £e6! 27. ¦d2 (27. e4 g4!) 27.
... £e3+, i res no està decidit encara. 
- 26. f3!
Es prepara g4 o e4. 
- 26. ... ¦d7
26. ... ¦h6 27. e4±. 
- 27. ¦fd1
La balança s’inclina a favor de les blanques. 
- 27. ... ¦f7 28. g4!
Es fixen els peons g5 i g7. 
- 28. ... ¦e3 29. ¦xg5
29. ¥c5+-. 
- 29. ... £h7 30. £d2 ¦e6 31. ¥g3 £h6 32. h4 ¦e8
33. ¦h5?!
No obstant alguns errors, les blanques mantenen l’a-
vantatge fins al final. 
- 33. ... £e6?
L’última oportunitat era 33. ... £e3+ 34. £xe3 ¦xe3 35.
¢f2 ¦xc3 36. ¦d2±. 

- 34. £c2+- ¦f6 35. £h7+ ¢f7 36. ¦g5 ¦g8 37. ¢f1
£e3 38. ¦f5 ¤e7 39. ¦xf6+ ¢xf6 40. £h5 g6 41. £b5
£xc3 42. £g5+ ¢f7 43. ¥e5 £b4 44. ¥d6 1-0
Una partida molt combativa, en què els dos jugadors han
mostrat el superior coneixement d’aquesta variant. Proba-
blement, el saber d’aquestes variants avançarà ben aviat. 

PARTIDA 7
Dmitry Gurevich
Daniel Pacheco

Buenos Aires, 2005 (2)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¥b4+ 5. ¤c3
¤c6 6. ¤f3 ¥xc3+ 7. bxc3 £e7 8. £d5 f6 9. exf6 ¤xf6
10. £d3 d6 11. g3 0-0 12. ¥g2 ¥g4!?
És possible que aquest pla natural sigui el més agressiu.
Les negres mobilitzen les peces ràpidament!
- 13. ¤d4?!
Aquesta és una de les jugades clau del contraplà de les
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blanques, però encara és massa d’hora. És millor 13. 0-
0. (Consultau les partides següents.)
Una altra idea és 13. ¦b1!?. 

- 13. ... ¦ae8!
Lluitant per la iniciativa. També és interessant 13. ... ¤e5!?. 
- 14. ¤xc6 bxc6
14. ... £xe2+? 15. £xe2 ¦xe2+ 16. ¢f1 bxc6 17. f3 ¦b2
18. fxg4 ¤xg4 19. ¢g1 ¤f2 20. h4 ¤xh1 21. ¥xh1±. 
- 15. ¥e3
Un moment important: 15. e3 £d7!?.
- 15. ... ¥d7?!

Mitjançant 15. ... c5!, es bloqueja l’estructura c3/c4, les
negres podrien haver obtingut millors perspectives: 16. 0-
0 £f7 amb dues amenaces d’atac: ... ¥e6 o... £h5. 
- 16. ¥g5
16. 0-0 era preferible. 
- 16. ... £e5
16. ... ¥f5!?.
- 17. ¥xf6 ¦xf6
Al final, la partida perd el curs. Es cometen moltes faltes i,
d’una manera o d’una altra, tot acaba a favor de les blanques. 
- 18. e3 £c5
18... £h5!?
- 19. £d4 £h5 20. ¦d1 ¥g4 21. ¦d2 ¥f3 22. ¥xf3 £xf3 

23. 0-0 a5 24. ¦b2 h5 25. ¦b7 ¦e4 26. £d1 £f5
26. ... £xd1 27. ¦xd1 ¦xc4=. 
- 27. £e2 h4 28. f3
28. ¦xc7!?. 
- 28. ... hxg3! 29. hxg3 ¦e7
29. ... £h3!? 30. £g2 £xg2+ 31. ¢xg2 ¦xe3„. 
- 30. ¢g2?
30. e4. 
- 30. ... ¦h6 31. g4? £g5?
31. ... £h7!-+. 
- 32. ¦b8+ ¢f7 33. £f2 ¦xe3 34. ¦e1 ¦he6
34. ... £f4!. 
- 35. ¦xe3 ¦xe3 36. ¦b7 ¦e7 37. ¦b2 £c5?
37. ... £c1³. 
- 38. £d4?
38. £xc5 dxc5 39. ¦b7². 
- 38. ... £g5 39. ¢g3 £c1 40. £f4+ £xf4+ 41. ¢xf4
¦e5 42. g5 ¦c5 43. ¢g4 ¦xc4+ 44. f4 ¦xc3 45. ¦b7 g6=
46. ¦xc7+ ¢f8 47. ¦c8+ ¢e7 48. ¦c7+ ¢f8 49. ¦c8+
¢e7 50. ¦c7+ ¢e8?? 51. ¦g7 ¦d3 52. ¦xg6 ¢f7 53.
¦f6+ ¢e7 54. ¦h6 c5 55. f5+- c4 56. ¦h7+ ¢d8 57. f6
¢e8 58. g6 ¦d4+ 59. ¢f5 c3 60. ¦c7 ¢d8 61. g7 1-0
Per resumir, 12... ¥g4!?: clarament, el pla amb ... ¥g4
i ... ¦e8 és una bona possibilitat de lluitar amb el fian-
chetto11. g3. Totes les peces negres estan actives i
preparades per atacar les debilitats de les blanques, els
peons a c3/c4, e2 i a2, i també el centre i el flanc de rei.
(Vegeu les partides 8 i 9.)

PARTIDA 8
Maxim Dlugy
Vladimir Epishin

Open Nova York, 1989 (1)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤c3 ¥xc3+ 7. bxc3 £e7 8. £d5 f6 9. exf6
¤xf6 10. £d3 d6 11. g3 0-0 12. ¥g2 ¥g4!? 13. 0-0
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L’enroc seria més lògic que 13. ¤d4?!, tal com s’havia
jugat en la partida anterior. 
- 13. ... ¦ae8 14. ¦ae1!?
14. ¦ab1!?. 
- 14. ... ¢h8!
Aquesta jugada és molt emprada, ja que permet prevenir
escac o atac en la diagonal a2-g8. 14. ... ¥h5!?
- 15. ¤d4!?
Una típica maniobra de cavall. 

- 15. ... ¤a5!?
Les negres prefereixen seguir amb un joc complicat, evi-
tant els canvis. Per tal d’assolir equilibri, el correcte era
15. ... ¤e5! 16. ¥xe5 dxe5 17. ¤b3 c5 i la posició de
les blanques està bloquejada; després de 18. h3, la par-
tida J. Piket-Reinderman (Rotterdam ch-NED, 1999),
s’havia acordat amb taules. 
- 16. ¥g5 £e5 17. ¥xf6 ¦xf6° 18. e3 ¥h5
18. ... £h5!? amb la idea ... ¦h6 o bé ... £f7. 
- 19. ¤b3 ¥g6 20. £d4
20. e4!?. 
- 20. ... ¤c6 21. £d2?! £e7 22. e4 ¥f7 23. £e2
£e6 24. c5 £c4 25. £d2 a5° 26. cxd6 ¦xd6 27.
£b2 ¦d3 28. ¦c1 a4 29. ¤d4 ¤xd4 30. cxd4 £xd4
31. £xd4 ½-½
Veim que el pla amb ... ¥g4 i ... ¦e8 té èxit en reduir
l’efecte del poderós salt de cavall a d4. Si les negres es
mantenen alerta, obtindran el contrajoc suficient per
aconseguir l’equilibri:
31. ... ¦xd4 32. ¦xc7 ¥xa2 33. ¦xb7 a3. 
Com sempre en aquesta variant, si les blanques juguen
¤d4!?, les negres contesten ... ¤e5!, i així, arriben a
tenir el mateix nombre de peces al centre. 

PARTIDA 9
Alejandro Hoffman
Claudia Amura

Potrero de los Funes, 1995 (8)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤c3 ¥xc3+ 7. bxc3 £e7 8. £d5 f6 9. exf6
¤xf6 10. £d3 d6 11. g3 0-0 12. ¥g2 ¥g4 13. 0-0
¦ae8

14. ¦fe1
En aquesta partida les blanques mouen la torre del flanc
de rei. Un ho ha de provar de tot! 14. ¤d4?! ¥xe2?!
(és millor 14. ... ¤xd4 15. £xd4 ¥xe2 (15. ... b6!?) 
16. ¦fe1 £f7„) 15. ¤xe2 £xe2 16. £xe2 ¦xe2 17.
¥f3!? ² Barsov- Chatalbashev, Val Thorens 1996; 17.
¦fb1!? ¤a5 18. c5!. 
- 14. ... ¤d7!?
Creant dues possibilitats: ... ¤c5 i ... ¤e5. En una altra
partida, les negres varen obtenir quelcom més que igualtat
utilitzant la «misteriosa» jugada de Epishin 14. ... ¢h8!?
15. ¤d4 ¤e5!

16. £b1 c6 17. £b3 ¤h5 18. ¥e3 £f7 19. c5 ¤c4ƒ
20. ¤f3 ¤xe3 21. £xf7 ¦xf7 22. fxe3 dxc5∓ 23. e4
¤f6 24. ¦ad1 h6 25. ¤d2 ¦d7 26. ¤b3 ¦xd1 27. ¦xd1
¤xe4 28. ¥xe4 ¦xe4 29. ¤xc5 ¦xe2 30. ¤xb7 ¦xa2
31. ¦d4 ¥h3 32. ¤d8 ¦g2+ 0-1 Gralka-Murdzia, Cam-
pionat de Polònia (Augustow, 1996). 
- 15. ¤d4!
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Com sabem, aquesta és una maniobra de les blanques
programada per a aquesta posició. El cavall és inesbor-
rable a d4. 
- 15. ... ¤ce5!
Però tampoc no ho és el cavall a e5!
16. £b1 ¤b6
Compte! 16. ... b6? 17. h3 ¥h5 18. ¤e6! perd. 
- 17. a4
17. ¥e4!? 
- 17. ... c5!?
Amb un joc complicat que acaba en taules. Una altra
opció és 17. ... a5. 
- 18. ¤c2
18. ¤b5!? ¤bxc4 19. ¥xe5 ¤xe5 20. ¤xa7². 
- 18. ... ¥f5 19. e4?! ¥e6 20. ¥xe5 dxe5 21. ¤e3
¤xc4 22. ¤d5 £f7 23. £c2 b6 24. ¦ad1 ¥d7 25. ¥f1

- 25. ... ¥xa4!?
25. ... ¤d6!?
- 26. £xa4 £xf2+ 27. ¢h1 ¤b2 28. £a1 ¤xd1 29.
£xd1 ¢h8 30. £e2 g6 31. £xf2 ¦xf2 32. ¥e2 ¦ef8
33. ¢g1 ¦2f7 34. ¤e3 ¦d8 35. ¥c4 ¦b7 36. ¥d5 ¦e7
37. ¤c4 ¦f8 38. ¢g2 ¢g7 39. h4 h5 40. ¦a1 ¦f6 41.
¤a3 a6 42. ¤c4 b5 43. ¤a5 ¦c7 44. c4 ¢h6 45. ¦b1
g5 46. cxb5 axb5 47. hxg5+ ¢xg5 48. ¦xb5 h4 49.

¤c4 hxg3 50. ¦b3 ¦f4 51. ¤xe5 ¦xe4 52. ¥xe4 ¢f4
53. ¥c2 ¢xe5 54. ¦xg3 ¦f7 55. ¥d1 ¢d4 56. ¥e2 ¦f4
57. ¦d3+ ¢e4 58. ¦d8 ¢e3 59. ¥f3 c4 60. ¦e8+ ¢d2
61. ¢f2 c3 62. ¦d8+ ¢c1 63. ¢e3 ¦f6 64. ¥e4 ¦b6
65. ¦h8 c2 66. ¦c8 ¦b3+ 67. ¥d3 ¦b2 68. ¦c7 ¢d1
69. ¥e2+ ¢c1 70. ¦c6 ¦b6 71. ¦c5 ¢b2 72. ¢d2
¦d6+ 73. ¥d3   ½-½

PARTIDA 10
Viktor Kortchnoi
Georg Mohr

Ptuj Zonal, 1995 (8)

Aquesta partida il·lustra d’una manera molt encertada el
tipus de mitjos jocs que sovint sorgeixen en aquesta va-
riant. Viktor Kortchnoi es coneix com un especialista dels
mitjos jocs. Aquí tenim una mostra del seu talent. 
- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¥b4+ 5.
¤c3!? ¥xc3+!
És millor canviar l’alfil de seguida. 
- 6. bxc3 ¤c6 7. ¤f3 £e7 8. £d5 f6 9. exf6 ¤xf6 10.
£d3 d6 11. g3 b6!?
Inici d’un pla interessant. 

- 12. ¥g2 ¥b7 13. 0-0 ¤a5!?
Si 13. ... 0-0 14. ¤g5!? o bé 14. ¤d4!?
- 14. ¤d2!?
Les blanques defensen el peó extra a c4 i preparen un
atac frontal. 
- 14. ... ¥xg2 15. ¢xg2 £e6!?
15. ... 0-0 16. ¥g5! ¦ae8 17. e4 £d7 (17. ... ¢h8!?
18. ¦ae1 ¤b7) 18. ¥xf6 ¦xf6 19. f4 ¦fe6 (19. ... c6)
20. ¦ae1 £a4? (20. ... ¤b7 21. f5 ¦e5 22. ¤f3 ¦a5
23. ¦f2²) 21. f5 ¦e5 22. f6!‚ Krasenkow- Wippermann,
Baden-Baden, 2005. 
- 16. ¥g5!
Amb la idea de canviar l’alfil i portar els peons a e4 i f4. 
16. £e3!?
- 16. ... ¤d7!
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- 16. ... 0-0 17. ¥xf6 ¦xf6 (17. ... £xf6 18. ¤b3±) 18.
£d5 ¦e8 19. e4±, i ¤a5 és vulnerable. 
- 17. £d5! ¢f7™
17... £xd5+ 18. cxd5 h6 19. ¥e3, pretenent 20. ¥d4+-.
- 18. £f3+ ¢g6!?
18. ... ¤f6 19. ¥xf6 £xf6 20. £d3, i ara tant ¢f7, com
¤a5 estan mal situats. 
- 19. h4 ¦ae8
19. ... ¤xc4? 20. £d3++-. 
- 20. e4

És el moment més tens de la partida. La posició és com-
plicada i les negres han de trobar un pla per produir un
contrajoc efectiu. 
- 20. ... h6
20. ... ¤e5!? 21. £e2 h6! 22. f4 £g4!÷. 
- 21. ¥f4 ¤f6 21... ¤e5 22. ¥xe5 £xe5 23. £d3‚;

21 ... ¤xc4? 22. ¤xc4 £xc4 23. £g4++-. 
- 22. £d3 ¢f7 23. ¦ae1 g5!?
És el començament de les complicacions que evolucio-
naran a favor de les blanques. Si 23. ... ¤d7 24. £d5±. 
- 24. e5!™ gxf4
24. ... dxe5 25. ¥xe5 ¦d8 26. £c2‚.
- 25. exf6 £xf6 26. ¤e4

- 26. ... £d8?
Era necessari 26. ... £g6 27. £f3 ¤xc4 (27... ¦hf8 28.
£xf4+ ¢g7 29. £e3± ¤xc4 30. £d4+ ¤e5 31. f4) 28.
£xf4+ ¢g7 29. h5 £f7 30. £g4+ ¢f8! ². 
- 27. £f3+- ¦hf8 28. £xf4+ ¢g7 29. £g4+ ¢h8
O bé: 29. ... ¢h7 30. h5 ¦g8 31. £f5+ ¢h8 32. ¤f6+-. 
- 30. £g6 1-0

Aquesta no és la primera vegada que Viktor Kortchnoi
obté la victòria després d’una tensa baralla!

PARTIDA 11
Alexander Shabalov
Till Wippermann

Bad Wiessee, 2002 (3)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤c3 £e7 7. £d5 ¥xc3+ 8. bxc3 f6 9. exf6
¤xf6 10. £d3 d6 11. g3 b6 12. ¥g2 ¥b7 13. 0-0
¤a5!? 14. ¦fe1!?
Amb la idea de e2-e4. Ara no estaria tan bé 14. ¤d4
¥xg2 15. ¢xg2 0-0 16. ¥g5 ¦ae8 17. ¦ae1£f7 (veient
c4) 18. ¥xf6!? gxf6 19. e4= Ljubojevic-Ivanchuk, Mò-
naco blind, 1999, però pot ser interessant la directa 14.
e4!? i si 14. ... ¥xe4?! 15. £d1! 0-0 16. ¦e1. 

El llegendari GM Viktor Kortchnoi va haver de
lluitar contra el GB en moltes partides, sempre

optant per 4. ¥ f4.

Cavall de Schlechter 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4, 6. ¤c3



- 14. ... 0-0?!
Era imprescindible 14. ... ¥e4. 
- 15. e4! ¤h5
Després de 15. ... ¥xe4? 16. £d1 les negres perdran a
causa del clavament per la columna e: 16. ... £d7 17.
¦xe4 ¤xe4 18. £d5+±; 15. ... ¦ad8!? 16. ¦ad1 ¥a6
ofereix oportunitats mútues. 
- 16. ¥c1 £f7 17. c5! dxc5 18. £c2 h6?
Possiblement, és l’error decisiu, després del qual gran
part del flanc de rei de les blanques es torna mòbil, un
factor que decideix la partida. Era millor 18. ... ¦ae8 o
18. ... £e8!?. 

- 19. ¤e5! £e6 20. f4 ¦fe8 21. £e2 ¤f6 22. £f1 ¦ad8
23. ¥h3 £e7 24. ¥f5 £f8 25. ¦b1!?
Amb l’argument de ¦b2 i ¦f2. 
- 25. ... ¥c8 26. ¥g6 ¦e7 27. ¦b2 ¥b7 28. ¦f2 ¦d6
29. ¥f5 £a8 30. £g2 ¦d8 31. g4! ¥c8 32. g5 hxg5
33. fxg5 ¤e8 34. ¤g6 ¦f7 35. £h3 1-0

PARTIDA 12
Alexey Barsov
Marcel Roofthoofd

Antwerp Open, 1996 (2)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤c3 ¥xc3+ 7. bxc3 £e7 8. £d5 f6 9. exf6
¤xf6 10. £d3 d6 11. g3 ¤e4
Una amenaça d’activar el cavall de Schlechter abans
d’enrocar-se. 

- 12. ¥g2 ¤c5
Per a 12. ... 0-0, consultau la partida 5, Kashdan-Pilnick. 
- 13. £e3

- 13. ... 0-0!?
Per a 13. ... ¤a5, vegeu la partida següent, Bareev- Ro-
gers. Les alternatives són:

A) 13. ... £xe3?!, però després del canvi de dames
les blanques guanyen ràpidament: 14. ¥xe3 0-0 (si
14. ... ¤a4?! 15. ¤d4! ¤e5 16. ¤b5+- Expósito
Cabrera - Glavina Rossi; Córdoba, 1990) 15. ¤d4
¤a5 16. ¤b5 ¤a6 17. ¥f4 ¥e6 18. c5!+- Shirov-
Bang, Neuilly sur Seine simul 2001;

B) 13. ... ¤e6!? 14. ¤g5!? (14. ¤d4? ¤cxd4 15.
cxd4 g5!) 14. ... ¤xf4 15. gxf4 £xe3 16. fxe3 ¤a5
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17. c5! dxc5 18. ¤e4± Tukmakov-Del Prado Mon-
toro, Córdoba 1991. 

- 14. ¤d4!
Aprofitant l’avantatge d’aquest temps, en lloc d’enro-
car-se, les blanques preparen un contraatac en el cen-
tre i en el flanc de dama. En les caselles d4 i b3 el
cavall és indestructible! Era menys fort 14. £xe7!?
¤xe7 15. ¤d4². 
- 14. ... ¤e5 15. ¤b3! ¤cd7

- 16. c5! ¤f6 17. 0-0 ¢h8 18. ¤a5
18. cxd6!? cxd6 19. ¦ad1+-. 
- 18. ... ¤fg4 19. cxd6! cxd6 20. £d4+- £c7 21.
£b4 ¥d7 22. ¦ad1 ¦ad8 23. h3 b6 24. hxg4 bxa5
25. £xd6 1-0
Podem concloure que després del fianchetto11. g3!,
la idea del bloqueig ... ¤e4-¤c5 no sembla tan efectiva,
com en el cas de 11. e3. 

PARTIDA 13
Evgeny Bareev
Ian Rogers

Bundesliga Alemanya, 1999/2000 (3)

Aquesta és una altra partida típica que pot ser útil per
estudiar les idees bàsiques de la variant. 

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤c3 £e7 7. £d5 ¥xc3+ 8. bxc3 f6 9. exf6 ¤xf6
10. £d3 d6 11. g3 ¤e4 12. ¥g2 ¤c5 13. £e3 ¤a5

- 14. £xe7+
No 14. ¤d2?! ¥e6„ 15. ¥d5 0-0 16. ¤b3 ¤axb3 17.
axb3 £f7 18. b4? (18. ¥xe6 ¤xe6 19. £d2=) 18. ...
¥xd5 19. cxd5 £xd5 20. 0-0 ¤e6∓ 21. ¦xa7?? ¦xa7
22. £xa7 ¦xf4! 23. gxf4 ¤xf4 24. f3 £g5+ 25. ¢f2
¤h3+ 0-1 Röschlau-Blasek, Schöneck 1988. 
- 14. ... ¢xe7 15. ¥g5+!
15. ¤d2!?. 
- 15. ... ¢e8 16. ¤d2 ¥e6 17. ¥e3!
A la resultant batalla de les tres contra tres peces me-
nors, al final decideix la parella d’alfils blancs. 
- 17. ... ¤a4

- 18. c5
Com sempre, un recurs important. Un dels avantatges
dels dos alfils és que un d’aquests pot ser canviat en el
moment apropiat! Però potser aquest cop l’empenta no
era necessària per fer el canvi. De fet, era l’hora d’obrir
foc a l’altre flanc: 18. h4!? c6 (18. ... ¤xc3 19. ¥d4∓)
19. h5 h6 20. ¦h4!∓. La torre entra en el joc, i augmenta
l’avantatge de les blanques. 
- 18. ... ¤xc5 19. ¥xc5 dxc5 20. ¤e4 ¥d5 21. 0-0-0
Era digne d’atenció 21. ¤d6+!? ¢d7 (21. ... cxd6 22.
¥xd5±) 22. ¥xd5 ¢xd6 23. 0-0-0 i les blanques estan
molt còmodes en aquest final. 
- 21. ... ¥c6 22. ¦d3 ¢e7 23. ¥f3 b6 24. ¤g5 ¢f6 -

Cavall de Schlechter 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4, 6. ¤c3



25. h4ƒ h6 26. ¤e4+
26. ¥xc6!? ¤xc6 27. ¦f3+ ¢g6 28. ¤e6ƒ. 
- 26. ... ¢e7 27. ¤d2 ¦hd8 28. ¦e3+ ¢f7 29. ¦d1 ¦d6
30. ¥xc6 ¤xc6 31. ¤c4 ¦xd1+ 32. ¢xd1 ¦d8+ 33.
¢c2 ¢f6 34. g4 ¦d7 35. ¦f3+ ¢e6 36. h5 b5 37. ¦e3+
¢d5 38. ¤d2 c4 39. f3 
39. f4!? ¦f7 40. ¦f3². 
- 39. ... ¤e5 40. ¦e4 c5 41. ¤f1 ¦f7 42. ¤e3+ ¢d6
43. f4 ¤c6 44. ¤f5+ ¢d7 45. ¢d1 ¤e7

- 46. ¦e5
El final de peons després de 46. ¤xe7 ¦xe7 47. ¦xe7+
¢xe7 són taules. 
- 46. ... ¤xf5 47. gxf5 ¢d6 ½-½
48. ¦e6+ ¢d7 49. e4 ¦e7!=. 

Tot i que al final Rogers havia aconseguit taules, es tro-
bava forçat a lluitar sense parar amb tot el seu poder
només per sobreviure. Crec que Bareev no va saber
transformar el seu avantatge de la manera més apro-
piada en alguns punts crítics, com, per exemple, amb
18. h4! o amb 21. ¤d6+!?

PARTIDA 14
Milan Vukic
Ian Rogers

Reggio de l’Emília, 1983/84 (2)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤c3 ¥xc3+ 7. bxc3 £e7 8. £d5 f6 9. exf6
¤xf6 10. £d3 d6 11. e3
Aquesta és la principal alternativa a 11. g3!. Consultau
també la partida d’origen Rubinstein-Schlechter (partida 2). 

- 11. ... 0-0 12. ¥e2 ¤e4 13. ¤d4
En una altra partida fina: 13. ¦c1?! ¥g4 (13. ... ¤c5!?) 14.
£d5+ ¢h8 15. ¤d4?? (15. 0-0 ¤c5÷) 15. ... ¦xf4! 16. exf4
¤xd4? (16. ... ¤f6!-+) 17. £xd4 ¥xe2 18. ¢xe2 ¤g3+ 19.
¢f3 ¤xh1 20. ¦xh1 ¦e8ƒ Vanek- Schirm beck, Litomysl 2005. 
- 13. ... ¤c5!
13. ... ¤xf2?! 14. ¢xf2 g5 15. ¦hf1². 
- 14. £d1 ¤e5!? 15. 0-0 ¢h8!?
Una de les jugades més emprades aquí. 
- 16. ¦c1 ¥d7 17. £c2 £f7
17. ... ¥e8!?
- 18. ¥xe5 dxe5 19. ¤f3 £e7 20. ¤d2 ¥c6 21. ¥f3
e4 22. ¥e2 ¦f6°

A canvi del peó, les negres tenen iniciativa en el flanc de rei. 
- 23. ¤b3 ¦h6
Rogers opta per finalitzar amb dues peces majors, i oblida
la torre a a8. Això permet que l’adversari s’escapi. Era pre-
ferible 23. ... ¦af8!?, i incorporar totes les peces a l’atac. 
- 24. ¤xc5 £xc5 25. ¦cd1 £e5
25. ... £g5!?. 
- 26. h3 £g5 27. ¥g4 ¦g6
27. ... ¦f8!?. 
- 28. £e2! £a5?! ½-½
28. ... h5? 29. f4! exf3 30. ¥xf3 ¦e8 31. ¥xc6 ¦xc6
32. e4±; › 28. ... ¦e8=. 
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PARTIDA 15
Sergey Kishnev
Roeland Mollekens

Antwerp Open, 1993 (3)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¥b4+ 5. ¤c3
¥xc3+ 6. bxc3 ¤c6 7. ¤f3 £e7 8. £d5 f6 9. exf6 ¤xf6
10. £d3 d6 11. e3 0-0 12. ¥e2 ¤e4 13. 0-0!?
És més natural que 13. ¤d4. 

- 13. ... ¥f5!?
13. ... ¤c5!?. 
- 14. £d5+ ¢h8 15. ¦ac1 ¥g6!?
Preparant una trampa interessant. 
- 16. ¤d4 ¤d8! 17. ¦fe1 a5!
Amb la idea de caçar la dama blanca! 17. ... c6!?
- 18. £b5
Cercant la sortida!
- 18. ... ¤c5!
Sembla que tot estigui bloquejat... 
- 19. ¤b3??
... Aha!

- 19. ... ¥e8!-+ 20. £xa5 ¦xa5 21. ¤xa5¥g6 0-1

PARTIDA 16
Ruslan Pogorelov
Alberto Andrés González

Mondariz Open, 2000 (6)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3 ¤c6 5. ¥f4
¥b4+ 6. ¤c3 £e7 7. £d5 f6 8. exf6 ¥xc3+ 9. bxc3
¤xf6 10. £d3 d6 11. e3 0-0 12. ¥e2 ¤e4 13. 0-0 ¥f5
14. £d5+ ¢h8 15. ¦ac1 ¤c5!?
Aquesta jugada també sembla bona. 

- 16. ¤d4 ¥e4 17. ¤xc6 bxc6
17. ... £e8!? 18. £d2 ¥xc6„. 
- 18. £d2 ¤d7 19. f3 ¥f5 20. e4 ¥e6 21. ¥e3 c5! 22.
¦b1 ¤b6„ 23. ¦fe1 ¦ae8
23. ... ¤xc4=. 
- 24. ¥f2 £f7 25. e5 ¥f5 26. ¥d3 ¦xe5?
26. ... ¥xd3 27. £xd3 ¤xc4 28. exd6 cxd6 és el mateix. 
- 27. ¦xe5 dxe5 28. ¥xf5 £xf5 29. ¦e1 ¤xc4 30. £d5
¤b2 31. ¥xc5 ¤d3 32. ¥xf8 ¤xe1 33. ¥c5 h6

- 34. £d2??
Una gran confusió. 34. ¥xa7! £b1 35. £a8+ ¢h7 36.
£e4++-. 
- 34. ... £b1!-+ 35. £d8+ ¢h7 36. h3 ¤d3+ 37. ¢h2
¤xc5 38. £xc7 ¤d3 39. £xa7 £c1 40. £a8 £f4+ 41.
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¢g1 ¤c1 42. a4 ¤e2+ 43. ¢f2 ¤xc3 44. a5 e4 45.
£d8 e3+ 46. ¢g1 ¤e2+ 47. ¢h1 ¤d4 48. £b6 e2 49.
£b1+ £f5 50. £e1 £d3 0-1

PARTIDA 17
Jozsef Pinter
Miso Cebalo

Rabac tt, 2004 (1)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤c3 ¥xc3+ 7. bxc3 £e7 8. £d5 f6 9. exf6
¤xf6 10. £d3 d6 11. e3
Si 11. £e3 ¥e6! 12. ¦b1 0-0!„. 
- 11. ... 0-0 12. ¥e2

- 12. ... b6!?
Una nova idea contra 11. e3, que prèviament ja havia
estat utilitzada contra 11. g3; 12. ... ¤d8?! 13. c5! era
jugada en una altra partida famosa: 13. ... d5 14. c4 (14.
¥e5!?) 14. ... ¤e6 15. ¥e5 ¤xc5÷ 16. £d4 dxc4 17.
£xc4+ ¥e6 18. £h4 ¤ce4 19. 0-0 ¥g4 (19. ... ¥d5!?)
20. ¥b2 ¦ad8 21. h3 ¥e6 22. ¦fd1 ¦xd1+ 23. ¥xd1
£b4 24. ¥e5 c5 (24. ... £c5) 25. ¥c2 ¤d2?? 26.
¥xf6+- Reshevsky-D. Olafsson (Reykjavík, 1986). 
- 13. 0-0 ¥b7 14. ¤d4?!
Aquest cop no és bona; 14. c5!?. 
- 14. ... ¤e5! „ 15. £c2 ¦ae8 16. ¦ae1 ¤ed7!? 17.
¥d3 ¤c5 18. ¥g5?
El moment crític de la obertura. Era millor 18. f3 ¤xd3
19. £xd3 ¤d7. 

- 18. ... h6?!
Una oportunitat excel·lent per aconseguir l’avantatge era
18. ... ¤xd3! 19. £xd3 £e4! 20. £xe4 ¤xe4∓. 
- 19. ¥xf6 £xf6 20. e4 £e5 21. ¦e3 ¤e6
21. ... a6. 
- 22. ¦fe1 £c5 23. ¥f1

- 23. ... ¦f6??
23. ... ¤xd4 24. cxd4 £xd4³. 
- 24. ¤b3??
24. e5!+-. 
- 24. ... £e5
La partida continua amb moltes equivocacions i al final
les blanques guanyen. ... 
- 25. g3 g5 26. ¥h3 ¦ef8 27. ¥f5 ¤g7 28. ¤d4 £c5 29.
£a4 a6 30. g4 £e531. £d1 a5 32. h3 ¦e8 33. ¤f3 £f4
34. £d4 ¦ff8 35. ¤d2 ¤e6 36. ¥xe6+ ¦xe6 37. ¦1e2
£e5 38. ¢g2 ¦e7 39. f3 ¥a6 40. ¦e1 ¦fe8 41. ¦h1
¦h7 42. £d5+ ¢g7 43. ¤b3 £f4 44. ¦he1 ¦e5 45.
£c6 £f7 46. ¤d4 £xc4 47. ¤f5+ ¢f7 48. £a8 ¦e8
49. £a7 ¢g6 50. h4 h5 51. gxh5+ ¦xh5 - 52. ¦d1 gxh4
53. ¦xd6+
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- 53. ... ¢g5?
53. ... cxd6?? 54. £g7 mat; 53. ... ¢h7!-+. 
- 54. ¦d1 ¦hh8 55. ¤d4 ¢f4 56. ¦ed3 ¦h7 57. ¤e2+
¢g5 58. ¦d5+ ¢h6 59. ¤f4 ¦g7+ 60. ¢f2 ¢h7 61.
¦d7 ¦ee7 62. ¦7d4 £b5 63. ¦d5 £c4 64. £a8
64. ¦h5+ ¢g8 65. £b8+. 
- 64. ... ¦e5 65. ¦xe5 £xa2+ 66. ¢e3 1-0

Després d’analitzar aquesta partida (i també després
d’un estudi meticulós de totes les partides d’aquest
apartat), tenc la impressió que els grans mestres
també s’equivoquen i, de manera especial, en el gam-
bit de Budapest.

En tot cas, la idea 12. ... b6!? es mereix una consideració. 

Per tal de completar aquesta part, m’agradaria presentar
una de les partides més interessants i misterioses amb
el gambit de Budapest. 

PARTIDA 18
Ventzislav Inkiov
Zeljko Djukic

Bor, 1983 (9)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3 ¤c6 5. ¥f4
¥b4+ 6. ¤c3 ¥xc3+ 7. bxc3 £e7 8. £d5 f6 9. exf6
¤xf6 10. £d1?!
La millor jugada és 10. £d3. 
- 10. ... d6 11. e3 0-0 12. ¥e2 ¤e4! 13. ¦c1
Normalment, l’objectiu de les negres és el feble peó c4.
Possiblement ara és 13. ... ¤c5, planejant . ... ¥e6 i .
... £f7 o . ... ¤a5. Però el mestre Djukic té en ment un
atac immediat. 
- 13. ... ¢h8!?
Es prepara per atacar amb els peons del seu rei. 
- 14. 0-0

Era millor14. ¥g3 ¥g4!? 15. ¤d4 ¥xe2 16. £xe2 ¤e5
17. ¤b3?! b6 18. 0-0 ¤xg3 19. hxg3 £e6 20. ¤d2
¦ae8 Campos Moreno-Rogers, Valjevo, 1984. 
- 14. ... g5!? 15. ¥g3 h5!
Quasi obligatori. 
- 16. ¥d3
O bé 16. h4 ¤xg3 17. fxg3 gxh4 18. ¤xh4 £xe3+ 19.
¢h1 (19. ¢h2 ¦g8) 19. ... ¦xf1+ 20. £xf1 ¢g7!. 
- 16. ... ¤c5 17. h4
Intenta aixecar un bloqueig. Si 17. h3 h4 18. ¥h2 g4!‚.

Cavall de Schlechter 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4, 6. ¤c3



- 17. ... ¦xf3!
Aquest sacrifici amb canvi, òbviament ve a ser una sor-
presa desagradable per a les blanques i seguidament hi
haurà un error. 
- 18. gxf3
18. £xf3 ¥g4 19. £d5 ¥e6 20. £f3 ¤xd3 21. £xh5+
£h7-+. 
- 18. ... gxh4 19. ¥h2??
Un error decisiu. No serà fàcil per a les negres conti-
nuar l’atac després de 19. ¥f4 ¥h3 20. ¢h2! amb una
posició poc clara. 
- 19. ... ¥h3 20. ¢h1
Les blanques estan preparades per tornar el canvi, però
les negres juguen a guanyar:
- 20. ... ¦g8! 21. ¦g1 ¦xg1+!
L’aspecte més místic d’aquest joc en la història. He tro-
bat tres (!) partides més idèntiques, fins aquest moment.
Aquí, en la partida Lanzani-Rogers, Nuoro 1984, les blan-
ques estaven cansades de defensar la mala posició i
varen abandonar. La tercera partida, Knechtel-Besner,
Pfarrkirchen Open 1989 (0-1), va continuar el text de la
partida fins a la jugada 27. Com és possible?

- 22. £xg1
22. ¥xg1 ¤xd3 23. £xd3 £g7, seguit d’un mat. 
- 22. ... ¤xd3 23. ¦d1 £f7 24. ¥f4
24. f4 ¥g4!
- 24. ... ¤xf4 25. exf4 £xf4 26. £g6 £xf3+ 27. ¢h2
£xd1 28. £f6+ ¢g8  0-1
Les blanques no tenen un escac continu: 28. ... ¢g8 29.
£g6+ ¢f8 30. £f6+ ¢e8 31. £g6+ ¢d7 32. £f7+
¤e7 33. ¢xh3 £h1 mat.

Resum d’estratègies
11.e3/11.g3

Resum d’estratègies 11. e3 / 11. g3

Blanques
El pla principal és avançar els peons e i fcap a la quarta
i cinquena horitzontal, per guanyar espai, la qual cosa
permet una maniobra millor de les peces i un possible
atac en el flanc de dama. En alguns casos, alternativa-
ment, les blanques també intentaran canviar els peons
dèbils del flanc de dama. 

* 1. Les alternatives 11. e3 i 11. g3 possibiliten dife-
rents moviments de l’alfil del flanc de rei. En el
primer cas, es desplaçarà a e2; en el segon, cap
a g2. Les estadístiques indiquen que, després de
fer les jugades del primer cas, les negres obtenen
resultats iguals, però el desenvolupament de les
blanques després del segon cas és aclaparador. 
Per què la posició de l’alfil de les caselles blan-
ques és tan important? Totes les caselles de la
diagonal h1-a8 són importants en aquesta variant,
al mateix temps que la protecció del peó c4, que
és la principal funció de l’alfil a e2, no ha demos-
trat ser gaire emprada. Per aquesta raó, sembla
que el desenvolupament de l’alfil a g2 està més
d’acord amb les necessitats de la posició de les
blanques que el seu posicionament a e2. 

* 2. El cavall g1 s’ha de dirigir a d4. Aquesta peça no
pot ser capturada, ja que això milloraria l’estruc-
tura de peons de les blanques. El cavall amenaça
amb el seu contrajoc a c6, pot saltar a b5, i també
pot arribar a ser molest a e6 o f5. Permet que les
blanques mobilitzin els peons del flanc de rei, de
manera que guanyen espai i controlen les caselles
centrals. En la variant amb 11. g3, aquest peó
dóna suport a l’avançament del peó f cap a f4 i
l’alfil suporta el peó e. 

* 3. Juntament amb l’alfil a f4, l’avançament del peó
c4-c5 ataca el peó a d6. En el cas de les poste-
riors preses a c5 o dels avançaments cap a d5, la
casella e5 es debilitarà i les blanques la controla-
ran amb el seu alfil f4 i amb el cavall. Aquest pla
harmonitza amb la idea prèvia. 

* 4. Les blanques també poden perseguir el pla de canvi
de dames i l’atac al flanc de dama amb els dos alfils
i la torre per la columna b. 
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Negres
Les negres tenen dos plans a disposició seva: bloque-
jar la posició amb l’ajuda del cavall de Schlechter, o
atacar els peons doblats de les blanques, al flanc de
dama. Pens que, si les blanques mouen l’alfil cap a e2,
llavors el millor pla és jugar al bloqueig, al mateix
temps que l’alfil va a g2; en aquest cas, les negres
han de jugar més activament i atacar els peons doblats
i el peó e2. Com a alternativa, en algunes posicions
és possible l’atac al rei blanc, quan les negres tenen
avantatge d’espai. 

* 1. Bloqueig dels peons doblats, normalment, amb el
cavall g8 mitjançant ... ¤f6-e4-c5. A vegades, el
«bloquejador» és el cavall b8 o, fins i tot, el peó c. 

* 2. Les peces majors se situen en la columna e (en
general, la dama i la torre a8). 

* 3. La peça més versàtil és l’alfil negre, que es pot
situar en la diagonal llarga amb el fianchetto
de flanc de dama o per la via d7-c6. També pot
passejar tranquil·lament per la diagonal c8-h3, i
l’hem vist aparèixer a d7, e6, f5 i g4. També s’ha-
via vist a g6 i a f7. A cada casella els objectius
varien: per exemple, pot ser canviat per l’alfil
blanc, pot atacar els peons doblats a c4, o pot ata-
car la dama a d3 o el peó a e2. 

* 4. L’atac als peons dobles es duu a terme amb el
cavall b8 des d’a5 o e5, amb la dama a f7 i amb
l’alfil a e6 o f7. 

*5. En algunes partides, l’atac al flanc de rei de les
blanques es produeix amb la torre a la sisena ho-
ritzontal; el cavall amenaça l’alfil des de e6, i la
dama a g5. Els peons del flanc de rei tan sols es
varen avançar en una de les partides. 

Teniu en compte...
• Dominarà la partida el jugador que sàpiga com fer

servir millor l’alfil de casella blanca. 

Conclusió 4. ¥f4, 6. ¤c3 
És possible que la línia de Rubinstein 4. ¥f4 sigui
menys agressiva que, per exemple, 4. e4 (vegeu el ca-
pítol segon) o 4. ¤f3 (vegeu el capítol tercer), però la
intenció és conservar l’avantatge que les blanques ja
havien obtingut: el peó extra a e5. A més, l’alfil està
molt ben ubicat a la diagonal h2-b8, des d’on ataca
les debilitats de la fortalesa negra. 

La particularitat de la variant 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3 ¥b4+
6. ¤c3 és la tendència a provocar certs moments difícils
per a les negres (de curta durada), que les forcen a ac-
tuar de manera ràpida i atenta. Les negres tenen molts
plans i jugades per triar, però la posició de les blanques
continua sent molt sòlida i és difícil sorprendre-les. 

Tornant a 8. ... £a3!?
Quan l’article d’aquest capítol ja s’havia publicat al
Yearbook 80, el senyor Lluís Bohigas, que va ser
president de la Federació Catalana d’Escacs i que és co-
negut com un gran fan del gambit de Budapest, va es-
criure una carta a la secció del fòrum del Yearbook
81 , titulada «El ràpid, l’atent... i el tenaç», en què ma-
nifestava que l’article «li havia causat una gran tristesa»:

«El 1918 el gambit de Budapest es jugava en l’e-
lit mundial: Vidmar, Mieses, Schlechter i, entre
ells, uns dels millors jugadors de tots els temps
va ser vençut: Akiba Rubinstein. Però en el
segle XXI els jugadors «normals» han perdut
les sis partides més recents.»

Va prosseguir mencionant que les negres havien acon-
seguit un 50 % contra 11. e3, però només un 25 % en
les 11 partides amb 11. g3. 

«El 1998 Bogdan Lalic, en el seu llibre sobre el
Budapest, considerava 11. e3 com a equivalent
a 11. g; vuit anys més tard, l’última apareix per
ser clarament superior.

És veritat que actualment en el Budapest el ju-
gador de les negres tendeix a tenir un Elo infe-
rior i que hauria perdut de qualsevol manera,
però no és també a causa que el joc de les blan-
ques és més fluid que el de les negres.

Confii que el motiu fonamental de la diferència
és en la situació de l’alfil blanc de caselles blan-
ques. En la línia de 11. e3 aquest alfil es torna
desanimat, només defensa el peó a c4, sense tenir
cap casella bona on anar, sobretot si les blanques
constitueixen un centre amb f3 i e4. D’altra
banda, a g2 l’alfil domina la diagonal llarga,
controla e4, exerceix influència a d5, ataca el ca-
vall a c6 i pressiona sobre el peó b7. Fins i tot, pot
fer alguna cosa més a h3 en alguns casos. Un
gran alfil! L’únic desavantatge és que el peó a c4
està sense protecció, però és un peó doble, i, a
més pot ser magníficament sacrificat a c5! (...).»

Moltes de les partides recents amb 11. e3 en-
cara segueixen l’esquema [de Schlechter].

Cavall de Schlechter 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4, 6. ¤c3



Però la maniobra a e4 i c5 del cavall «de
Schlechter» resulta desastrosa després de 11.
e3 (a Kashdan-Pilnick, el cavall es manté a
e4), perquè les blanques poden desplaçar la
dama a e3 (la qual cosa no és possible quan
les blanques situen allà el peó en la jugada
11), canviar de dames i, així, la parella d’alfils
atacarà el flanc de dama (...).

Això tan sols deixa 12... ¥g4, que recull quatre
taules i en perd una. És de lluny el millor resul-
tat, encara que no encoratja gaire. L‘única par-
tida que m’agrada és la de Dlugy-Epishin: la
maniobra de l’alfil de les caselles blanques a
través de g4, h5, g6 i f7 és brillant. Com a
mínim, això equilibra el poder de la contrapar-
tida blanca. 

Després de llegir el seu article, m’estic plante-
jant jugar 8. ... £a3. Aquesta jugada podria no
estar de moda avui dia, però, almenys, el gran
Akiba havia vençut amb ella!»

Aquests comentaris em varen fer mirar d’una manera di-
ferent el tema.

En general, el senyor Bohigas tenia raó. En els nostres
dies, el jugador de les blanques de la majoria de les par-
tides amb el Budapest és més fort i millora les estadís-
tiques a favor de les blanques. Però en la II Part la
situació serà ben diferent. És més, les conclusions del
senyor Bohigas eren basades en una valoració de les
partides, i no de les posicions!

Aquesta és la meva resposta a les preguntes del senyor
Bohigas:

* 1. Les estadístiques no expliquen la història completa.
Analitzant una gran quantitat de partides, he trobat
nombrosos errors estratègics i tàctics. 

* 2. Crec que hi ha suficients complicacions en cada
variant, i les blanques no varen guanyar cap de les
partides fàcilment. He inclòs algunes victòries en
què els mestres s’enfrontaven amb rivals aficionats,
però això significa que la variant és dolenta o que
ho era l’oponent? 

* 3. La línia amb 11. e3 sembla dolenta per a les blan-
ques. En la partida 19 de la II Part, les negres es-
taven millor, fins que varen jugar 18... h6? En lloc
de les males estadístiques amb 11. e3, en els co-
mentaris per a les negres he esmentat que aques-
tes estaven bé. 

* 4. 11. g3! és la millor opció, però, fins i tot en aquesta
variant, les coses no estan gaire clares. L’alfil a g2
és més actiu, però el peó a c4 és més dèbil. Quasi
totes les partides en aquesta variant es disputaven
ardentment. Les negres tenien bons recursos a dis-
posició seva. 

No només és interessant 12. ... ¥g4. Totes les variants
ho són, i hi ha moltíssim joc en totes i cadascuna, si
s’estudien curosament. 

En altres paraules, el senyor Bohigas tenia raó. En el nivell
professional, els jugadors tendeixen a provar variants
massa sòlides i a produir partides bastant avorrides. 

Veurem si això canvia!
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II Part

Una nova mirada a la
sòlida ¤bd2

Introducció
En aquesta part, investigarem la variant 4. ... ¤c6 5.
¤f3 ¥b4+ 6. ¤bd2, així com la variant complementària
4. ... ¥b4+ 5. ¤d2 d6. 

En la primera variant, l’opció 6. ¤bd2 és més sòlida que
6. ¤c3, que s’havia discutit en la I Part. La meva reco-
manació és 6. ¤bd2, que, amb freqüència, es veu a la
pràctica. Conté plans específics i aporta al joc un caire
diferent. Un bon enteniment del mig joc per part dels ju-
gadors d’ambdues bandes del tauler representa aquí un
paper importantíssim. 

Direccions
Hi ha diverses estratègies ocultes, com ara:

• L’alfil a b4 no té cap casella còmoda, per la qual
cosa les negres estan pràcticament forçades a can-
viar-lo pel cavall a d2. 

• Les blanques retornen el peó a e5, però en la tor-
nada guanyen l’avantatge de dos alfils i obtenen una
bona estructura de peons per tal d’atacar. 

• El cop c4-c5 sempre és una opció convenient en
aquesta variant. (Vegeu les partides 19, 20, 22, 23,
24, 25, 26, 28 i 31.)

• Com a conseqüència dels punts descrits, moltes
finals són favorables per a les blanques (partides
23, 24, 26 i 30). 

• La partida 26 és molt apropiada per estudiar els fi-
nals característics d’aquesta obertura, en els quals
Rogers mostra un joc magistral. 

• Les negres s’han de defensar bé contra el cop c4-
c5 i han de preparar contraatacs al centre i al flanc
de rei (partides 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33 i 34). 

• En certes partides en què el peó s’ubica a e4 (Ru-
binstein-Schlechter a la I Part, Browne-Speelman a
la II Part, Gligoric-Bakonyi i Dreev-Topalov a la III
Part), les negres aconsegueixen un bon contrajoc a
causa, entre altres coses, que l’alfil blanc de caselles
blanques es manté passiu. 

L’alfil blanc a f1
Si en la variant amb 6. ¤c3 l’alfil blanc de les caselles
blanques és una peça passiva, després de 6. ¤bd2 es-
devé molt actiu. 

La primera partida de Rubinstein em va sorprendre, amb
la manera amb què l’alfil de les caselles blanques dansa
per tot el tauler, per arribar a ser, finalment, el factor de-
cisiu en l’atac al rei negre. L’alfil no deixa la casella original
fins a la jugada 13 i tan sols entra realment en el joc a la
jugada 20, quan ataca el peó de les negres. A la jugada
21 ataca el flanc de rei; després, es retira a b1, on forma
bateria amb la dama a c2 amb el moviment següent i
causa una altra debilitat en el flanc de rei de les negres.
A la jugada 25 fa el darrer moviment i domina la diagonal
a2-g8. Les negres abandonen amb la jugada següent:

Amb 26. £c3+ la dama blanca domina la gran diagonal.
Dues peces blanques, situades al flanc de dama, ame-
nacen de matar a distància el rei de les negres. Un altre
detall meravellós d’aquesta partida és l’emplaçament de
les peces blanques; a la jugada 18 totes (a excepció del
«dansaire») ocupen caselles negres, precisament les ca-
selles de l’alfil que les negres ja no tenen... 

El moviment de l’alfil blanc apareix, anys més tard, d’una
manera més modesta, a Karpov-Short (partida 27). Kar-
pov el juga a g4, a la jugada 15, quan ataca el cavall a

1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 i 5/6. ¤bd2

Partida 19
Rubinstein-Daniuszewski, després de 25. ... ¢g7

La sòlida ¤bd2: 3.dxe5 ¤g4 4. ¥f4 i 5/6. ¤bd2



d7. Un moviment similar també apareix a García-Pa-
lermo-Rogers (partida 26), on, en la jugada 19, les blan-
ques ubiquen l’alfil a la casella c4, de manera que
controlen la diagonal a2-g8. Però Rubinstein va fer tots
aquests moviments amb l’alfil en una sola partida. 

L’alfil negre a f8
Una qüestió crucial per a les negres és què fan amb
l’alfil de les caselles negres. L’escac a b4 és fonamen-
tal en aquesta variant (i en tot el gambit de Budapest),
i la resposta de les blanques ¤d2 és el seu primer
èxit. Sens dubte, el cavall a d2 està situat pitjor que a
c3; per exemple, des d’aquesta segona casella té un
accés directe a d5, des d’on dominarà el tauler i plan-
tejarà molts problemes a les negres. El cavall a d2
també limita la mobilitat de la dama per la columna d,
però aquests desavantatges desapareixen en el mo-
ment que les blanques s’enroquen i mouen el cavall.
D’aquesta manera, l’alfil a b4 es deixa «penjat a l’aire».
Seguint la idea de Rubinstein, les blanques poden for-
çar el canvi dels alfils pel cavall amb a2-a3, i obtenen
la parella d’alfils i el domini a les caselles negres, la
qual cosa els permet dur a terme el fort cop c4-c5. 

Però, més recentment, les blanques han descobert que
poden guanyar temps amb e2-e3: desplacen l’alfil a e2
i s’enroquen, de manera que neutralitzen el poder de
l’alfil a b4. Desplaçant el cavall d2 cap a b3, les blan-
ques deixen l’alfil negre a b4 «penjat a l’aire», justa-
ment com va fer Rubinstein en la partida amb
Tartakower (partida 20).

Després, ho varen repetir a Karpov-Short 8 (partida 27)
i Mikhalevski-Chabanon (partida 29):

Les negres han experimentat quatre mètodes de reforçar
l’alfil «suspès»:

1. Partida 27: Karpov-Short. La idea de ... b6 no va
ser aplicada de manera gaire efectiva a la partida
de Karpov-Short, però té avantatges. Consider que
el millor moviment de l’alfil negre de les caselles
blanques és ... ¥b7 —hi tornaré més endavant— i,
per fer-ho possible, es requereix ... b6. Per aquesta
raó, la jugada no és necessàriament dolenta. 

2. Partida 28: Ivanchuk-Epishin. 9. ... d6 i 10. ... ¥d7
o 10. ... a5!?. El pla amb ... ¥d7 té l’avantatge de
desenvolupar una peça, així com el fet que l’alfil des-
torbi el cavall blanc a a4. Ivanchuk havia jugat 11.
a3, i obligà a canviar l’alfil pel cavall. 

3. Partida 29: Mikhalevski-Chabanon. Després de 9.
... 0-0, 10. ... a5!?, les blanques havien guanyat
(partida 27), perdut (partida 29) i fet taules (par-
tides 28 i 30). Tot i que un dels casos no havia
complert la norma, jo també preferesc ... a5!?,
com en els exemples següents:
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En lloc de 10. ... ¥d7!? en la partida 28, com en els co-
mentaris a Ivanchuk-Epishin:

Fet a la jugada 10 en la partida 29 de Mikhalevski-
Chabanon:

En moltes variants, el peó a negre avança per controlar
el flanc de dama i també per reforçar l’alfil. Pot avançar
més lluny, cap a a4, amenaçant el cavall. (En algunes de
les meves partides per Internet, amb l’àlies «CapNemo»
—vegeu els comentaris a la partida 28— podem observar
que avança fins a a3 i, després, l’alfil negre acaba con-
trolant totes les caselles negres en el flanc de dama.)

4. Partida 30: Stohl-Blatny. 10. ... ¤g6 i 11. ... ¥d6.
Aquest pla sembla una pèrdua de temps, encara que
Stohl-Blatny acabà en taules. 

5. Partida 5: Solozhenkin-Miezis, i partida 26: García
Palermo-Rogers. Alguns jugadors forts, com Rogers
i Miezis, sistemàticament canvien l’alfil pel cavall a
d2, tan aviat com les blanques s’enroquen. 

Personalment, aquesta opció no em sembla bona, tant
perquè l’alfil encara podria tenir joc més endavant com,
principalment, perquè preveu c4-c5! Tot i que, en cas
que aquest avançament es produeixi, el peó c7 encara
defensa d6. 

El peó blanc a e5
La segona idea estratègica (vegeu l’apartat «Direc-
cions») és el peó blanc a e5, que, en aquesta variant,
les blanques no poden defensar amb la dama, perquè el
cavall a d2 impedeix que es mogui per la columna d.
Aquest peó està perdut per a les blanques, però, per tal
de recuperar-lo, les negres han de perdre diversos temps
i fer canvis de peces. Crec que l’eliminació del peó e
mitjançant el canvi per altres amb ... f6 o ... d6, mante-
nint l’avanç en desenvolupament, està més d’acord amb
l’esperit del gambit. Al final d’aquesta part, tornarem a
aquesta qüestió. 

El cop c4-c5 de les blanques
La jugada c4-c5 és la clau de l’estratègia de les blanques.
És una altra idea de Rubinstein, que acostumava a jugar-
la al més aviat possible, fins i tot abans d’enrocar-se. 

Aquesta empenta ataca el peó a d6, la qual cosa dóna
una nova vida a l’alfil a f4, obre la columna c per a les
blanques i neteja les caselles blanques per a l’alfil blanc.
Això pot ser desagradable per al rei de les negres, si
encara no s’ha enrocat. Com a conseqüència, l’estratègia
de les negres hauria de ser prevenir c4-c5. Les jugades
bàsiques són ... d6 i després ... b6, però, fins i tot així,
les blanques sovint prefereixen sacrificar el peó a causa
dels avantatges que els aporta l’avançament. Un altre
camí que poden seguir les negres per lluitar contra c4-
c5 consisteix a mantenir l’alfil de les caselles negres. En
algunes altres partides havíem vist com les negres si-
tuaven la torre a d8, per tal de capturar a c5 amb el peó
d, amb un atac a la dama de l’enemic. Per evitar-ho, les
blanques disposen la dama a c3, però llavors l’impuls
c4-c5 no serà tan fort. En altres partides, havíem vist
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les negres jugar per davant, fent ... c7-c5, la qual cosa
debilita el peó a d6, però, d’altra banda, controla les ca-
selles negres. 

En general, si les negres no poden evitar c4-c5, l’encaren: 
amb el peó b, per tal d’evitar l’atac a c7 per part de l’alfil
blanc a f4 (partida 23 de Lesiège-Svidler, després de
12. c5),

o amb el peó d, per mantenir l’estructura sense debi-
litats (partida 26 de García Palermo-Rogers, després
de 14. c5).

Finals
El final de García Palermo-Rogers (partida 26) és molt
bonic. Anys enrere, Ian Rogers va escriure un article
sobre el GB, al Yearbook 24, en què va presentar
aquesta mateixa partida. En l’article també va explicar
la seva partida contra Dreyer, a Auckland (1992), on
jugava la mateixa variant amb les blanques, però a la
jugada 19 havia millorat:

19. cxb6!, i les blanques guanyen al final. Rogers no
tan sols és bo en els finals, sinó que també sap com
corregir les idees amb temps i com guanyar amb tots
dos colors!

El contraatac de les negres al centre i
al flanc de rei
Com a il·lustració del contraatac de les negres, les
partides 21, 22, 23, 24, 27, 33 i 34 són molt interes-
sants. Les primeres tres tenen en comú el desenvolu-
pament que fan les negres de l’alfil de les caselles
blanques cap a b7, des d’on l’afil domina la diagonal
llarga i ataca el rei de les blanques enrocat.

Browne-Speelman (partida 21) mostra una idea molt
atractiva: si les negres mouen l’alfil a b7 i la dama cap
a e7, es pot enrocar als dos costats. En un 95 % de les
partides amb el GB, les negres s’enroquen al flanc de rei
i allunyen el rei del centre tan aviat com és possible.
Tanmateix, l’atac al rei negre al centre succeeix en
molt poques ocasions, ja que les peces blanques en-
cara no estan del tot ben col·locades per poder fer un
atac d’aquestes característiques:

Partida 26: García Palermo-Rogers,
després de 18. ... ¦ac8

Partida 21: Browne-Speelman, 
després de 13. ... 0-0-0
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«Llavors, per què no enrocar-se al flanc de dama?», es
va preguntar Jonathan Speelman. D’aquesta manera, l’atac
al flanc de rei es pot preparar sense l’amenaça de tenir el
propi rei en el mateix costat. Aquest pensament va espan-
tar Browne, que també va preferir enrocar al flanc de
dama, i aquesta va resultar una de les escasses ocasions
en el GB en què les dues bandes s’havien enrocat al flanc
de dama. Així, l’atac havia començat al flanc de rei on no
hi havia reis (!), i es va acabar a favor de les negres. 

• Partida 22: Bareev-Mohr. Aquí les negres prosse-
gueixen amb l’atac al flanc de rei, i deixen el rei al
centre, de manera que es demostra que les blan-
ques no tenien intenció d’atacar:

Una altra idea molt interessant de Mohr és atacar l’alfil
blanc de caselles negres amb els peons del flanc de rei.
• Partida 23: Lesiège-Svidler. Aquí observam com

l’activitat de l’alfil negre de les caselles blanques si-
tuat a b7 i la torre a les caselles centrals es com-
pensa amb l’atac de les blanques amb c4-c5. 

Arrabassant iniciativa i tàctica
Al final de la II Part analitzarem dues jugades que tenen
en comú la cerca de la iniciativa per part de les negres:
6. ... f6 (partida 20 i 31) i 5. ... d6 (partides 32-34). 

Les dues jugades persegueixen objectius similars: elimi-
nar el peó blanc a e5 i moure la dama negra a f6.
Aquesta casella és molt bona per a la dama, perquè des
d’allà es domina la diagonal llarga, s’ataca el peó a b2 i
l’alfil a f4, i s’amenaça indirectament el punt f2. En mol-
tes partides del GB la dama negra acaba a f6. 

La jugada ... f6 és més coherent amb aquesta idea que
... d6, perquè la dama negra pot reprendre el peó blanc
a f6, al mateix temps que el peó blanc a d6 es mantindrà
en vida. Però l’únic avantatge de ... d6 és l’obertura si-
multània de la diagonal per a l’alfil de caselles blanques.

Si les negres varen per la immediata 4... ¥b4+!? i, des-
prés, 5. ¤d2, el cop 5. ... d6!?, es continua dins l’esperit
del gambit, en què s’arrisca moltíssim, però amb bones
oportunitats d’arrabassar iniciativa. Aquesta mena de joc
desequilibrat recorda la muntanya russa. 

Les partides presentades són molt il·lustratives. Les
blanques fan jugades bones i simples, i guanyen sense
problemes.

• Amb la moderna 6. ... f6, amb les negres Touzane, de
les tres partides de la base de dades, en perd dues i
fa taules a la tercera. No obstant el seu coneixement
d’aquesta variant, té un joc inferior a la jugada 13.

• Respecte a 5. ... d6, el millor que pot passar a les
negres és refutar el gambit, cosa que, tot i això, va
permetre a Sadler fer taules amb Rogers (partida
32). Les altres dues partides són curtes i dolces, i
les blanques castiguen severament les negres. Si un
jugador tria el GB perquè és agressiu, qualsevol d’a-

Partida 22: Bareev-Mohr, després de 12. b4 
(12. ... ¥b7, 13. ... ¤g6, 14. ... h5)

Partides 32-34, després de 5. ... d6

Partida 23: Lesiège-Svidler,
després de 14. ... ¥b7
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questes dues jugades és molt lògica: en lloc de per-
dre el temps recuperant el peó e5, les negres ho
converteixen en un sacrifici de debò per fer avançar
el seu desenvolupament. No obstant aquesta lògica,
el resultat per al jugador agressiu amb les negres
és que ofereix a les blanques la possibilitat de crear
una espumosa miniatura i guanyar brillants premis.
No és gaire encoratjador. Si les negres cerquen una
sorpresa, sembla que aquí són elles les que acaben
sorprenent-se. 

Encara que el factor sorpresa és molt important, les
blanques aconsegueixen guanyar moltes partides. Els
punts que guanyen les negres són:
• 6. ... f6: 57 partides = 33 % de victòries
• 5. ... d6: 199 partides = 40 % de victòries

La mitjana en el GB és que les negres guanyen el 41 %
de les partides. 

Senyores i senyors, vegem les partides!

partides

PARTIDA 19
Akiba Rubinstein
Dawid Daniuszewski

Lodz ch-POL, 1927

Finalment, Rubinstein havia canviat l’estratègia. En lloc
de 5. ¤c3, havia començat a jugar 5. ¤d2 en resposta
a l’escac a b4.

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¥b4+ 5.
¤d2!? ¤c6 6. ¤f3 £e7 7. a3!?

Aquesta és l’opció més ambiciosa. (Vegeu també les par-
tides 21-24.) Altres plans són 7. e3!?, que analitzarem
en les partides 25-30, i 7. ¥g5?! £c5!, en què s’ataquen
els peons a f2 i e5. 

- 7. ... ¥xd2+?
Aquest és un moment històric per al gambit de Budapest!
Les negres tenen una idea tàctica oculta: 7. ... ¤gxe5!
(consultau les partides 21-23) 8. axb4?? ¤d3, i mat.
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Hi ha moltes partides amb aquest final, que milloren les
estadístiques del GB! Després de 8. ¤xe5, ve 8. ...
¤xe5 9. e3 (obligatòriament; 9. axb4?? ¤d3, i mat!) 9.
... ¥xd2+ 10. £xd2 d6!. La clau d’aquesta típica variant
amb ¤bd2 és intentar avançar el peó c5, però ara no és
possible. Per 10. ... 0-0? 11. c5! Vegeu la partida 24. 
- 8. £xd2 ¤gxe5 9. ¤xe5 ¤xe5

- 10. c5!
Aquí hi ha la diferència. Tan sols ara les blanques poden
jugar l’avançament posicional que fixa l’estructura de les
negres. Si 10. e3 d6! 
- 10. ... 0-0
En el cas de 10. ... £xc5 11. ¦c1 £d6 (11. ... £e7 12.
¦xc7±) 12. £xd6 cxd6 13. g3, les blanques obtenen un
clar avantatge. 
- 11. e3! ¦e8
Les blanques encara no es decideixen entre . ... d6 o .
... b6. 11. ... d6 12. cxd6 cxd6 13. ¥e2²; 11. ... b6??
12. £d5+-. 
- 12. ¦c1!± a5?!
Daniuszewski no pot trobar res atractiu i continua sense
un pla clar. Aviat jugarà per 12. ... b6! 13. cxb6±. 
- 13. ¥e2 £f6 14. 0-0 b6
Massa tard. 
- 15. cxb6 £xb6 16. £c3 ¤c6 17. ¦fd1 ¦b8 18. ¦d2
h6 19. h3
No us precipiteu, l’avantatge de les blanques és molt sòlid. 
- 19. ... ¦e7 20. ¥g4 f6 21. ¥f5 ¢f7 22. h4+- g6 23.
¥b1 h5 24. £c2 f5 25. ¥a2+ ¢g7 26. £c3+ 1-0 
26. ... ¢h7 27. £f6! ¦g7 28. £g5. 
Després d’aquesta important partida, el pla de 5. ¤bd2
contra 4. ... ¥b4+ es va tornar popular i força respectat. 

PARTIDA 20
Akiba Rubinstein
Savielly Tartakower

Bad Kissingen, 1928 (10)

Aquest capítol seria incomplet sense aquesta partida. 

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¥b4+ 5. ¤d2
¤c6 6. ¤f3 f6!?
Tàctica! La raó d’aquesta jugada és resoldre el pro-
blema amb el mètode tradicional del GB. 6. ... £e7 és
l’opció clàssica. 

- 7. exf6 £xf6 8. g3!?
Tot i que és una resposta sòlida, sorprenentment aquesta
jugada no és tan popular com 8. e3!?, la manera mo-
derna de jugar, que s’analitzarà en la partida 31 (Laza-
rev-Touzane). Sembla perillós 8. ¥xc7?! £xb2 (∆9. ...
¤d4!), per exemple: 9. e3 (9. ¦b1 £xa2„; 9. ¥f4 0-0
10. e3 ¤ge5!‚) 9. ... 0-0!? (un altre recurs és 9. ...
¤ge5!? 10. ¤xe5 ¥xd2+ 11. £xd2 £xa1+ 12. £d1
£xa2) 10. c5? (és millor 10. ¦c1, també amb un joc
poc clar) 10. ... ¥xd2+? Vareille-Anagnostopoulos, Lon-
dres, 1994; 10. ... d5!ƒ. 
- 8. ... £xb2 9. ¥g2 d6 10. 0-0 0-0
Després de la partida, Tartakower recomanava 10. ...
¥f5 com a millora, que s’havia provat sense èxit diver-
ses vegades: 11. ¤b3! ¥e4 (11. ... 0-0 12. ¤fd4!±; 11.
... £f6 12. ¤fd4ƒ) 12. ¤g5! ¥xg2 13. ¢xg2±. 
L’alternativa 10. ... h6!?, suggerida per Tseitlin, podria
ser interessant després de 11. a3!? (11. ¤e4!?) 11. ...
¥xd2 (11. ... ¥c5 12. ¤e4!²) 12. ¥xd2 (12. £xd2!?).
Les blanques deuen estar lleugerament millor, però no
disposem d’exemples pràctics per confirmar-ho. 
- 11. ¤b3! £f6!
És el moment crític de la partida. Si 11. ... h6?! (Tarta-
kower), llavors les blanques tenen 12. a3! ¥c5 13. ¤xc5
dxc5 14. £d5+. 
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- 12. ¤g5!
Una jugada pràctica molt forta, que molestarà el rival.
Com sempre, 12. c5!? era interessant: 12. ... ¥c3 (12.
... ¢h8!?) 13. ¦c1 ¥e5, amb una posició complicada. 
- 12. ... h6?
Amb iniciativa de les blanques. Era millor 12. ... £g6!
13. £d3 (13. c5!?) 13. ... £xd3!? (13. ... £h5?! 14.
h3 ¤ge5 15. ¥xe5! dxe5 16. f4!ƒ) 14. exd3 ¤f6, amb
un final més o menys igualat. 
- 13. ¤e4± £f7 14. a3!
L’alfil no té cap casella decent per retirar-se. 
- 14. ... ¥a5 15. ¤xa5 ¤xa5 16. h3 ¤e5 17. c5!

- 17. ... g5
17. ... ¤g6 18. cxd6 ¤xf4 19. gxf4±. 
- 18. ¥d2 d5
Les complicacions afavoreixen les blanques. 
- 19. ¤xg5
19. f4! és encara més confús. 
- 19. ... hxg5 20. ¥xa5+- ¥e6 21. ¥c3 ¤c6 22. £d2
£f5 23. g4 £f4 24. ¥xd5! ¥xd5 25. £xd5+ ¢h7 26.
e3 £f3 27. £xg5 £xh3 28. £g7
Mat. Una gran partida d’Akiba Rubinstein. 
Conclusió: les blanques han descobert certes debili-
tats en la subvariant 6. ... f6, com és la deficient
col·locació de l’alfil a b4 i la pèrdua de temps que

causa la captura del peó b2, que els permet aconse-
guir la iniciativa. Les negres han de jugar activament
al llarg de les jugades 10-12, i és aquesta la fase de-
cisiva de la partida. 

PARTIDA 21
Walter Browne
Jonathan Speelman

Taxco izt, 1985 (6)

En aquesta partida, el gran mestre Speelman demostra
algunes idees excel·lents tàctiques i estratègiques con-
tra el pla 6. ¤bd2. El nivell del seu joc al llarg de la
partida és molt alt.

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤bd2 £e7 7. a3 ¤gxe5!

- 8. ¤xe5
L’alternativa és 8. e3 ¥xd2+(8. ... ¥d6!?) 9. £xd2 d6=. 
- 8. ... ¤xe5 9. e3 ¥xd2+
Forçat: 9. ... ¥d6?! 10. ¤e4! (10. ¥e2?! ¤d3+! 11.
¥xd3 ¥xf4„) 10. ... ¤xc4 11. ¤xd6+ ¤xd6 12. ¦c1!
- 10. £xd2 d6!
Estudiarem aquesta important posició en les partides
21-23. Ja sabem que 10. ... 0-0?! és rebut per 11. c5!
(Vegeu la partida 24.)
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- 11. ¥e2

- 11. ... b6!?
Preparant 12. ... ¥b7. El text és molt habitual, ja que de-
fensa contra l’avanç c4-c5, possibilita un contrajoc al llarg
de la diagonal a8-h1 i prepara l’enroc al flanc de dama. 
Una bona alternativa és 11. ... 0-0 12. 0-0 b6 13. f3
(13. b4 ¥b7=) 13. ... f6 14. e4 ¥e6 15. b3 a5 16. a4
¤d7„ ½-½
Skripchenko- Moskalenko (CapNemo)
Blitz Playchess.com, 2006. 
- 12. e4
Estranyament, en aquestes posicions, e2-e4 gairebé mai
no dóna avantatge a les blanques. Les negres tenen bona
estadística en aquesta posició. Per què? A causa del pas-
siu alfil blanc de les caselles blanques. També les negres
tenen . ... f5 en reserva. No seria perillós 12. ¥xe5 dxe5
13. ¥f3 ¦b8 14. ¥c6+ ¥d7 15. £d5 ¥xc6 16. £xc6+
£d7 17. £e4 £e6 18. 0-0-0 f5 19. £d5 ¢e7! ½-½ Ro-
dríguez Vargas-Alonso Rosell, Catalunya tt, 2007. 
- 12. ... ¥b7 13. f3 0-0-0!?
Les negres prefereixen complicar. Era més segur 13. ...
0-0 i si 14. 0-0 ¦ae8!?, amb un joc excel·lent (14. ...
£e6!?; 14. ... f5?! 15. exf5 ¦xf5 16. ¥g3²). 
- 14. 0-0-0
Cap al mateix costat. Era millor 14. a4!?
amb la idea de 15. a5, aprofitant l’avantatge de la posició
inestable del rei de les negres. Però les negres tenen
14. ... ¦hg8! i pretenen ... g4 i ... f5!
- 14. ... f6 15. h4 h5! 16. ¦he1

La posició sembla igualada, però les blanques no poden
dur a terme cap dels plans típics, com c4-c5, i, a més,
el rei està pitjor.
- 16. ... ¦hg8!
D’altra banda, les negres poden millorar la posició, grà-
cies a les nombroses debilitats de les blanques. 
- 17. £c3 g5 18. hxg5 fxg5 19. ¥h2 g4!
Les negres tenen la iniciativa. Aquí els alfils de les blan-
ques no ajuden gaire. 
- 20. f4 ¤d7 21. ¥d3 h4 22. b4
Es defensen contra el salt de cavall a c5, però creen més
debilitats en la posició del rei. 
- 22. ... £f7 23. ¦f1 ¦de8 24. ¦de1 g3 25. ¥g1 h3 26.
gxh3 g2 27. ¦f3
27. ¦f2 ¦g3!. 
- 27. ... ¤e5! 28. ¦f2 ¤xd3+ 29. £xd3

- 29. ... £f6
La posició de les blanques és difícil. Aquí tenim un típic
atac d’alfils de colors oposats. També era possible 29.
... £f5!? 30. exf5 ¦xe1+ 31. £d1 ¦xd1+ 32. ¢xd1
¢d7∓. 
- 30. ¢b1 £h4 31. e5 dxe5 32. fxe5 ¦g3 33. £f5+
¢b8 34. £c2
El rei de les blanques està massa exposat. 
- 34. ... £xh3 35. ¢b2 a6 36. ¦d2 ¥c8 37. ¦f2 ¦d8
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38. e6 ¥xe6 39. ¦f6 ¥xc4! 40. £xc4 ¦d2+ 41. ¢b1
¦b3+ 0-1
42. ¢a1 ¦xa3+ 43. ¢b1 ¦a1+! 44. ¢xa1 £a3+ 45.
¢b1 £b2, i mat. 

PARTIDA 22
Evgeny Bareev
Georg Mohr

Ljubljana/Portoroz, 1989 (12)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤bd2 £e7 7. a3 ¤gxe5 8. ¤xe5 ¤xe5 9. e3
¥xd2+ 10. £xd2 d6!

Hem arribat a la posició clau de la subvariant 6. ¤bd2
i 7. a3. 
- 11. ¥e2
Les alternatives són:

A) 11. b4 0-0 (11. ... a5!?; 11. ... ¥e6 12. c5 0-0-0)
12. ¥e2 b6!? (12. ... ¦e8 13. 0-0 ¥f5 14. ¦fd1
¦ad8 15. £c3 f6 16. c5!? d5 17. b5 c6 18. a4² Ny-
bäck- Summerscale, Anglaterra tt-2 2004/05) 13.
c5 dxc5 (13. ... ¤g6!? amb la idea de 14. cxd6
£f6!„) 14. £d5 ¤g6! 15. ¥g5 £e5 16. £xe5
¤xe5= 17. bxc5 ¥f5 18. 0-0 ¥d3 19. ¥xd3 ¤xd3
20. ¦fd1 ¤xc5 21. ¥e7 ¦fb8 22. ¥xc5 bxc5 23.
¦d5 ½-½ Kouatly-Illescas Córdoba, França tt 1989;

B) 11. c5 dxc5 12. £d5 (12. £c3 f6) 12. ... ¤g6!?
(12. ... f6 13. ¦c1 c6=) 13. ¥b5+ c6? (13. ... ¢f8÷)
14. ¥xc6+ bxc6 15. £xc6+ £d7 16. £e4+? (16.
£xa8 ¤xf4 17. ¦d1! £e6 18. 0-0±) 16. ... £e6
17. £xa8 ¤xf4 18. 0-0 ¤d3 19. £xa7  0-0„ 20.
b4 cxb4 (20. ... c4!?) 21. axb4 ¤xb4 22. ¦ab1 ¤c6
½-½ Avshalumov-A. Kovacevic, Belgrad, 1989;

C) 11. ¦c1. (Vegeu la partida 23.)
- 11. ... b6 12. b4!?
Sembla lògic, preparant c4-c5!; 12. 0-0 ¥b7 13. £c3!?
0-0 14. ¦fd1 (14. c5!?) 14. ... ¤g6!? 15. ¥g3 f5 (15.
... a5!?) 16. ¥f1 h5 17. h3 h4 18. ¥h2 f4 19. exf4 ¤xf4

20. ¦d4 ¤e2+ 21. ¥xe2 £xe2 22. f3 ¦ae8„ Hernández
Holden- Moskalenko, ràpides Tamarit, 2007. 
- 12. ... ¥b7 13. 0-0 ¤g6!?
Inici d’un pla interessant, però el cavall abandona el cen-
tre. 13. ... 0-0!? 14. £c3 ¤g6 (14. ... £f6!? ∆ 15. ...
¤f3+) 15. ¥g3 f5! (15. ... a5!?) 16. ¦fe1 £g5? (16. ...
a5!) 17. c5!ƒ Iliushin-B. Savchenko, Krasnodar, 2002. 
- 14. ¥g3

- 14. ... h5!
Aquesta agressiva jugada comença el contraatac de les
negres al flanc de rei i equilibra, així, l’amenaça c4-c5
de les blanques. 
- 15. f3
15. h3!? h4 (15. ... £g5 16. £d1™ h4 17. ¥f3÷) 16.
¥h2 £g5 (16. ... 0-0!? intentant . ... a5 o bé. ... ¦ae8,
. ... f5) 17. f3 0-0÷; 15. c5 h4 (15. ... dxc5!? 16. bxc5
h4„) 16. cxd6 £d7 17. ¥f4 ¤xf4 18. exf4 0-0 (18. ...
0-0-0!?) 19. ¦fd1 ¦ad8 20. ¦ac1 cxd6= ½-½ Beltrán
Rueda- Moskalenko, Barcelona, 2007. 
- 15. ... h4 16. ¥f2 h3! 17. g4
17. g3 f5! amb la intenció de ... ¤e5xf3. 
- 17. ... f5!?
Potser atacant massa precipitadament. 17. ... 0-0!? 18.
¥g3 ¦fe8 (18... a5!?) 19. e4 a5„. 
- 18. gxf5
18. ¥g3!?amb la idea 18. ... fxg4 19. c5! amb un joc
poc clar. 
- 18. ... £g5+ 19. ¥g3 ¤h4 20. ¦ad1
És el moment crític de la partida. 
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- 20. ... £xf5??
Hauria de prendre amb el cavall: 20. ... ¤xf5! 21. e4™
£xd2 (21. ... ¤e3 22. ¦b1 £h6 23. ¦fc1±) 22. ¦xd2
¤xg3 23. hxg3 a5! 24. ¢h2, amb oportunitats igualades. 
- 21. e4! ±
Ara les blanques estan molt sòlides. 
- 21. ... £h5 22. c5!
Finalment, aquest poderós avançament. 
- 22. ... 0-0 23. c6!? ¥xc6 24. ¦c1 ¥b7 25. ¦xc7 ¤xf3+
26. ¦xf3 ¦xf3 27. ¦xb7 ¦af8 28. ¦c7 £g4 29. ¦c3?!
Era millor 29. ¥xf3 £xf3 30. ¦c1+-. 
- 29. ... ¦f2! 30. ¥c4+ ¢h8 31. £xf2 ¦xf2 32. ¢xf2
£xe4 33. ¥f1 £d4+ 34. ¦e3 £d2+ 35. ¥e2 £d4 36.
¥f1 £d2+ 37. ¢f3 £d5+ 38. ¢g4 £f7 39. ¥d3 d5 40.
¦f3 £e6+ 41. ¥f5 £e2 42. ¥f2 g5 43. ¢g3 ¢g7 44.
¥xh3 £e5+ 45. ¢g2 d4 46. ¢g1 £e2 47. ¦g3 ¢g6
48. ¥f1 £d1 49. ¦d3 £g4+ 50. ¥g2 1-0

PARTIDA 23
Alexandre Lesiège
Peter Svidler

Oakham, 1992 (2)

En una partida dinàmica, Svidler arrisca massa, però al
darrer moment aconsegueix salvar el dia. 
Després de 14. ... ¥b7 la posició està igualada. 

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤bd2 £e7 7. a3 ¤gxe5 8. ¤xe5 ¤xe5 9. e3
¥xd2+ 10. £xd2 d6! 11. ¦c1!?

Les blanques volen jugar c4-c5 ràpidament, abans d’en-
rocar-se. 11. £c3!? té la mateixa intenció: 11. ... f6 (11.
... 0-0!? 12. c5 ¥g4„; 11. ... b6!? 12. c5!? bxc5 13.
¥b5+ c6÷) 12. ¥e2 0-0 13. b4 (13. 0-0 a5 14. b4
¥e6„) 13. ... ¤g6!? 14. ¥g3 f5! 15. £d2 f4 Rowson-
Wippermann, Gibraltar, 2004. És més segur 11. ¥e2.
(Vegeu les partides 21 i 22.)

- 11. ... b6!?

Controlant la casella c5. Però també era bona 11. ...
¤g6!? 12. ¥g3 0-0 i si 13. c5!? dxc5 14. £d5 ¦d8
15. £xc5 £xc5 16. ¦xc5 c6 17. ¥e2 ¥e6 amb un
final equilibrat Lesiège-St Amand, el Quebec, 1990. 
- 12. c5!? bxc5 13. b4!
Abans, 13. ¥xe5 era jugat: 13. ... £xe5 14. ¥b5+ ¢f8!
(14. ... ¥d7?! 15. ¥xd7+ ¢xd7 16. b4ƒ) 15. ¥c6 ¦b8
16. b4 ¥a6 (s’ofereixen millors oportunitats amb 16. ...
cxb4 17. axb4 ¥a6) 17. f4 (17. b5!?) 17. ... £f6 18.
¢f2 g6 19. bxc5 ¢g7 20. cxd6 ¦b2 21. ¦c2= ½-½ Ki-
riakov-Svidler, Alma-Ata ch-URS, U18, 1991. 
- 13. ... 0-0 14. bxc5 ¥b7!
Una posició crítica. Les blanques tenen els dos alfils i
una millor estructura de peons, però s’han desenvolu-
pat pitjor. De moment, les possibilitats són iguals. 

- 15. f3
L’única jugada. 
- 15. ... dxc5 16. £c3 ¤g6?!
Una resposta impulsiva. Ara que el cavall abandona el
centre, les blanques estan millor. 16. ... ¦fe8!? 17. £xc5
(17. ¢f2 £h4+ 18. ¥g3 £f6ƒ) 17. ... £f6!? (17. ...
£xc5 18. ¦xc5 ¤g6 19. ¢f2 ¤xf4 20. exf4²) 18. ¢f2
¦ad8 era un tir millor per al contrajoc. 
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- 17. ¥g3² ¦fe8
Les negres entenen la idea massa tard. 
- 18. ¢f2
18. e4!? f5?? 19. £b3++-. 
- 18. ... h5
18. ... ¦ad8 19. ¥e2²; 18. ... ¤e5!? 19. £xc5 £f6„. 
- 19. h4
Una resposta automàtica. Era massa arriscat 19. £xc5!?
h4 20. ¥xc7 ¦ac8°, per exemple: 21. ¦c3 £d7!? (21.
... £xc5!? 22. ¦xc5 ¦e7 23. ¥d6 ¦xc5 24. ¥xc5 ¦c7°)
22. ¥e2 ¤f4!?. 
- 19. ... ¦ad8 20. ¥b5 ¦f8
20. ... c6 21. ¥e2². 
- 21. ¥e2 ¦fe8 22. £xc5 ¦d2 23. ¦he1?!
Massa passiu. Després de 23. £xe7!? ¦xe7 24. ¦hd1!
¦a2 25. ¦d8+ (25. ¦a1!?) 25. ... ¤f8 (25. ... ¢h7 26.
¦c5!+-) 26. ¦xc7 ¦xc7 27. ¥xc7 ¥a6 28. ¥d6. Les
blanques estan millor. 
- 23. ... ¥a6
23. ... £e6!? 
- 24. £xe7 ¤xe7! 25. e4
25. ¦xc7 ¤f5 26. ¥f4 ¤xh4„. 

- 25. ... ¤f5! 26. exf5 ¥xe2
26. ... ¦exe2+!? 27. ¦xe2 ¦xe2+ 28. ¢g1 ¦a2 dóna
possibilitats de taules. 
- 27. ¦xc7 ¥d3+ 28. ¢g1 ¦xe1+ 29. ¥xe1 ¦d1 30.
¢f2 ¥xf5
30. ... a6 31. g4±. 
- 31. ¦xa7 ¦a1 32. ¦a5?
Amb 32. a4!? Les blanques encara poden guanyar. 
- 32. ... ¦a2+ 33. ¢e3 ¥c2 34. ¥c3 f6 35. g3 ¥d1 36.
¥d2? ¥xf3= 37. ¢xf3 ¦xd2 38. ¦xh5 ½-½

PARTIDA 24
Mikhail Gurevich
Normunds Miezis

Bonn, 1996

Aquest exemple demostra que la majoria dels finals del
GB són favorables per a les blanques. 

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤bd2 £e7 7. a3 ¤cxe5 8. ¤xe5 ¤xe5 9. e3
¥xd2+ 10. £xd2 0-0?
Encara que el gran mestre Miezis sigui un especialista
en Budapest, ha caigut en la coneguda trampa. 
- 11. c5!
Fixant el centre i el flanc de dama. 

- 11. ... ¦e8
A)11. ... £xc5?! 12. ¦c1 £d6 (12. ... £e7 13.

¦xc7±) 13. £xd6 cxd6 14. ¦d1±;
B) 11. ... b6?! 12. £d5 ¤c6 13. ¥xc7±;
C) 11. ... d6 12. cxd6 cxd6 13. ¥e2 ¥f5 14. 0-0 ¦ad8

15. ¦ac1 ¥e4 16. b4 a6 17. a4 ¦fe8 18. b5 axb5
19. f3 ¥c6 20. axb5 ¥d7 21. e4 ¥e6 22. b6 ¦c8
23. ¥b5± Kakhiani-Ioseliani, Tbilisi 1991. 

- 12. ¦c1 d6
Les negres han de deixar aïllar el peó: és l’única manera
de romandre en el joc. 12. ... b6 13. cxb6 cxb6 14. ¥e2
(14. £d5!? ¦b8 15. ¦c7) 14. ... ¥b7 15. 0-0±. 
- 13. cxd6 cxd6²
L’avantatge de les blanques és estable. 13. ... £xd6?!
14. £xd6 cxd6 15. ¦d1±.
- 14. ¥e2 ¥e6 15. 0-0 ¦ac8 16. £d4
16. £b4!? ¤c6 17. ¥xd6 ¤xb4 18. ¥xe7±. 
- 16. ... ¤c6!? 17. £d2
17. £xd6!? £f6 (intentant 18. ... ¦ed8) 18. £d3!. 
- 17. ... ¤e5
17. ... d5 18. b4!? ². 
- 18. ¦xc8 ¦xc8 19. ¦c1 ¦c7 20. ¦c3 f6 21. e4 a6 22.
¥e3 b5
22. ... ¤c4? 23. £c1 ∆ 24. b3+-. 
- 23. £c1 ¦xc3 24. £xc3 £b7 25. f3 ¥c4
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25. ... d5 26. exd5 £xd5 27. £d4². 
- 26. ¥d1!
Les blanques han d’esperar la clau del seu avantatge: la
parella d’alfils. 
- 26. ... ¥e6 27. ¥d4 ¤c6 28. ¥f2 £d7 29. h3 d5 30.
exd5 ¥xd5 31. ¥c2 £e6 32. £d3 g6 33. £e3
33. £d2, amb iniciativa, era millor. 
- 33. ... £xe3 34. ¥xe3
Les blanques no han pogut trobar res millor que canviar
totes les peces, entrant en un final clàssic amb l’avan-
tatge de la parella d’alfils. 
- 34. ... ¢f7 35. ¢f2 ¢e6 36. ¥b6 f5 37. ¥e3!?
37. g4 era preferible. 
- 37. ... ¥c4
37. ... ¤e5!?
- 38. g4! ¤e5 39. ¢g3 ¥e2 40. ¢f4 ¥d3?
40. ... ¤d3+! 41. ¢g5 fxg4 42. fxg4 ¤xb2 43. ¢h6
¥d3!=. 
- 41. ¥d1 ¥f1 42. ¥d4 ¤c6 43. gxf5+ gxf5 44. ¥g7±
Els peons a f5 i h7 són dèbils. 
- 44. ... ¤e7
44. ... ¥xh3? 45. ¥e2! ∆ 46. ¢g3+-. 
- 45. ¢g3
45. h4!?. 
- 45. ... ¤g6 46. h4 ¥c4 47. ¥c2! ¥e2? 48. h5 ¤e5
49. ¢f4 ¥d3 50. ¥d1 ¤c4 51. ¥c3 ¤d6 52. ¢e3 ¥c4
53. ¥c2 ¥f1 54. ¢f4 ¥h3 55. ¥d3 ¥g2 56. ¥b4+-

- 56. ... h6 57. ¢g3 ¥h1 58. ¥e2 f4+ 59. ¢xf4 ¤f5
60. ¥c3 ¤e7 61. ¢g3 ¤d5 62. ¥d2 ¤f6 63. ¢h2
¤xh5 64. ¥d1 1-0
A causa del fluix joc en l’obertura (10. ... 0-0?), les
negres es trobaren en una posició difícil. En la resta
de la partida, només podien lluitar per taules, però les
blanques varen fer un bon ús de la seva parella d’alfils. 

PARTIDA 25
Evgeny Solozhenkin
Normunds Miezis

Gausdal, 2001 (5)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤bd2 £e7 7. e3!?
En aquesta partida començam l’estudi de la variant amb
7. e3. La idea d’aquesta jugada natural, a canvi de 7. a3,
és intentar finalitzar el moviment i guanyar temps quan
l’alfil a b4 s’hagi de desplaçar. 
- 7. ... ¤cxe5 8. ¤xe5 ¤xe5 9. ¥e2
A partir d’ara les negres tenen diverses alternatives i han
de definir els futurs plans. 

- 9. ... 0-0!?
El primer moment crític d’aquesta subvariant. La posició
conté diverses idees originals, com 9/10. ... a5 (partida
29) o la interessant 9. ... d6!? (partida 28). 
- 10. 0-0
Un altre moment important. S’ha de prendre una decisió. 
- 10. ... ¥xd2
El simple mètode que resol el problema de ¥b4, encara
que les blanques hagin guanyat temps amb a3. Les al-
ternatives són 9/10. ... a5!? (partida 29); 10. ... ¤g6
(partida 30); 10. ... d6?! (partida 27). 
- 11. £xd2 d6 12. ¦ac1
Les blanques comencen el pla temàtic d’avançament c4-
c5. Una altra partida de Miezis continua: 12. b4!? (amb
la mateixa idea de preparar c4-c5) 12. ... f6 (12. ...
¦e8!?; 12. ... ¥f5!?) 13. £c3. Però en aquesta ocasió
Miezis no havia pogut trobar un bon pla i aviat es va
trobar amb problemes: 13. ... ¥d7?! (13. ... ¥e6) 14.
¥g3 ¦ae8 15. ¦ac1 ¥e6 16. a3 ¥f7 17. c5 d5?! (17.
... dxc5 18. £xc5 (18. bxc5²) 18. ... £xc5 19. ¦xc5
c6 20. ¦d1²) 18. c6!
El peó –c és molt fort. El seu cop obre la posició. 18.
... b6 19. ¦fd1 ¦d8 20. ¦d4 ¦d6 21. b5 a6 22. a4 axb5? 

Diagrama d’anàlisi
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(22. ... a5 23. ¥d1!? ± and 24. ¥b3) 23. axb5 ¦a8 24.
¦a1 ¦xa1+ 25. £xa1 ¦d8 26. ¦a4 (estratègicament les
negres han perdut) 26. ... g6 27. £d4 ¤c4 28. ¦a7 ¦c8
29. h4 ¢g7 30. ¥g4 ¦e8 31. ¦xc7 £b4 32. £xd5 ¦e7
33. ¦xe7 £xe7 34. £d7 £e4 35. c7 ¤d2 36. c8£
£b1+ 37. ¢h2 ¤f1+ 38. ¢h3 1-0 V. Mikhalevski-Mie-
zis, Dieren 1997. 
- 12. ... ¥e6!?
En aquesta partida Miezis millora la posició de les seves
peces 12. ... b6!?. 
- 13. ¦fd1 f6!? 14. £c3 £f7 15. ¥g3 b6!
Ara les oportunitats són igualades a causa de la forta
estructura de peons de les negres. 
- 16. f4?!
Les blanques canvien de plans innecessàriament. Era
preferible 16. b4!? a5! 17. a3 axb4 18. axb4 ¦a2 19.
¥f1 ¦fa8 20. c5!„. 
- 16. ... ¤d7 17. ¥f3 ¦ae8 18. b4 f5!
Fixant la formació del peó e3-f4. 
- 19. ¥c6 ¦e7 20. ¥h4 ¤f6 21. £a3
Atacant a7. 
- 21. ... £h5!
Les negres troben contrajoc en el flanc de rei i contra el
peó e3. 
- 22. ¥xf6 ¦xf6 23. ¥f3
23. c5!?

- 23. ... £e8
La posició està igualada, però a la pràctica, aquí és més
fàcil jugar amb negres. 
- 24. £xa7 ¥f7 25. c5!
La millor; 25. a4 ¦xe3 26. ¦f1 (26. a5?? ¦xf3 27. gxf3
£e3+-+) 26. ... ¦b3„. 
- 25. ... bxc5 26. bxc5 c6 27. £a5 d5 28. a4 ¦xe3 29.
¦e1 ¦fe6 30. ¢f2
Canviar de torres era millor: 30. ¦xe3 ¦xe3 31. £d2
amb una posició segura. 
- 30. ... d4!?
30. ... £e7!?. 
- 31. ¦xe3
31. ¦cd1!? £e7 32. ¦xe3 dxe3+ 33. ¢g1 g5 34. £d8+
£xd8 35. ¦xd8+ ¢g7 36. ¦d6 ¦e7 37. ¢f1 gxf4„. 
- 31. ... dxe3+ 32. ¢g1 £b8!

Una jugada molt destorbadora. La dama amenaça de pe-
netrar a través de diverses columnes i diagonals. 
- 33. £c3?
Un error apurat pel temps. L’única jugada era 33. ¦f1
h6 ∆. ... e2, ... £xf4. 
- 33. ... £xf4 34. a5 g5?
Retornant el favor. Després de 34. ... ¦h6! 35. h3 ¦xh3!
36. gxh3 £xf3 37. £b2 ¥d5! hi ha massa amenaces. 
- 35. a6!
Aquest peó és una constant preocupació per a les negres. 
- 35. ... e2 36. ¦e1 ¦e3 37. £d2??
L’error final. 37. £c1! £d4 38. ¢h1 f4 39. ¥xc6 ¦e7
encara era poc clar. 
- 37. ... ¦xf3! 38. £d8+ ¢g7 39. gxf3 £e3+ 40.
¢g2 g4 0-1
Aquesta era una partida típica del GB. Possiblement, les
blanques estaven millor després de l’obertura, però la
posició és molt fina. Després de 11. ... d6 les negres no
presenten debilitats estructurals, però sí que tenen una
posició passiva. 
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PARTIDA 26
Carlos García Palermo
Ian Rogers

Reggio de l’Emília, 1984/85 (2)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤bd2 £e7 7. e3 ¤gxe5 8. ¤xe5 ¤xe5 9.
¥e2 0-0 10. 0-0 ¥xd2 11. £xd2 d6 12. ¦fd1
12. b4!?. 
- 12. ... b6 13. b4 ¥b7

- 14. c5!
La millor opció per a les blanques en aquesta variant. 
- 14. ... dxc5 15. bxc5 ¤g6?!
15. ... £ad8!?. 
- 16. £d7!
Arribant a la setena horitzontal. 16. ¥g3 ¦ad8 17. £c3². 
- 16. ... £xd7
16. ... £xc5 17. ¦ac1 £a5 18. ¥xc7±. 
- 17. ¦xd7 ¤xf4 18. exf4 ¦ac8

Aquest és un peculiar moment important. 
- 19. ¥c4?!
En una partida posterior, amb blanques, Rogers va jugar
19. cxb6! axb6 20. ¦c1± ¦a8 21. ¥c4ƒ ¥a6 22. ¥d5

c6 23. ¥xc6 ¦fc8 24. ¦cd1 ¦ab8 25. ¥d5 ¦f8 26. h3
g6 27. a4 ¢g7 28. ¦a7 ¥e2 29. ¦b1 ¦bd8 30. ¥c6
¦d6 31. ¦c7 ¦b8 32. a5 b5 33. a6 1-0 Rogers-Dreyer,
Auckland 1992. 
- 19. ... ¥c6 20. ¦e7 b5! 21. ¥b3 a5
De moment, les blanques tenen la iniciativa. Però les ne-
gres tenen bones oportunitats en el final, gràcies a la
superior estructura de peons. Només han de trobar la
manera de canviar de torres. 
- 22. a3 a4 23. ¥a2 ¦fd8!
Un fort recurs defensiu. 
- 24. ¥xf7+?
És preferible 24. ¦ae1 ¥e8 25. ¥b1 (25. ¥d5 c6„) 25.
... g6 26. ¥e4 ¦d7=. 
- 24. ... ¢f8 25. ¦ae1 ¦d1!
Aquesta és la manera. 25. ... ¥d5 només s’iguala. 
- 26. ¦xd1 ¢xe7 27. ¥a2

- 27. ... ¦b8! 28. ¦d4 ¦f8!
Dirigint-se cap a f5; 28. ... ¦d8? 29. ¦xd8 ¢xd8 30. f3±. 
- 29. ¥b1
Per prevenir 29. ... ¦f5. 
- 29. ... ¦d8! 30. ¦xd8 ¢xd8
Com a resultat d’una excel·lent estratègia, i audaç execu-
ció tàctica del pla, les negres obtenen un final superior. 
- 31. ¥a2
Forçat; 31. ¥xh7 ¥d5 32. f3 ¢d7 33. ¢f2 ¢c6 perd. 
- 31. ... ¢d7 32. f3 ¥b7!-+
La idea és 33. ... ¢c6. 
- 33. ¢f2 ¢c6 34. ¥b1 ¢xc5 35. ¥xh7 b4 36. axb4+
¢xb4 37. ¥g8 a3 38. f5 ¥a6
Les blanques abandonaren a causa de 39. ... ¥c4. 
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PARTIDA 27
Anatoly Karpov
Nigel Short

Linares m, 1992 (1)

Aquesta és una partida extraordinària, en què el gran
mestre Nigel Short vol sorprendre el rival, Karpov, que,
al seu torn, demostra un gran enteniment de la posició i
juga com una màquina. Actualment no és fàcil trobar una
batalla a un nivell tan alt en el GB. 

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤bd2
Una jugada típica de Karpov en moltes obertures!
- 6. ... £e7 7. e3 ¤gxe5 8. ¤xe5 ¤xe5 9. ¥e2 0-0
Mirem l’alternativa: 9. ... b6?! 10. 0-0 ¥xd2 (10. ...
¥b7 11. ¤f3²) 11. £xd2 ¥b7 (11. ... d6 12. b4 ¥b7
13. c5!ƒ) 12. c5! bxc5? (› 12. ... 0-0 13. b4!? ²) 13.
£a5! d6 14. ¥xe5! dxe5 15. ¦fc1± Solozhenkin-
Stiazhkin, Leningrad, 1990. 
Potser el pla més interessant per a les negres sigui 9.
... d6!?, com en la partida 28, Ivanchuk-Epishin. 
- 10. 0-0 d6?!
Deixant que les blanques obtinguin un petit, però estable
bord. 10. ... ¦e8!? 11. ¤b3 d6 (11. ... ¥d6!?) 12. a3
¥c5 13. ¤xc5 dxc5 14. £d5 ¤g6 15. £f3 (15. ¥g3!?)
15. ... a5 16. ¦ad1 ¤xf4 va conduir a taules Riazant-
sev-Kortchnoi, Cheliabinsk, 2007. 

- 11. ¤b3!
El cavall controla les caselles de retirada de ¥b4. 
- 11. ... b6 12. a3!
12. ¤d4?! ¥c5 13. a3 a5 14. b3 ¥b7 15. £d2 ¤g6
16. ¥g3 d5?! (› 16. ... f5!?„) 17. ¥f3 ¦ad8 (Bellón
López-Illescas Córdoba, Alacant, 1989) 18. b4! axb4 19.
axb4 ¥xb4 20. £b2ƒ. 
- 12. ... ¥c5 13. ¤xc5 bxc5
13. ... dxc5? perd a 14. £d5 ¤g6 15. £xa8 ¤xf4 16.
£f3!?. 
- 14. b4! ¤d7
14. ... cxb4 15. axb4 ¥b7 16. £d4±; 14. ... ¥b7 15.
bxc5 dxc5 16. £c2±; 14. ... ¥f5!?. 
- 15. ¥g4!?
Les blanques arriben a una posició favorable. 15. £c2!?
¥b7 16. ¥d3 també proporciona una iniciativa útil. 

- 15. ... a5
Un any més tard, 15. ... ¦e8!? 16. ¦c1 (16. £f3!?) 16.
... a5 17. ¥xd7 ¥xd7 18. bxc5 dxc5 19. £d5 ¦a6 20.
¥g5 £d6 21. ¥f4 £e7 22. ¥g5 ½-½ succeït a Ivanc-
huk-Short, Mònaco blind, 1993. No estaria bé 15. ...
¥b7?! 16. ¥xd7 £xd7 17. bxc5 £c6 18. £d5! ±. 
- 16. ¥xd7!
El més simple. Karpov vol controlar la posició. 
- 16. ... ¥xd7 17. bxc5 dxc5 18. £d5!?

Nigel Short va sorprendre Anatoly Karpov el 1992
Candidates’ match amb el gambit de Budapest,

però Karpov va superar la prova. 
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18. ¥xc7!?. 
- 18. ... ¦a6!?
Per fi, una jugada activa! 18. ... ¥e6 19. £e5². 
- 19. £e5?!
Espantant-se de sobte! 19. £b7! ¦g6 20. £xc7 recull
un peó. 

- 19. ... ¦e6
Short sacrifica el peó per tal d’activar les peces i deixa
de defensar-se passivament. Ara Karpov ha de calcular
acuradament, i la partida entra en la fase de compli-
cacions. Encara que les negres estan passives, con-
serven oportunitats a causa dels alfils de colors
oposats. 
Potser 19. ... £xe5!? era millor: 20. ¥xe5 ¦c8 21.
¦ab1 f6 22. ¥f4 ¦b6! amb igualtat. 
- 20. £xc7 ¦c8 21. £b7
Per què no 21. £xa5 ¥c6 22. £c3+-?
- 21. ... £e8 22. ¦ab1 h5
22. ... ¥c6 23. £xc8!? £xc8 24. ¦b8±. 
- 23. f3 ¥c6 24. £b2 h4 25. h3!
Un típic bloqueig Karpov- Nimzowitsch; 25. e4 f5! per-
metria contrajoc. 

- 25. ... f5!
Sense tenir cap escapatòria a causa del bloqueig de la
diagonal a8-h1, Short ha d’atacar i intenta situar el rival
en perill. Al mateix temps, Karpov manté el control. 
- 26. £c2 £g6 27. £c3 a4 28. ¦f2 ¦ce8 29. ¦d1 £h5
30. £c2 £g6 31. ¢h1 £f6 32. £b2 £e7 33. ¦fd2 g5!?
34. ¥d6 £f7 35. ¥xc5 g4! 36. fxg4 fxg4 37. ¦f2! £h5!?
37. ... £g6 38. ¦df1! gh3 39. ¦f8+-. 

Les negres han creat dues amenaces simultànies: 38. ...
£xc5 i 38. ... gxh3. Però ara Karpov aprofita la debilitat
del rei de les negres per endur-se l’avantatge cap a casa. 
- 38. £e2!
La solució. 
- 38. ... ¦g6
Clarament que no 38. ... £xc5 39. £xg4+ i l’atac és im-
parable: 39. ... ¢h8 40. £xh4+ ¢g8 (40. ... ¢g7 41.
¦f7+! ¢xf7 42. £h7+ ¢f6 43. ¦f1+ ¢e5 44. £f5+
¢d6 45. ¦d1+) 41. £g4+ ¢h8 42. ¦f5. 
Però podria ser una bona oportunitat tàctica: 38. ...
¦e5!? 39. hxg4 (39. ¥d4 gxh3„) 39. ... £h7 40. ¥d4
h3! 41. ¢g1 hxg2 42. ¦xg2™ ¥xg2 43. ¥xe5 ¥c6 44.
£h2 £xh2+ 45. ¥xh2 ¦xe3 amb algunes possibilitats
d’escapar. 
- 39. ¦d6! ¦e4??
Perd immediatament. Les negres encara es mantindrien
vives després de 39. ... ¦xd6 40. ¥xd6 £g6! 41. £xg4
£xg4 42. hxg4 h3. 
- 40. ¦d8+ ¢h7 41. ¦f7+ ¦g7 42. ¦xg7+ ¢xg7 43.
£b2+ 1-0
Karpov aprofita el desavantatge de 10. ... d6 amb la seva
resposta 11. ¤b3!, aïllant l’alfil a b4. Després del canvi
a c5 va anar incrementant l’avantatge gradualment. 
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PARTIDA 28
Vasily Ivanchuk
Vladimir Epishin 

Terrassa, 1991 (4)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¥b4+ 5.
¤d2 ¤c6 6. ¤f3 £e7 7. e3 ¤gxe5 8. ¤xe5 ¤xe5
9. ¥e2 d6!?
Possiblement, la jugada més interessant. 

- 10. 0-0
10. £a4+?! ¤c6. 
- 10. ... ¥d7!?
Personalment, m’agrada la idea 10. ... a5!?. Després
de 11. ¤b3 (11. a3!? ¥c5 (11. ... ¥xd2!? 12. £xd2
a4!?„) 12. ¤e4 ¥b6 13. £d5 ¤g6? (13. ... ¥e6!?
14. £xb7 0-0°) 14. ¥g3 (14. ¤xd6+!) 14. ... 0-0 15.
b4? ¦e8? (15. ... c6! 16. £d3 ¥f5∓) 16. ¥f3= Epi-
shin-Thielemann, Kiel, 2004) 11. ... a4! hem arribat a
una posició difícil. 

12. a3!? (12. ¤d4 a3! 13. b3 0-0 14. ¦c1 ¦e8 15.
¤f3 b6 16. £d5?! ¦a5 17. £d4 ¥b7 18. ¥xe5 dxe5
19. £d1 ¥e4!-+ Diggory-Moskalenko (CapNemo) Blitz
playchess. com, 2007) 12. ... ¥c3!?N –l’autor també

aprèn! (era interessant 12. ... ¥a5!? 13. ¤xa5 ¦xa5)
13. bxc3 (13. £c2 ¥xb2 14. £xb2 axb3 15. c5 ¥e6÷)
13. ... axb3 14. ¥xe5!? (14. £xb3 ¤d7! i 15. ...
¤c5– el cavall de Schlechter!; 14. c5 b2!„) 14. ...
b2! 15. ¦a2! £xe5?! (15. ... dxe5! 16. £b3 0-0 17.
£xb2 ¦a6!?„) 16. £d4! 0-0= Narciso Dublan-Moska-
lenko, Catalunya tt, 2007. 
- 11. a3
Si 11. ¤b3 ¥a4! 12. £d4 ¥xb3 13. axb3 a5 propor-
ciona contrajoc a les negres. En una partida recent de
simultànies, Anatoly Karpov va provar 11. ¤f3!? ¥c5
(11. ... ¤g6!? 12. ¥g3 a5?! 13. a3 ¥c5 14. b4! ¥b6
15. ¦c1 axb4 16. axb4 0-0 17. c5! dxc5 18. bxc5 ¥a5
19. £b3² Epishin-Bohigas Santasusagna, Badalona,
2005).
12. ¥xe5?! (12. a3!?) 12. ... dxe5 13. £d5 e4 (13. ...
¥g4!?) 14. £xb7 0-0 15. ¤d2 ¦ab8 (15. ... ¥f5!?)
16. £xe4 ¦xb2 17. £d3? (17. ¥d3! ²) 17. ... ¥a4
18. ¦ab1 ¦xa2 19. £c3 ¦d8 20. ¦b2 ¦xb2 21. £xb2
¥xe3! 22. ¤f3 ¥c5-+ i finalment perd la partida, Kar-
pov (2668)- Barlag (2093), Wolfsburg simul, 2007. 
- 11. ... ¥xd2
11. ... ¥c5!? 12. ¤e4 (12. b4 ¥b6÷) 12. ... ¤g6 13.
¤xc5 ¤xf4 14. ¤xb7 ¤xe2+ 15. £xe2 ¥c6 16. ¤a5
¥xg2! 17. ¢xg2 £g5+=. 
- 12. £xd2

- 12. ... f6
Hi ha plans més interessants:

A)12. ... ¤g6!? 13. ¥g3 h5! „ 14. c5! (14. f3 h4
15. ¥f2 h3„) 14. ... h4 15. cxd6 £e6 16. ¥f4
¤xf4 17. exf4 £xd6 18. £xd6 cxd6 19. ¦ad1
¦h= S. Mohr-Forintos, Berlín Westm, 1988;

B) 12. ... ¥c6!? 13. £d4 ¤g6!? ∆ 14. ¥g3 (14.
£xg7 0-0-0°) 14. ... 0-0 15. b4 b6 16. ¦ac1
¦ad8 (16. ... f5!? 17. ¦fe1 £g5„) 17. ¦fe1 ¦fe8
18. ¥d3 £e6 19. £c3 ¤e5 20. ¥f1 h5 21. ¦ed1
£f6 (intentant 22. ... h4) 22. c5 bxc5 23. bxc5 ½-
½ Mora-C. Flear, França tt, 1993. 

- 13. b4 ¦d8?

Diagrama d’anàlisi
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És massa passiu. Era preferible 13. ... 0-0-0!? o 13. ...
h5!?. 
- 14. ¥h5+!
Les blanques estan millor, i amb aquest escac comencen
un perillós atac. 
- 14. ... ¤f7 15. c5!
Ara Epishin té problemes. 
- 15. ... ¥b5 16. ¦fd1 d5
16. ... ¥a4!?
- 17. e4!

- 17. ... ¥a4!
La millor oportunitat tàctica; 17. ... g6 18. exd5! gxh5
19. d6!. 
- 18. exd5! ¥xd1 19. ¦xd1 0-0 20. d6
20. h3!? mantindria l’avantatge. 
- 20. ... cxd6 21. cxd6 £e6 22. ¥f3 ¢h8 23. d7
23. ¥xb7 ¤xd6! 24. ¥xd6 f5! i 25. ... ¦f6! no és clar. 
- 23. ... b6 24. ¥c7 ¤e5™ 25. ¥xd8 ¦xd8 26. £c2
¦xd7 27. £c8+ £g8 28. £xg8+ ¢xg8 29. ¦xd7 ¤xd7
30. ¥d5+ ¢f8 31. f4 ¢e7 32. ¢f2 f5 33. ¢e3 ¢d6
34. ¢d4 ¤f6 35. ¥f3 ¤e8 36. ¢c4 ¤c7 37. g3 ¢e6
38. ¥e2 ¢d6 39. ¥d3 ¢e6 40. ¢d4 g6 41. ¥c4+ ¢f6
42. a4 h6 43. h3 g5 44. h4 gxf4 45. gxf4 ¤e6+ 46.
¥xe6 ¢xe6 47. ¢c4 a6= ½-½
Una gran partida que mostra perfectament els millors
recursos en la variant amb 6. ¤bd2 i 7. e3, per a
ambdós colors. 

PARTIDA 29
Victor Mikhalevski
Jean-Luc Chabanon 

Bad Endbach, 1995

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤bd2 £e7 7. e3 ¤gxe5 8. ¤xe5 ¤xe5 9. ¥e2
0-0 10. 0-0 a5!?
Per fixar el flanc de dama i reforçar el peó a b4. 

- 11. ¤b3
Una altra possibilitat és 11. a3!? ¥xd2 (11. ... ¥c5 12.
¤b3!?) 12. £xd2 d6 13. b4 axb4?! (és millor 13. ...
¦d8!? evitant temporalment c4-c5; 14. £c3 £f6„) 14.
axb4 ¦xa1 15. ¦xa1ƒ b6 16. ¥g3 f6 17. h3 ¥e6 18.
£c3 c5?! 19. ¦a6 £b7?! 20. b5 (la posició de les ne-
gres no és envejable) 20. ... £c7 21. £c2 g6 22. £a4
¦b8 23. f4!+- Gyimesi-Nevednichy, Nagykanizsa, 2003.
- 11. ... a4 12. a3

- 12. ... ¥d6!
Una interessant lluita entre cavall i alfil (encara som en el
capítol de peons contra cavalls). Aquí hi ha més opcions:

A) 12. ... ¥a5!? 13. ¤d4 (13. ¤xa5 ¦xa5=) 13. ... ¥b6
14. ¤b5 d6 15. ¤c3 £e8! (15. ... £d7!?) 16. ¤d5
¥a5 (salvant el peó) 17. £d4 (17. ¦c1 f6!? 18. c5!?
dxc5 19. ¦xc5 c6„) 17. ... ¤d7!? (planejant 18. ...
¤c5) ½-½ Rogozenko- Moldovan, Bucarest, 2000;

B) 12. ... ¥c3!? 13. bxc3 axb3 14. £xb3 d6 (14. ...
b6!?) 15. c5!?÷;

C) 12. ... axb3?! 13. axb4 ¦xa1 14. £xa1². 
- 13. ¤d4
Sempre és necessari cercar recursos importants com
13. c5!? ¥xc5 (13. ... ¤f3+? 14. ¥xf3 ¥xf4 15. exf4
axb3 16. ¦c1±) 14. ¤xc5 £xc5 15. ¦c1 £a5™ 16.
£e1 c6 i sembla que les negres estan OK. 
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- 13. ... ¥c5 14. ¤b5 d6 15. ¤c3 ¤g6
15. ... ¥d7!? 16. ¤d5 £d8 17. £c2 ¦e8„. 
- 16. ¥g3 f5!? 17. ¥f3
17. ¤xa4? ¦xa4! 18. £xa4 f4∓. 
- 17. ... £e8 18. £c2 ¤e5! 19. ¥e2 ¥e6

Al final de l’original fase d’obertura les negres tenen
avantatge. 
- 20. ¤b5 £f7ƒ 21. ¥xe5 dxe5 22. £c3 ¦ae8! 23.
£xe5 ¥xc4 24. £xc5 ¥xe2 25. ¦fe1 b6! 26. £c6??
Un error que perd la partida. L’única jugada era 26. £b4
¦e4 27. ¤d4 c5 28. £xb6 cxd4 29. ¦xe2 f4! i les ne-
gres obtenen la iniciativa. 
- 26. ... ¦e6!-+
En lloc de preocupar-se per l’alfil, les negres fan tres ju-
gades intermèdies i guanyen material. 

- 27. £d5 c6! 28. ¤d6 £g6! 29. £xf5 ¦xf5 30. ¤xf5
£xf5
La resta és simple. 
- 31. ¦xe2 £d3 32. ¦ae1 c5 33. e4 b5 34. e5 g5 35.
¦e3 £d4 36. ¦3e2 b4 37. axb4 cxb4 38. h3 b3 39.
¢f1 ¢g7 40. ¢g1 ¢g6 41. g4 h5 42. gxh5+ ¢xh5
43. ¢h2 ¢g6 44. ¢g2 ¢f5 45. ¢g3 a3 46. bxa3 b2
47. ¦b1 £d3+ 0-1

En aquesta partida les negres havien trobat un pla inte-
ressant per resoldre el problema general de l’alfil a b4.
És possible que la jugada 11. ¤b3 simplement no sigui
suficientment bona. 

PARTIDA 30
Igor Stohl
Pavel Blatny

Praga, 1996 (1)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤bd2 £e7 7. e3 ¤gxe5 8. ¤xe5 ¤xe5 9. ¥e2
0-0 10. 0-0 ¤g6!? 
Un altre pla ben conegut. 

- 11. ¥g3
No 11. ¥xc7?? d6-+. 
- 11. ... ¥d6!?
Intentant resoldre el problema de l’alfil a b4 canviant-lo
per l’alfil de Rubinstein a f4. 
- 12. ¥xd6 £xd6 13. ¤e4!?
Portant el cavall a les caselles c3 i d5. Altres experi-
ments varen ser:

A) 13. £c2!? £e7 14. c5 d6 15. cxd6 £xd6 16. ¦fd1
£e7 (16. ... c6 17. ¤c4 £c5 18. ¦d2 ¥e6 19. ¦ad1
£e7 20. ¤d6 ¥d5 21. ¤f5 £e5 22. ¤g3 ¦fe8 23.
¥c4² Blagojevic-Miljanic, Kladovo ch-YUG, 1991) 17.
¤b3!? ¥e6 18. ¤c5 c6 19. ¤xe6 £xe6 20. ¦d4
¦fd8 21. £d2 ¦xd4 22. £xd4 b6 23. ¥c4 c5 24. £d3
£f6 25. ¦d1² Korotylev-Pankratov, Moscou-ch, 1995;

B) 13. ¤b3!? £e7 (13. ... £xd1 14. ¦fxd1 d6 15. c5²;
13. ... £e5!?) 14. c5 ¦d8 15. ¦c1 d6 16. c6 b6 17.
¤d4 ¦f8 18. ¦c3 ¤h4 19. f4 a5 20. £d2 g6 21. ¥d3
¢h8 22. £f2 a4 23. ¤b5 ¤f5 24. e4 ¤g7 25. f5±
Belakovskaia-Blatny, Nova York Open, Newark, 1996. 

- 13. ... £e5
Si 13. ... £xd1 14. ¦fxd1 d6 15. c5!²; o 13. ... £e7 14.
¤c3 d6 15. ¤d5 £d8 16. £d4². 
- 14. ¤c3²
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- 14. ... b6?!
Una opció millor era 14. ... d6 15. £d5!?². 
- 15. £d5!
15. £d2 ¦e8 16. ¦ae1 ¥b7 17. ¥d3 (17. £xd7
¦ad8„) 17. ... ¦ad8 18. ¥xg6 hxg6 19. e4 g5 (19. ...
£c5=) 20. ¦e3 g6?! (20. ... ¦e6!?) 21. ¦d1² V. Milov-
Bellón López, Gibraltar, 2007. 
- 15. ... ¥a6!?
15. ... £xd5 16. ¤xd5 c6 17. ¤c3 (∆ ¤e4-d6) 17...
¦e8 18. ¦fd1± i les blanques tenen un bon joc per la
columna d. 
- 16. £xe5
16. £xd7!? ¦ad8 17. £c6 ¦d2 18. ¦ab1±. 
- 16. ... ¤xe5

- 17. ¤d5?!
Amb aquesta jugada les blanques perden avantatge. Era
millor la solució tàctica 17. f4! ¤xc4 18. ¢f2! (18. b3?!
¤xe3÷) 18. ... ¦ae8!? (18. ... b5 19. ¤d5÷) 19.
¦fd1!?±. 
- 17. ... c6! 18. ¤c7 ¥xc4 19. ¥xc4
19. ¤xa8?! ¥xe2 20. ¦fe1 ¥c4³. 
- 19. ... ¦ac8! 20. ¤d5! cxd5
20. ... ¦fe8? 21. ¥a6+-. 
- 21. ¥xd5 ¦c2 22. ¦ab1 ¦fc8

Les negres tenen compensació pel desavantatge del peó
aïllat en el seu control de la columna c. 
- 23. ¦fd1 ¢f8
- 23. ... ¦e2? 24. ¥b3 and 25. ¢f1+-. 
- 24. ¥b3 ¦2c7 25. ¢f1 ¢e7 26. ¢e2 ¤c6 27. ¦d2
¤a5   ½-½

Resum del pla amb 10... ¤g6 i 11... ¥d6: el canvi dels al-
fils de caselles negres disminueix l’estratègic avantatge de
les blanques i permet que les negres aconsegueixin igual-
tat. Però difícilment obtindran cap mena de contrajoc actiu. 

PARTIDA 31
Vladimir Lazarev
Olivier Touzane

França tt-2, 2002 (8)

Aquesta partida posa en dubte la vuitena jugada de les
blanques. Quin és el millor pla? g3 o e3?!
- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¤c6 5. ¤f3
¥b4+ 6. ¤bd2 f6 7. exf6
7. a3 s’havia intentat, amb la mateixa idea com després
de 6. ... £e7. Però les negres estan bé després de 7. ...
fxe5! (7. ... ¥xd2+ 8. £xd2²) 8. ¥g3 (8. h3!?) 8. ...
¥xd2+ 9. £xd2 £e7 10. e3 d6 11. ¥e2 0-0 12. 0-0=
(Mirzoev-Bestard Borràs, Capdepera, 2004) 12. ...
¤f6!?„; 7. h3?! ¤gxe5=. 
- 7. ... £xf6

- 8. e3!?
El motiu d’aquesta jugada està en la ràpida finalització
del moviment sense sorpreses, per cercar seguidament
esquerres a l’exèrcit de les negres. 
Per a 8. g3, vegeu la partida 20. 
- 8. ... £xb2 9. ¥e2
Una opció interessant és 9. a3!? ¥c3 10. ¦b1 £xa3 11.
¥xc7 (11. ¦b3!?) 11. ... £e7 12. ¥g3² Kilgus-Chulis,
Viena, 2003. 
- 9. ... 0-0 10. 0-0 d6
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Una de les posicions crítiques de la variant amb h 6. ...
f6 i 8. e3. 
- 11. ¤b3
La continuació següent mereix posar-hi atenció:

A) 11. c5!? ¥xc5 (11. ... dxc5 12. ¦b1 £f6 13. a3ƒ)
12. ¦b1 (12. ¤g5!?) 12. ... £f6 13. ¤e4 £e7 14.
¤xc5 dxc5 15. ¤g5 ¤ge5 (15. ... ¤f6!?) 16. £d5+
(16. ¥xe5!? ¤xe5 17. f4ƒ) 16. ... ¢h8 17. ¥xe5
¤xe5 18. f4 ¤c6 19. ¥c4! ¤d8?? (19. ... £xe3+
20. ¢h1 g6!÷) 20. ¤xh7!+- Wiener-Raddatz, Pin-
neberg, 1994;

B) 11. ¤e4!? ¤f6!? 12. ¥d3 ¥f5 13. ¤xf6+ £xf6 14.
¦b1 ¥c5? (› 14. ... ¦ab8) 15. ¤g5 (15. ¦xb7!?
¥b6 16. c5!±) 15. ... ¤b4 16. ¥xf5 £xf5, amb con-
trajoc a B. Damljanovic-Touzane, Saragossa, 1995. 

- 11. ... ¤ge5!?
Les negres trien l’última recomanació teòrica. El pla amb
11. ... £f6?! és massa lent: 12. ¤g5! (12. c5!? ¥c3
13. ¦c1 ¥e5 14. ¤xe5 dxe5 15. ¥g3 £g6 16. £c2 ¥f5
17. £c3 ¦ae8 18. ¤a5!± E. Gleizerov- Bosch, Cappelle
la Grande, 1996) 12. ... h6 (12. ... ¤ge5 13. a3! ¥c5
14. ¤xc5 dxc5 15. £d5+ ¢h8 16. ¤e4± Gyimesi-Prié,
París, 1995) 13. ¥xg4 ¥xg4 (13. ... hxg5 14. ¥xc8
¦axc8 15. £d5+) 14. £xg4 hxg5 15. £xg5± Wastney-
Hoskyn, corr ch-NZL, 1994. 

- 12. c5!?N
Una novetat teòrica, corresponent al recurs clàssic que
normalment és problemàtic per a les negres. La jugada
usual és 12. ¤fd4!?; o bé 12. ¤bd4 ¤xd4 (12. ...
¤xf3+!? 13. ¤xf3 ¢h8) 13. ¤xd4 ¥c3? (13. ... ¥c5)
14. ¦b1± Franco Ocampos-Touzane, Santa Cruz, 1995. 
- 12. ... ¤xf3+?!
12. ... ¤g6?! 13. ¥g3 dxc5 14. ¥xc7 ¢h8 15. ¤g5
amb iniciativa; 12. ... ¢h8 i 12. ... ¥f5 són interessants. 
- 13. ¥xf3 ¤e5 14. ¥e4±

La breu duel de l’obertura (durant tan sols sis jugades)
ha funcionat bé per a les blanques. La resta simplement
és una esplèndida mostra de la realització tècnica. 
- 14. ... ¥e6 15. ¥xb7 ¦ae8 16. ¥d5 ¥xd5 17. £xd5+
¢h8 18. cxd6 ¥xd6 19. £d2 £a3 20. £a5 £b2 21.
£d2 £a3 22. ¥g3 ¦f6 23. ¤d4
23. ¦ac1. 
- 23. ... £a6 24. £e2!
Les blanques intenten simplificar i augmentar l’avantatge. 
- 24. ... £c8 25. ¤b5 £a6 26. ¦fe1 £a4 27. ¦ac1 £a5
28. ¦ed1 a6 29. ¤xd6 cxd6 30. h3+- h6 31. ¦c2 £a3
32. ¦dc1 ¦ff8 33. ¦c7 ¦b8 34. ¢h2 ¦b2 35. ¦1c2
¦fb8 36. ¥xe5 dxe5 37. £g4 ¦g8 38. ¦xg7! ¦bb8 39.
¦cc7 £d3 40. e4! 1-0
Sembla que l’avançament c4-c5! planteja algunes qües-
tions a la subvariant 6. ... f6. Però és lluny de ser fàcil!

PARTIDA 32
Matthew Sadler
Ian Rogers

Hastings, 1993/94 (3)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¥b4+ 5. ¤d2 d6!?
La idea d’aquesta jugada és començar l’atac a la dama
blanca i a les peces menors. Per aquesta raó, és neces-
sari fer fora del centre el peó e5. 
- 6. ¤f3
Les blanques continuen el moviment, però aquesta no
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és la manera de lluitar per un avantatge en l’obertura.
Altres possibilitats tampoc no són satisfactòries:

A) 6. a3?! dxe5! 7. ¥g3 (7. axb4 exf4∓) 7. ... ¥xd2+
8. £xd2 £xd2+! 9. ¢xd2 ¤c6ƒ;

B) 6. e6? fxe6³ amb iniciativa per la columna e (també
estaria bé 6. ... ¥xe6!?³); 7. e3 0-0 8. a3?

8. ... ¤xf2!? 9. ¢xf2 ¥xd2 10. £xd2 e5 11. ¤f3 exf4
12. exf4 ¤d7 (12. ... £f6!?ƒ) 13. ¦e1 ¤f6ƒ Dreev-B.
Savchenko, Cañada de Calatrava ràpides, 2006. 
- 6. ... dxe5 7. ¥xe5
7. ¤xe5 ¥xd2+ (7. ... £d4!? 8. ¤d3 ¤xf2!ƒ) 8. £xd2
£xd2+ 9. ¢xd2 ¤xf2 10. ¦g1 ¤e4+!? (10. ... ¤a6!?
11. ¤d3 ¤e4+ 12. ¢e3 ¤f6ƒ 13. h3 ¥d7 14. ¥e5 0-
0-0 ½-½ Gómez Esteban- G. Mohr, Maribor, 1995) 11.
¢e3 ¤c5„ Path- Wippermann, Cork, 2005. 
- 7. ... ¥xd2+!?
També m’agrada el mig joc de les blanques després de
7. ... ¤xe5!? 8. ¤xe5 £e7 9. ¤d3 ¤c6. 
- 8. £xd2 £xd2+ 9. ¢xd2 ¤xf2

És clar que les blanques no tenen avantatge. 
- 10. ¦g1 0-0
La posició encara és plena de possibilitats. Seria inte-
ressant 10. ... ¤e4+!? 11. ¢e3 ¤d6=. 
- 11. ¥xc7 ¤a6 12. ¥e5 ¤e4+
En la partida clàssica Spassky-Szabo, Beverwijk, 1967,
se seguia amb 12. ... ¦d8+ 13. ¥d4 ¤e4+ 14. ¢c1
¥e6 15. e3 ¦ac8 16. b3 b5 17. ¢b2 bxc4 18. ¦c1
¤b4 19. ¥xc4 ¥xc4 20. ¦xc4 ¦xc4 21. bxc4 ¦b8 22.
a3 ¤c6+ 23. ¢c2 ¤a5 24. ¥xa7 ¦b3 25. ¦b1 ¦c3+
26. ¢d1 h6 27. ¦a1 ¦xc4 28. ¥d4 ¤f2+ 29. ¢e2
¦c2+ 30. ¢f1 ¤e4 31. a4 g5 32. ¤e1 ¦f2+ 33. ¢g1
¤b3 34. ¦d1 ¦a2 ½-½. 
- 13. ¢e3 ¥f5?!
Era millor 13. ... ¤ec5!?°. 
- 14. g4 ¥g6 15. ¤h4 ¦fe8
15. ... ¤ac5 16. ¤xg6 fxg6!? no està clar. 
- 16. ¤xg6 ¤ac5 17. ¤f4 ¦xe5 18. ¥g2 ¦ae8
Sembla que les negres estiguin actives, però els falten
recursos per a l’atac, al mateix temps que les blanques
segueixen amb el peó extra. 

- 19. ¥f3 ¤d6+ 20. ¢d4 b6 21. ¤d3 ¦5e6 22. ¥d5
22. ¤xc5!? bxc5+ 23. ¢xc5 ¦c8+ 24. ¢d4 ¦xc4+
25. ¢d3². 
- 22. ... ¦xe2 23. ¤xc5 bxc5+ 24. ¢xc5

Diagrama d’anàlisi
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Ara les blanques estan millor, però Rogers es defensa
amb èxit. 
- 24. ... ¤e4+! 25. ¥xe4
25. ¢c6!?. 
- 25. ... ¦8xe4 26. b3 h5!?
No hi ha cap posició perduda! 26. ... ¦xh2 27. ¦ge1
¦xe1 28. ¦xe1 ¢f8 29. a4±. 
- 27. gxh5
27. h3!?. 
- 27. ... ¦e5+ 28. ¢c6 ¦xh5 29. ¦gd1 ½-½

PARTIDA 33
Nino Gurieli
Michael Ponater

Hamburg, 1999 (7)

Per als jugadors que entren en la variant de 6. exd6! £f6
7. e3!? no és essencial saber gaires conceptes estratè-
gics. És més important tenir habilitats de càlcul i d’anàlisi.
Els comentaris per a les partides 33 i 34 són importants
per a qui té pensat jugar el gambit de Budapest.
- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¥b4+ 5. ¤d2
d6!? 6. exd6!
A partir d’ara la posició es torna molt complicada. 
- 6. ... £f6
Si 6. ... ¥xd6 7. ¥xd6 £xd6 8. h3 (8. £c2!? ho prote-
geix tot) 8. ... ¤f6 (8. ... ¤e3?! 9. £b3±) 9. ¤gf3. Les
blanques mantenen el peó extra. 
- 7. e3!
La resposta més segura i sòlida. Després de 7. ¤h3!?
¤xf2! la posició és molt poc clara (vegeu la partida 34);
7. ¥g3?! ¥xd6 8. ¤gf3 ¥xg3 9. hxg3 £xb2„. 

7. ... ¤xf2
Un important moment en la variant de 5. ... d6. Vegem
les alternatives:

A) 7. ... £xb2 8. ¤f3 ¥xd6 (8. ... cxd6 9. ¦b1±) 9.
¥xd6 cxd6 10. ¥e2 0-0

11. 0-0² amb la intenció 12. ¤e4! amb un clar avantatge;
B) 7. ... ¥xd6 8. ¥e2! h5 (8. ... ¤xf2? 9. ¢xf2 g5 10.

¤e4+-) 9. ¥xg4?! (9. ¤e4! ¥b4+ 10. ¢f1±; 9.
¤h3!?) 9. ... ¥xg4 10. f3 (10. £b3 ¥xf4÷) 10. ...
¥xf4 11. exf4 ¥e6 12. ¤e2 ¤c6 13. £b3 0-0-0ƒ ½-
½ Volkov-B. Savchenko, Internet Chess Club, 2005;

C) 7. ... g5 8. ¥g3 h5 9. dxc7! ¤c6 10. h4! £xb2 11.
¤f3 ¥f5 (11. ... ¤ge5!?) 12. ¥e2 ¥c2 13. £c1 ¥a3
14. 0-0! £xc1 15. ¦axc1 ¥xc1 16. ¦xc1+- Kachiani
Gersinska-Vianin, Crans Montana, 2000. 

- 8. ¢xf2 g5 9. ¤e4!
9. ¤gf3?! gxf4 10. ¤e4 £xb2+ 11. ¥e2 fxe3+ 12. ¢xe3
¤c6 13. dxc7 f5, poc clar. 
- 9. ... £xb2+
La posició crítica. 

- 10. ¥e2!?
Per als jugadors amb un bon sistema nerviós, es recomana
estudiar les variants següents: 10. ¤e2!? gxf4 11. ¦b1!
(11. £d4? fxe3+ 12. ¢xe3 £xd4+ 13. ¢xd4 ¤c6+ƒ) 11.
... fxe3+ 12. ¢f3 £g7! (12. ... £e5 13. ¦xb4 f5!?) 13.
¦xb4 f5 (13. ... ¤c6!? 14. dxc7! 0-0 15. ¦b5! f5 16.
¤d6÷) amb una posició complicada, en què la dama
negra i els peons ataquen el rei blanc. 
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14. ¤c5!?. Si no hi ha mat, les blanques estan millor!
Per exemple: 14. ... f4!? (14. ... ¤c6 15. ¦b3 ¤e5+
16. ¢xe3 cxd6 17. ¤a4±) 15. £d5! £g4+ 16. ¢e4
¤c6!? 17. ¦b3! (sang freda) 17. ... ¦f8 18. d7+!
¥xd7 19. £xd7+ £xd7 20. ¤xd7 ¢xd7 21. ¦d3+!+-
- 10. ... gxf4 11. exf4

- 11. ... ¥f5?
Perd immediatament. Els jugadors cometen errors tàctics
perquè és molt difícil calcular totes les jugades (ningú no
és perfecte). Les negres podrien haver causat més resis-
tència amb 11. ... ¤a6 12. ¤f3! i la seva posició encara
seria jugable. Altres possibilitats eren 11. ... ¤c6!? 12.
¦b1 £g7 13. c5!? (13. ¦b3 f5!? 14. ¥h5+ ¢f8÷; 13.
¤f3?! f5!„; 13. dxc7!? 0-0 14. ¤f3±) 13. ... ¥f5 14.
¦xb4! ¤xb4 15. ¤g3 amb la iniciativa de blanques. 
- 12. ¦b1 ¥c5+
12. ... £a3 13. £d4+-; 12. ... £g7 13. £d5!+-. 
- 13. ¢f1! £d4 14. £xd4 ¥xd4 15. dxc7! 1-0

PARTIDA 34
Günther Beikert
Boris Chatalbashev

Sofia Wch U26, 1994 (2)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 ¥b4+ 5. ¤d2
d6 6. exd6 £f6 7. ¤h3!?

- 7. ... ¤xf2!
7. ... ¥xd6 8. ¥xd6 £xd6 9. e3². 
- 8. ¢xf2!
El rei deixa l’escenari! Està clarament pitjor 8. ¤xf2?
£xf4 9. dxc7 ¤c6 (9. ... £xc7!?) 10. a3?! (10. ¤d3÷)
10. ... ¥a5 11. g3 £e3 12. ¥g2 0-0 13. b4 ¥xc7 14.
¥xc6 bxc6 15. £b3 £h6ƒ Shulman- Gossell, Sioux Falls
Cup, EUA, 2004. 
- 8. ... ¥xh3 9. g3! ¥c5+!?
Les negres tenen una idea extremadament ambiciosa: no
renunciar mai a fer un escac en l’obertura! És més po-
pular 9. ... ¥xf1?! i ara tothom continua 10. ¦xf1 £d4+
11. ¢g2 (11. ¢f3 ¥xd6 12. ¤e4 £xd1 13. ¦axd1 ¥xf4
14. gxf4 ¤d7 15. ¦g1 g6 16. h4² Scherbakov-Chatal-
bashev, Anapa, 1991) 11. ... ¥xd6 12. £b3! (12. ¤f3
£xd1 13. ¦axd1 ¥xf4 14. gxf4 ¤d7= Neuman-Rivera
Kuzawka, Pardubice, 2005) 12. ... ¤d7? (12. ... 0-0; 12.
... ¥xf4? 13. ¦xf4±) 13. ¥e3 £e5 14. c5! ¤xc5 15.
£xf7+ ¢d8 16. ¤c4 £e4+ 17. ¦f3 ¤e6 18. ¤xd6 cxd6
19. ¦d1 1-0 Komarov-Chatalbashev, St Raphael, 1998. 
Sorprenentment, 10. dxc7! havia estat jugada molt més
lluny (només a la 21). Es va seguir 10. ... ¤c6 11. ¦xf1
¥xd2? (11. ... 0-0 12. ¤e4±) 12. £xd2 g5 13. £e3+!
¤e7 14. £e5 £xe5 15. ¥xe5 ¦g8 16. ¢g2 ¦c8 17.
¦f6 ¤c6 18. ¥d6 ¤d4 19. ¦af1 ¦g6 20. ¦xf7 1-0 Du-
mitrache-Biti, Zagreb, 1997. 
- 10. e3!?
O bé, 10. ¢e1 ¥f5! (10. ... ¥xf1?? 11. ¤e4! £xb2
12. ¢xf1 ¤d7 13. dxc7 0-0 14. ¦c1+- Radziewicz-
Gara, Budapest, 2002) 11. dxc7 ¤a6!? i les coses estan
molt complicades. 
- 10. ... g5!?
10. ... ¥f5!? 11. dxc7 ¤c6 12. ¤f3 0-0 13. £d5!±. 

- 11. ¤e4!
De sobte, les blanques comencen a fer jugades increïbles...
i guanyen la partida!
- 11. ... £xb2+ 12. £e2! £xa1
12. ... £xe2+ 13. ¥xe2 gxf4 14. ¤xc5±. 
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- 13. ¥xh3!
13. ¤xc5?! gxf4! 14. exf4+ ¢f8 15. £e7+ ¢g7 16.
£g5+=. 
- 13. ... £xh1

- 14. £b2!
Era pitjor 14. £g4 £xh2+ 15. ¢f3 £h1+, amb res més
que taules. 
- 14. ... 0-0 15. ¤f6+ ¢h8 16. ¥xg5+- c6 
16. ... ¥a3 17. £xa3+-. 
- 17. ¤g4+ 1-0
Amb mat en 3 després de tota protecció. 
Una partida molt complicada. Les negres han de cercar
jugades encara més complicades. 

Resum de ¤bd2
Les blanques prefereixen un joc tranquil, en què intenten
reduir l’activitat de les peces negres i obtenir alguns
avantatges posicionals amb la parella d’alfils, juntament
amb una millor estructura dels peons. Es proposen mou-
re’s amb tranquil·litat i naturalitat (partides 19 i 21-30),
alhora que ignoren, en el que és possible, l’alfil a b4
(partides 25-30) i intenten fixar l’estructura de les negres
amb c4-c5! I és aquest el seu recurs principal.

No obstant això, les negres tenen interessants possibili-
tats en totes les variants contra ¤bd2 i poden continuar
lluitant pel contrajoc. Les blanques han de vigilar la co-
neguda trampa del mat a d3 (partida 19), i les negres
també tenen la possibilitat d’enrocar-se al flanc de dama
(partida 21), o fixar el flanc de dama de les blanques
(partida 29). Els típics cops per aconseguir la iniciativa
són 6. ... f6 (partides 20 i 31) i 5. ... d6 (partida 32). 

En la variant amb 4. ... ¤c6 5. ¤f3 ¥b4 6. ¤bd2, si
les negres reprenen el peó e5 amb 6. ... £e7, 7. a3
és l’opció més ambiciosa, però confii que en aquesta
situació les oportunitats estan igualades. 7. e3 és més
natural, però tampoc no veig res d’especial per a les
blanques aquí. 

En la variant 4. ... ¥b4+ 5. ¤d2 d6, la majoria de les
partides acaba ràpidament a favor de les blanques,
però al llarg d’aquestes quinze o vint jugades, no
poden relaxar-se. És com si muntassin en una atracció
de muntanya russa. 
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III Part

El black jet o el
fianchetto
Introducció
El tir amb el black jet(4. ... g5) és una jugada creativa,
que ataca l’alfil de dama i que, al mateix temps, disposa
l’alfil a f8 pel fianchetto. La partida origen és Ska-
licka-Vecsey, a Praga-ch, 1930. (Vegeu els comentaris
a la partida 37 Tunik-Tiurin.) 

Sens dubte, 4. ... g5 és una resposta extravagant, que mai
no falla per sorprendre l’adversari. La intenció de les ne-
gres és dur a terme el fianchettoamb l’alfil a g7 i re-
cuperar el peó e5. El desavantatge d’aquesta jugada
agressiva es troba en les nombroses debilitats que sor-
geixen en l’estructura de peons del flanc de rei de les ne-
gres, les quals es força a jugar al més activament
possible. No obstant això, és una possibilitat molt interes-
sant, sobre la qual és difícil fer qualsevol mena d’anàlisi
teòrica. 

La clau d’aquesta variant és el moviment de l’alfil negre
a g7, en lloc de b4. L’alfil és molt més poderós sobre
aquesta casella: domina la diagonal llarga a1-h8, controla
les caselles claus al centre i amenaça el peó b2. 

La jugada determinant del gambit de Budapest és 2. ... e5,
que obre la diagonal f8-a3 per al moviment de l’alfil de ca-
selles negres. Així doncs, per què és necessari fer una se-
gona jugada com 4. ... g5, amb què s’obre la segona
diagonal, tenint en compte totes les debilitats que com-
porta? Simplement perquè ataca l’alfil de Rubinstein a f4 i

això força que les blanques triïn entre dues alternatives:
1. Deixar de defensar el peó e5, que és la clau del pla

de Rubinstein, i moure’l a d2.
2. Mantenir el reforç del peó, però des d’una casella

menys activa: g3. 

Direccions
Quin és el millor pla per a les blanques: 5. ¥g3 o 5.
¥d2? I hi ha alguna refutació efectiva respecte a l’agres-
siu avançament 4. ... g5?
A) 5. ¥g3
És la resposta més usual. Ara hi ha moltes opcions per

a ambdós bàndols. 

Després de 5. ¥g7 6. ¤f3! ¤c6, sembla que les millors
alternatives de les blanques són:

A1) 7. ¤c3. És una jugada natural. (Vegeu les partides
36-38.) Els millors exemples són: Kortchnoi-
Yukhtman (partida 36): 7. ... ¤gxe5 8. ¤xe5
¤xe5 9. e3 d6 10. h4!, i Tunik-Tiurin (partida 37),
amb un altre avançament: 9. ... h5!?

A2) 7. h4!?

Es tracta d’un perillós cop, que pot ser un bon intent per a
refutar ràpidament 4. ... g5. (Vegeu les partides 39-41.) Se-
gons la meva opinió, Kouatly-Preissmann (partida 39) conté

1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 g5
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un fort pla per cercar avantatge amb aquest cop. 
El pla bàsic per a les negres consisteix a atacar el peó de
rei blanc amb l’alfil a g7 i el cavall a c6 i, normalment, pren-
dre’l. La resta de les peces es mou de la manera següent:
l’alfil de c8 es dirigeix a e6, la dama va a d7 i el rei s’enroca
al flanc de dama. Un cop han finalitzat el moviment, les ne-
gres ataquen el flanc de rei de les blanques i aprofiten els
peons g i h. (Vegeu la partida de Varen Wely-Mamedya-
rov.)

El pla bàsic per a les blanques és moure el cavall g1 a f3 i
canviar-lo a e5. L’alfil f1 es col·loca a e2, i el cavall b1, a
c3. La clau d’aquesta estratègia és la jugada h2-h4!?, amb
la qual les blanques intenten atacar la debilitat de les case-
lles negres, obrint la columna h, i en algunes variants la
torre permet que l’alfil g3 de Rubinstein es desplaci a h4. 

Com juguen les negres per oposar-se a la blanca h2-h4?
Normalment tampoc no esperen fins que les blanques pren-
guin el peó g o l’avancin per mantenir tancada la columna
h. 

En la partida 37 (Tunik-Tiurin), les negres varen jugar 9. ...
h5!? i els va funcionar, perquè les blanques varen contestar
10. h3?! en lloc de 10. h4!, com se suggereix en els co-
mentaris. De les tres partides en què les blanques juguen
7. h4, dues acaben amb victòria de les blanques i l’altra,
en taules. És realment increïble la partida 39 (Kouatly-Pre-
issmann), que guanyen les blanques. Les negres tan sols
varen intentar evitar l’obertura de la columna g en la par-
tida 41 (Simacek-Tiurin), en què varen empatar. En les par-
tides en què les blanques no havien jugat h4 o l’ajornaven,
les negres varen aconseguir tres victòries i un empat.

L’atac de les blanques és dirigit per dues jugades típiques
del gambit de Budapest: c4-c5 i ¤c3-d5, i també pels di-
ferents atacs per part de la dama blanca a les diagonals de
caselles blanques. El moviment del peó a c5 s’ha analitzat
en la I Part. De fet, l’alfil de Rubinstein queda a la diagonal
h2-b8 i, per aquesta raó, tot el que s’havia dit aleshores,
també és aplicable aquí. El cavall del flanc de dama té una
excel·lent casella a d5, des de la qual ataca doblement el
flanc de dama i les caselles dèbils al flanc de rei.

La dama blanca és una peça important en aquesta va-
riant. És molt més activa aquí que en altres opcions de
la variant de Rubinstein. Ara es desplaça per les diago-
nals de caselles blanques d1-a4, d1-h5 i c2-h7, i pot
atacar doblement les debilitats de caselles blanques del
flanc de rei i les caselles b7 o c6. 

Avançament e2-e4
La jugada de les blanques e2-e4 (vegeu les partides 38 i
43) no és gaire triomfal en aquest cas. De fet, no ho és

gairebé mai en la variant de Rubinstein. El peó està millor
emplaçat a e3, des d’on no obstaculitza les diagonals b1-

h7 i h1-a8 i, a més, facilita el possible cop f2-f4. 
B) 5. ¥d2
- 5. ¥d2!? és un contraplà fort i sòlid. 

L’alfil de Rubinstein es desplaça cap a c3 i ataca per
la diagonal llarga a1-h8, que és debilitada greument.
En el xoc entre els dos alfils, el de les blanques està
protegit, així que les negres han de prestar atenció a
la clavada del cavall després de la captura a e5. Això
és el que va passar a la partida 42 (Gligoric-Fuderer). 

Una manera d’evitar aquesta clavada és capturar el cavall
blanc amb l’alfil després del canvi a e5. Si l’alfil blanc
ataca l’alfil negre a e5, es pot defensar tant amb el cavall
a c6 com amb el peó d o amb la dama a f6. Em sembla
que la dama estaria ben emplaçada a e5 o a la diagonal
a1-h8. (Vegeu la partida 46, Candela-Campora.) D’altra
banda, el cavall negre estaria ben col·locat a c5, des d’on
defensaria el flanc de dama, especialment la casella b7,
i també controlaria algunes caselles centrals. L’alfil c8
gairebé sempre es dirigeix cap a e6. 

En aquesta variant, el peó h s’ha vist avançat només
en una ocasió (partida 43, Dreev-Topalov) i, per aquesta
raó, les negres s’enroquen al flanc de rei amb més fre-
qüència que en el cas de 5. ¥g3. Enrocant-se al flanc
de rei, les negres protegeixen algunes debilitats creades
per 4. ... g5. Si les blanques també s’enroquen al flanc
de rei, les debilitats de caselles negres de les negres
en aquest flanc quedaran encara més manifestes. 

La dama blanca es limita a moure’s per les caselles
blanques, però en els exemples amb 5. ¥d2 l’atac no
és tan fort com amb 5. ¥g3. Per exemple, en la partida
47 (Streitberg-Choleva) la dama blanca pren tots els
peons negres del flanc de dama, però les negres en-
cara són capaces d’empatar. 
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partides

PARTIDA 35
Loek varen Wely
Shakhriyar Mamedyarovi

Ciudad Real tt, 2004 (4)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5
Un cop més, el jove GM Mamedyarov opta pel GB, com
ja havia fet en la partida contra Nybäck a l’European
Championship, 2004. (Vegeu el capítol tercer.) 
- 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4
Abans d’aquesta partida, Varen Wely s’havia enfrontat
amb el GB en tan sols quatre partides serioses, i triava
sempre 4. ¥f4. 
- 4. ... g5!?
Per a una idea de Zoltan Vecsey, vegeu la partida 37. 
- 5. ¥g3 ¥g7

- 6. e3
Una jugada inusual, però les blanques volen provar un
pla nou, i moure el cavall a e2. 6. ¤f3 pot ser preferible. 
- 6. ... ¤xe5 7. ¤c3 d6 8. h4 g4!
Crec que aquesta és la millor opció per a les negres
contra el tir h2-h4. El flanc de rei està temporalment
bloquejat, i deixa respirar les negres, que poden aca-
bar el seu desenvolupament. El peó h serà dèbil si les
blanques decideixen enrocar-se al flanc de rei. 
Però mai 8. ... h6?! 9. hxg5 hxg5 10. ¦xh8+ ¥xh8 11.
£h5 amb una forta iniciativa per a les blanques. 
- 9. ¤ge2 ¤bc6
Les negres preparen un ambiciós pla, rodejant l’enroc
del flanc de dama. 9. ... 0-0 tot i així, sembla més sòlid. 
- 10. ¤f4
Amb la idea de ¤h5. 
- 10. ... h5!?

- 11. ¤cd5
Ocupant la casella d5. Aquesta és, possiblement, la ca-
sella més dèbil de les negres en el GB, però n’hi ha mol-
tes de més importants sobre el tauler!
Un altre pla és 11. £c2!? amb la idea de 0-0-0, c5. 
- 11. ... ¤e7
11. ... ¥f5!?
- 12. ¤xe7 £xe7 13. £c2 ¥e6 14. ¦c1
Un atac molt tímid amb c4-c5. Era millor 14. 0-0-0 0-0-0. 
- 14. ... 0-0-0!
Les negres rodegen triomfalment la fase de l’obertura i

estan preparades per a l’acció central. Al mateix temps,
el rei de les blanques no està protegit. 
- 15. ¥e2 ¢b8!? 16. b4

El moment crític del mig joc. La posició està equilibrada
(tot i així, els dos exèrcits vessaran sang...).
- 16. ... ¤g6!? 17. ¤xg6 fxg6 18. £xg6 ¥e5
Era interessant 18. ... ¥b2!? 19. ¦c2 ¥e5, quan la dama
no podia tornar a c2. 
- 19. ¥xe5
És més segur 19. 0-0!?=. 
- 19. ... dxe5 20. a3 ¦hg8! 21. £c2 g3!
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Jugades així mai no fallen per molestar el contrari. 

- 22. f3 £f6 23. £c3 £f5
La continuació natural era 23. ... ¦g4!? 24. ¦d1! ¦xd1+
25. ¢xd1 ¦xh4 26. ¦xh4 £xh4 27. £xe5 ¥c8 28. ¢d2
£h2 29. f4 £xg2 30. £xh5 £g1 31. ¥g4! £f2+ 32.
¢d3 £f1+ 33. ¢d2 g2 34. £e8! £e1+ 35. ¢d3!=. 
- 24. £c2 £f6
Potser, Varen Wely necessitava el punt sencer, així que
va continuar:
- 25. ¥d3?!
Objectivament, hauria estat millor repetir jugades amb
25. £c3!?

- 25. ... ¦g4!
És possible que aquest sacrifici sigui més poderós ara
que en el comentari anterior. 
- 26. £c3?
El més interessant hauria estat acceptar la torre: 26.
fxg4!? ¦xd3! 27. ¦f1! £d8! 28. ¦f3 e4! 29. ¦xg3
hxg4!? amb atac per les negres. 
- 26. ... ¦xh4-+ 27. ¦g1 ¦h2 28. ¦d1 ¥h3! 29. ¦d2 h4
30. ¥e4 ¦xd2 31. £xd2 ¥c8 32. £d5 £h6! 33. ¢e2 h3
En aquesta partida, els peons g i h són els millors sol-
dats de l’exèrcit de les negres. 
- 34. £g8 ¦xg2+ 35. ¦xg2 hxg2 36. ¥f5 a6! 37. £xc8+
¢a7 38. ¥e4 £b6
38. ... c6. 
- 39. c5
Finalment, aquest avançament!
- 39. ... £b5+ 40. ¥d3 £c6 41. ¥e4 £b5+ 42. ¥d3
g1¤+!
Primerament, el peó h ascendeix a una nova peça (alfils
contra cavalls!). 
- 43. ¢d2 £c6
43. ... ¤xf3+! 
- 44. £g4 £xf3 45. £g7 g2 46. £xc7 £c6 47. £xc6
bxc6 48. ¥e4 ¤f3+ 0-1
I amb la següent jugada el peó g ascendeix, i el terrible
black jetporta victòria. 

La partida següent és del Campionat 1959 (URSS), en
el qual el talentós jugador jove Yukhtman va aplicar
exitosament aquesta variant contra un fort rival.

D’entre la generació més jove, Shakhriyar
Mamedyarov és un dels pocs defensors del

gambit de Budapest. 
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PARTIDA 36
Viktor Kortchnoi
Jacob Yukhtman 

Tbilisi ch-URS, 1959 (13)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 g5 5. ¥g3
¥g7 6. ¤f3 ¤c6 7. ¤c3
Una jugada natural. Seria un cop perillós 7. h4!? (par-
tides 39-41). Si 7. £d5?! d6!.
- 7. ... ¤gxe5 8. ¤xe5 ¤xe5 9. e3 
9. c5!? o 9. h4!? són sempre opcions convenients en
aquesta variant. 
- 9. ... d6 10. h4!

- 10. ... h6?!
Una reacció usual. Després de 10. ... g4!? és interessant
11. c5!? i després, per exemple, 11. ... dxc5 (11. ... 0-
0!? 12. cxd6²) 12. £xd8+ ¢xd8 13. h5!? h6 14. 0-0-0+
¥d7 15. ¥e2 sembla que les blanques no estiguin OK. 
- 11. £b3!?
Kortchnoi pretén jugar de manera clàssica amb ¦d1 i
després c4-c5, però és massa lent aquí. Podria haver
jugat directament 11. c5!? dxc5 12. £xd8+ ¢xd8 13.
0-0-0+ ¥d7 14. ¦d5! i les blanques tenen la iniciativa.
Ara 14. ... ¦e8? perd a 15. hxg5 hxg5 16. ¦h7. 
- 11. ... 0-0?
Una decisió optimista. Hi havia dues jugades més habi-
tuals: 11. ... ¤d7!? i 11. ... ¥e6!?
- 12. hxg5 hxg5

- 13. ¦d1?!
Deixant el rei al centre. Després de la més agressiva 13.
0-0-0! (que seria més sincer per a l’estil de Kortchnoi) les
blanques tindrien avantatge en el centre i en el flanc de rei. 
- 13. ... ¥e6 14. ¤b5
14. £c2!? f5 15. c5. 
- 14. ... f5 15. ¥xe5
15. ¤d4!?
- 15. ... ¥xe5 16. ¤d4 ¥xd4 17. ¦xd4 b6 18. ¥e2 £f6
19. £c2 ¢g7!
Les negres tenen una bona posició. 
- 20. ¦d1 ¦h8 21. ¢d2 f4 22. £c3 fxe3+ 23. fxe3
£xc3+ 24. ¢xc3 ¦xh1?!
Aquest canvi no era necessari. 
24. ... ¢f6!? 25. ¥f3 ¦af8„. 
- 25. ¦xh1 ¥f5 26. ¥d3 ¥xd3 27. ¢xd3 ¦f8 28. ¢e2=
Ara el resultat més probable són taules. 
- 28. ... a5 29. g4 a4 30. ¦h2 ¦d8 31. ¢d3 d5 32. ¦c2
¢f6 33. ¦f2+ ¢e6 34. ¢c3 c6 35. ¦f5 dxc4 36. ¢xc4
¦d2 37. ¢c3 ¦e2 38. ¦xg5 ¦xe3+ 39. ¢d2 ¦g3 40.
a3 b5 41. ¢c2 ¢d6 42. ¢d2 c5 43. ¢c2 b4 44. axb4
cxb4 45. ¦a5 ¦xg4?!
45. ... b3+ 46. ¢d2 ¦xg4 47. ¢c3=.
- 46. ¦xa4 ¦g2+ - 47. ¢c1 ¢c5 48. b3 ½-½

Una interessant partida que demostra el poder de la
jugada 4. ... g5!? Si les negres juguen activament i no
deixen que les blanques es consolidin, llavors les opor-
tunitats són iguals. 

PARTIDA 37
Gennady Tunik
Alexander Tiurin

Voronezh Open, 2003 (7)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 g5 5. ¥g3
¤c6 6. ¤f3 ¥g7 7. ¤c3 ¤gxe5 8. ¤xe5
8. e3 d6 9. c5!? ¤xf3+ (9. ... 0-0 10. cxd6 cxd6²) 10.
£xf3 ¤e5 11. £e4 0-0 12. h4 g4 13. 0-0-0 ¥e6!„ 14.
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£xb7 ¦b8 15. £a6 £f6 16. £a3 dxc5 17. £xc5 ¦b6
(17. ... £f5!?) 18. ¦d2 ¦fb8 19. ¥xe5 £xe5 20. £xe5
¥xe5 21. ¥d3= Khenkin-Cebalo, Bratto, 2004; 21. ...
¦c6!? 22. ¦c2 ¥xa2! 23. ¤xa2 ¦xc2+ 24. ¥xc2 ¦xb2
25. ¥b1 ¦xf2°
- 8. ... ¤xe5 9. e3 h5!?
Les negres tenen moltes esperances!

- 10. h3?!
Aquesta jugada perd temps important. L’original 4. ... g5
partida va seguir: 10. h4! g4 11. £c2!? (si 11. c5 b6!?
12. £d5 c6÷) 11. ... d6 12. ¦d1 (12. c5!?; 12. 0-0-0
¥e6 13. c5 0-0÷) 12. ... ¥e6 (12. ... b6) 13. c5 0-0 14.
cxd6 cxd6 15. ¥e2 ¦c8 16. 0-0÷

amb una posició complicada. El peó d6 és dèbil, però
les peces de les negres són actives, Skalicka-Vecsey,
Praga, 1930. 
De Haan-Moskalenko, Sitges, 2007, va continuar 16. ...
£b6 (16. ... ¥xa2!?) 17. ¦d2 ¥xa2 18. £e4?! (18.
£f5 ¥b3!? 19. £xh5 ¦c5„) 18. ... ¥e6 19. ¤d5
¥xd5 20. £xd5 ¦c5! 21. £e4 d5! 22. £b1 ¦d8 23.
¦fd1 a5³ 24. b3 ¤c6 25. ¥f4 ¤b4 26. £f5 £g6 27.
£xg6 fxg6 28. ¥g5? ¦e8-+ 29. ¦b1 ¢f7 30. ¥f4 ¥e5
31. ¥g5 ¦ec8 32. g3 ¦c1+ 33. ¦d1 ¦xb1 34. ¦xb1
¦c2 35. ¥b5 ¤a2 36. ¥d3 ¦d2 37. ¥f1 ¤c3 38. ¦c1

¦a2 39. ¥d8 b5 40. ¥c7 ¥f6 41. ¦xc3 ¥xc3 42. ¥xb5
¦b2 43. ¥a4 ¢e6 44. ¢f1 ¢f5 45. ¥b6 ¢e4 46. ¥e8
¢f3 47. ¥xg6 ¦xf2+ 0-1. 
- 10. ... d6 11. ¥e2 ¥e6 12. ¦c1 £d7 13. b3 h4 14.
¥h2 0-0-0

Les negres tenen la iniciativa. El rei de les blanques aviat
serà atacat per ... f5, ... g4. 
- 15. ¤b5 ¢b8 16. ¤d4 f5!
Començant un atac clàssic amb els peons del flanc de rei. 
- 17. ¤xe6 £xe6 18. £d5 £g6! 19. ¦d1 g4 20. hxg4
fxg4 21. ¥f4 c6 22. £d2 h3 23. gxh3 gxh3
Les blanques no tenen contrajoc. 
- 24. ¥xe5 ¥xe5 25. ¥f1 £f6
25. ... h2! també guanyava. 
- 26. ¢e2 d5 27. ¦xh3 ¦hf8!
Aquesta és la segona etapa de l’atac, ara amb peces. 

- 28. f4 d4! 29. £a5 ¦de8
La posició és massa complicada. La millor jugada era
29. ... ¥c7! 30. £g5 £e6-+. 
- 30. fxe5 ¦xe5 31. £e1 ¦f5?
31. ... dxe3‚. 
- 32. £g3+?!
Amb 32. ¢d3! dxe3 33. ¥e2 les blanques podrien haver
causat més resistència. 
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- 32. ... ¢a8 33. £h4?
33. ¦xd4 ¦f2+‚. 
- 33. ... d3+! 34. ¢xd3 ¦d8+ 0-1
35. ¢c2 ¦f2+ or 35. ¢e2 £b2+. 

PARTIDA 38
Svetozar Gligoric
Elek Bakonyi

Budapest, 1948 (4)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 g5 5. ¥g3
¥g7 6. ¤f3 ¤c6 7. ¤c3 ¤gxe5 8. ¤xe5 ¤xe5 9. e4

Una altra opció complexa, però ara les negres obtenen
un bon contrajoc. 
- 9. ... d6 10. ¥e2 ¥e6 11. 0-0
11. £b3!?
- 11. ... £d7
Intentant . ... 0-0-0. És millor 11. ... h5! o 11. ... c6!?
- 12. ¤d5 0-0-0 13. £d2 h6 14. ¦ad1
Sobrevé un joc fi, ple d’errors tàctics que passen típica-
ment en el gambit de Budapest. 

- 14. ... f5?

14. ... c6! donava un ampli contrajoc. 
- 15. exf5 ¥xf5 16. c5! ƒdxc5?
16. ... ¢b8!? era millor. 
- 17. £a5 ¤c6? 18. £xc5 ¥d4

- 19. ¤e7+?
19. ¦xd4! ¤xd4 20. £xd4 £xd5 21. £xa7, amb atac. 
- 19. ... £xe7 20. £xf5+ ¢b8÷ 21. ¥b5 ¦hf8 22. £g4?
22. £c2 era la millor elecció. 
- 22. ... £b4 23. ¥e2 ¥xb2 24. £h5 ¦xd1 25. ¦xd1
£e7 26. ¥f3 £f6 27. h3 ¥e5 28. ¦b1 ¥xg3 29. fxg3
b6 30. ¢h2 ¤d4-+ 31. ¥e4 £e6 32. ¦e1 c5 33. a4
¦f2 34. £d1 £d6 35. £d3 ¤f3+ 36. £xf3 ¦xf3 37.
¥xf3 c4 38. ¦e8+ ¢c7 39. ¥g4 £b4 40. ¦c8+ ¢b7
41. ¦h8 c3 42. ¦h7+ ¢b8 43. ¥f5 £xa4 44. ¦xh6 b5
45. ¦c6 £d4 46. ¦g6 £e3 0-1

Com ens mostra aquesta partida, en la variant de Ru-
binstein l’avanç ràpid e2-e4 no és una bona idea. Per a
un altre exemple, vegeu la partida 43 (Dreev- Topalov).

PARTIDA 39
Bachar Kouatly
Emmanuel Preissmanni

Bagneux Open, 1983

1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 g5 5. ¥g3 ¥g7
6. ¤f3 ¤c6 7. h4!?
Sembla el millor moment per realitzar aquest perillós
trencament. 
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- 7. ... ¤gxe5! 8. ¤xe5
8. ¤xg5?! h6 9. ¤e4 ¤xc4„. 
- 8. ... ¤xe5 9. hxg5!?
Perseguint la idea rere 7. h4. 
- 9. ... ¤xc4!?
Comencen les complicacions. L’alternativa és 9. ... £xg5
10. e3 d6 11. ¤c3 ¥e6 12. ¤d5! ± 0-0-0?? (› 12. ...
£d8 13. ¥h4 f6 14. ¤f4!±) 13. ¦h5 guanyant la dama
negra, 1-0 Riazantsev-Tiurin, Voronezh, 2004. 
- 10. ¤c3! c6!?
10. ... £xg5 11. ¦h4!±; 10. ... ¤xb2? 11. £c1!? (11.
£c2 ¤a4 12. ¤d5!ƒ) 11. ... ¤c4 12. ¤d5! c6 13.
¤c7++-. 
- 11. e4!
Potser ara és la millor jugada. 11. £c2!? és l’alternativa. 
- 11. ... ¤xb2 12. £d2
És el moment crític de la partida i de tota la idea amb 7.
h4 i 9. hxg5!?

- 12. ... ¤a4
Una resposta lògica. Si 12. ... £a5 13. ¦c1±, però crec
que la variant principal és 12. ... d5! amb una possible
continuació 13. £xb2 (13. e5!? ¤c4 14. ¥xc4 dxc4÷)
13. ... £a5 14. e5 d4 15. ¦c1 ¥f8! (15. ... dxc3 16.
£xc3 £xc3+ 17. ¦xc3²) 16. £b3!? (intentant 17. ¥c4)

16. ... £b4! i res no és clar encara. 
- 13. ¤xa4!
Les sorpreses continuen venint. Les negres, probable-
ment, esperant només 13. ¦c1 ¤xc3 14. ¦xc3÷ o 13.
e5? ¤xc3 14. £xc3 £xg5∓. 
- 13. ... ¥xa1 14. ¥d6!

Ara les negres tenen problemes. 
- 14. ... b5?
14. ... ¥g7 15. e5 era més tenaç, o bé 14. ... ¦g8 15.
f4 b5 16. ¤c5 b4 17. ¢d1!
- 15. ¤b2!+- ¦g8 16. ¦xh7 ¥xb2
16. ... ¥b7 17. g6!?
- 17. £xb2 £xg5 18. ¦h8! 1-0
Les negres seran aniquilades en diverses jugades. Una
partida excel·lent per part de les blanques, que mostra
un interessant mètode de combatre el black jet. 

PARTIDA 40
Zoltan Gyimesi
Janos Dudas

Hongria tt, 1998/99

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 g5 5. ¥g3
¥g7 6. ¤f3 ¤c6 7. h4 h6?!
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Això permet que les blanques ataquin per la columna h. 
- 8. hxg5!?
8. e3 ¤gxe5 9. ¤xe5 ¤xe5 10. ¤c3 d6 11. ¥e2 ¥e6„
Fernández Quintero- Belezky, Coria del Rio, 2005; 8.
¤c3!? ¤gxe5 9. ¤xe5 ¤xe5 10. hxg5 hxg5 11. ¦xh8+
¥xh8 12. £c2 amb possibilitats de ... £h7, ... 0-0-0, i
... c5. 
- 8. ... hxg5 9. ¦xh8+ ¥xh8 10. £c2
Preveient la casella h7. 
- 10. ... ¤gxe5 11. ¤xe5 ¥xe5
11. ... ¤xe5 12. ¤c3ƒ. 
- 12. ¥xe5 ¤xe5 13. ¤c3 d6 14. 0-0-0

Les negres no han solucionat els problemes d’obertura.
Vegem quin és el càstig. 
- 14. ... b6 15. e3!?
Intentant f2-f4. 
- 15. ... ¥b7 16. £f5
16. f4!?ƒ. 
- 16. ... g4 17. ¤d5!+- ¥xd5 18. cxd5 a6 19. ¥e2 £d7
20. £f6 £e7 21. £h8+ £f8 22. ¦h1 0-0-0
22. ... ¢d7 23. £f6+-. 
- 23. ¥xa6+ ¢b8 24. £f6 ¤d7 25. £d4 ¤e5 26. ¥b5
¢b7 - 27. £a4 ¦a8 28. ¥c6+ ¤xc6 29. dxc6+ ¢b8
30. £d4! f6 - 31. £xg4 ¦xa2 32. ¦h7 ¦a1+ 33. ¢d2!
d5 34. ¦xc7
34. ¢e2!? amb la idea 34. ... £b4 35. £c8+!. 
- 34. ... ¦a7 35. ¦xa7 ¢xa7 36. c7 1-0

PARTIDA 41
Pavel Simacek
Alexander Tiurin  

Pardubice Open, 2006 (3)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 g5 5. ¥g3
¤c6 6. ¤f3 ¥g7 7. h4 ¤gxe5 8. ¤xe5 ¤xe5 9. e3
Les blanques prefereixen jugar sense risc; 9. hxg5!? és
interessant. 
- 9. ... g4!?

El millor és avançar aquest peó. Si 9. ... ¤g6!?, seria
interessant 10. hxg5! amb la idea 10. ... ¥xb2 11. ¤d2
d6 (11. ... ¥xa1?! 12. £xa1 £xg5 13. ¥d3!ƒ) 12. ¦b1
¥c3 (12. ... ¥g7 13. ¤e4±) 13. £c2 (13. £a4+!?) 13.
... ¥xd2+ 14. £xd2 £xg5 amb una posició complicada
a Kachiani Gersinska-M. Socko, Gothenburg, 2005. 
- 10. h5!? h6
10. ... d6!? 11. h6 ¥f6. 
- 11. ¤c3
Això és similar al pla amb 7. ¤c3. 

- 11. ... d6 12. ¥h4!?
12. £c2 ¥e6 13. 0-0-0 0-0÷ 14. ¤d5 (14. c5 £c8!?)
14. ... f5 (14. ... £d7!? „ intentant . ... c6, . ... b5) 15.
¥e2 £d7 16. ¢b1 (16. ¤f4!?) 16. ... £f7! 17. f4 ¤c6
18. ¥e1 a5! 19. ¥c3 ¤b4 (19. ... ¥xc3 20. £xc3 b5!)
20. £d2 ¥xc3 21. £xc3 b5!‚ 22. e4 fxe4 23. ¤e3
£xf4 24. a3 ¤d3 25. ¥xd3 exd3 26. ¦xd3 b4 (26. ...
bxc4-+) 27. axb4 axb4-+ Amonatov-Tiurin, St Petersburg
2004; 12. c5!? dxc5 13. £xd8+ ¢xd8 14. 0-0-0+ ¥d7
15. ¥e2ƒ vegeu també els comentaris a la partida 36. 
- 12. ... f6
12. ... £d7 13. ¤d5! 0-0 14. f4!ƒ. 
- 13. f4
Aquest avançament és un recurs important per a les
blanques en aquesta variant. L’altre tema és, com sem-
pre, 13. c5!?
- 13. ... gxf3 14. gxf3 ¥e6 15. f4
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Les blanques estan millor, però les negres encara tenen
moltes contra oportunitats. 
- 15. ... ¤c6 16. ¤d5 £d7 17. ¤xf6+ ¥xf6 18. ¥xf6
¦g8 19. £b3 £f7!? 20. £xb7 ¢d7„ 21. ¥c3 ¥xc4 -
22. 0-0-0
22. ¥h3+!? ¥e6 23. f5 ¥d5 24. f6+ƒ. 
- 22. ... ¥xf1 23. ¦hxf1 £e6 24. ¦fe1 ¦ab8 25. £a6
¤b4!? 26. £a4+ ¢c8 27. ¥xb4 £c4+ 28. £c2 ¦xb4
29. b3 £xc2+ 30. ¢xc2 ¦b5!
Els finals de torres quasi mai no es guanyen!
- 31. ¦h1 ¦g2+ 32. ¦d2 ¦a5 33. a4 ¦c5+ 34. ¢d1 ¦g3
35. ¦d3 ¦g2 36. ¦d2 ½-½

Resum de 5. ¥g3
En aquesta variant, generalment, les blanques tenen una
adequada estructura de peons per a l’atac amb h2-h4 o
c4-c5. Aquestes jugades sempre són convenients per a
aquesta variant. (Vegeu les partides 35-41.) En tots els
aspectes, Varen Wely-Mamedyarov (partida 35) és la
partida principal i el millor exemple. 

Tal com mostren les anàlisis de la partida següent, des-
prés de 5. ¥d2 ¤xe5 6. ¥c3 les blanques no tenen cap
avantatge important. Però poden mantenir la tensió du-
rant l’obertura i el complicat mig joc. 

PARTIDA 42
Svetozar Gligoric
Andrija Fuderer  

Belgrad ch-YUG, 1948 (4)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 g5 5. ¥d2
¤xe5 6. ¥c3!?
Sembla fort, però probablement massa precipitat. Una
altra possibilitat forta és 6. ¤f3!? (Vegeu les partides
44-48.) La jugada 6. e4 no té gaire èxit. Després de 6.
... ¥g7 les negres obtenen una bona posició a Dreev-
Topalov, Arnhem, 1989. (Vegeu la partida 43.)
- 6. ... ¤bc6
6. ... ¥g7!? 7. e3 g4 (7. ... £e7!?) 8. ¤e2 d6 9. ¤f4
¤bc6 10. ¤h5 ¥h6 11. ¤d2 ¥f5 era poc clar a Brons-
tein-Pangrazzi, Roma, 1990. 
- 7. ¤f3
Potser, 7. e3!? és més correcta, amb l’amenaça de f2-
f4. Tot i així, 7. ... £f6!? (7. ... g4!? 8. h3 £h4!„) 8.
¤e2 ¥b4!? no està clar. 
- 7. ... ¥g7
Era interessant realitzar primer 7. ... d6!? per tal de re-
prendre amb el peó a e5, per exemple: 8. e3 (8. ¤xe5
dxe5!) 8. ... ¥g7 9. ¥e2 £e7 i ara:

A) 10. 0-0 0-0 11. ¤xe5 dxe5! 12. ¤d2 f5! 13. £c2
¥e6„

Sakaev-Agamaliev, ICC Internet, 2005;

B) 10. ¤xe5 dxe5 11. ¥g4 ¥xg4 12. £xg4 h5!„
Jauernig-Teske, Regensburg, 1998. 

- 8. ¤xe5 ¤xe5
8. ... ¥xe5 9. ¥xe5 ¤xe5 10. ¤c3². 
- 9. e3

Diagrama d’anàlisi
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- 9. ... d6?!
Les millors jugades són 9. ... £e7!? 10. ¥e2 0-0 11. h4
gxh4÷ o 9. ... 0-0! amb la intenció de deixar el peó black
jet: 10. h4 (10. f4 gxf4 11. exf4 ¤g=) 10. ... g4! 11. ¥xe5
¥xe5 12. £xg4+ ¢h8° 13. ¤c3 f5! (13. ... d6!?) 14. £h5
d6 15. ¥d3 ¥e6 16. g4?! £d7! 17. gxf5 ¥xf5 18. ¥xf5
¦xf5 i les negres tenen una bona posició. 

19. £g4 ¦g8 20. £e4 £f7 21. ¦f1 c6!? 22. ¦d1 ¦e8
23. £d3 ¦f4! 24. b3 (24. exf4 ¥xc3 mate) 24. ...
¦xh4 25. ¤e2 ¦h2 26. ¦d2 ¦f8 (26. ... a6!? ∆ . ...
b5) 27. ¤d4 d5 28. cxd5 £xd5 29. e4 £a5 30. ¤f3?
¦h3 0-1 R. Gonzalez- Moskalenko, Sabadell, 2007. 
- 10. ¥e2
Mantenint un petit avantatge posicional, però perdent
la possibilitat tàctica: 10. f4!? gxf4 11. exf4 ¥g4??
12. ¥e2 i les blanques guanyen peça sense complica-
cions: 12. ... £h4+ 13. g3 £h3 14. fxe5+- Campero-
Llorens, Santiago, 1999. 
Tot i així, no està tan clar si les negres juguen 11. ...
¦g8 12. fxe5 £h4+ 13. ¢d2 ¥f5 14. ¢c1 0-0-0. 
- 10. ... ¦g8?!
10. ... 0-0 11. 0-0 g4!„. 
- 11. £c2 f5
11. ... £f6!?

- 12. ¤d2 £e7 13. 0-0-0 ¥e6 14. f4!
Bloquejant el flanc de rei. 
- 14. ... ¤g6 15. ¥xg7 ¦xg7 16. g3 0-0-0 17. ¥d3

La posició de les blanques és estable. El peó f5 és
dèbil i les negres no tenen contrajoc. 
- 17. ... gxf4
17. ... £f6 18. ¤f3². 
- 18. exf4 £f6 19. ¦he1²
A partir d’aquí Gligoric comet moltes equivocacions, però
el seu avantatge roman suficientment gran per guanyar. 
- 19. ... ¢b8 20. ¤f1 ¦e7 21. ¤d2 ¦de8 22. ¤f3
¥d7 23. £f2 ¥c6 24. ¦xe7 ¦xe7 25. £d4 £f8 26.
¤d2 b6 27. ¤b1 ¥f3 28. ¦d2 ¦e1+ 29. ¢c2 ¥e4?!
29. ... ¦h1 30. £f2 ¥b7 31. ¤c3 ¤e7 era la defensa
correcta. 
- 30. ¤c3 ¥xd3+ 31. £xd3 ¤e7 32. £f3 £e8 33.
¦e2 ¦xe2+ 34. £xe2 £f7 35. ¢d2 ¤c6 36. ¤d5
£g7 37. ¢e1 £d4 38. ¢f1 ¢b7 39. b3 a5 40. ¢g2
b5 41. ¢h3 a4 42. £c2 £c5 43. £d3 ¤d4 44. ¤f6
bxc4 45. bxc4 ¤c6 46. ¤d5 ¤a5 47. ¤e3 ¢c6 48.
¢h4!+- ¢d7 49. ¢g5 ¢e8 50. a3 c6 51. £c3 ¢d7
52. £d3?! ¢e8 53. ¢h4 d5 54. cxd5 cxd5 55. ¤xd5
£f8 56. £b5+ ¢f7 57. £d7+ ¢g8 58. ¤e7+ ¢h8
59. £d4+ 1-0

PARTIDA 43
Alexey Dreev
Veselin Topalov  

Arnhem Ech-jr, 1989

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 g5 5. ¥d2
¤xe5 6. e4?!

Diagrama d’anàlisi
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Aquest avançament deixa el peó f1 massa passivament.
Les negres aconsegueixen fàcilment contrajoc. És millor
6. ¥c3 or 6. ¤f3!?. 
- 6. ... ¥g7 7. ¤c3 d6 8. ¤f3 h6 9. ¥e2 ¤bc6 10. h4?!
¤xf3+ 11. ¥xf3 ¥e6
11. ... gxh4!?³. 
- 12. hxg5 hxg5 13. ¦xh8+ ¥xh8 14. ¤d5 ¤e5!„ 15.
¥e2 c6 16. ¤e3 £b6 17. £b3 ¤d7!?³ ½-½
Les negres estan planejant ... ¤c5. Encara estan molt
bé aquí. 

PARTIDA 44
Martin Mitchell
Sasha Belezky 

Gibraltar, 2005 (10)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 g5 5. ¥d2
¤xe5 6. ¤f3!?

Les blanques prefereixen simplificar, intentant obtenir
avantatge de la seva superior estructura de peons. 
- 6. ... ¤xf3+?!
Aquest canvi no sembla ser favorable per a les negres.
És millor 6. ... ¥g7!? (Partides 45-48) o 6. ... ¤bc6. 
- 7. exf3

Amb joc en la oberta columna e. També és possible 7.
gxf3!? per tal de jugar al llarg de les columnes g i h:
7. ... ¥g7 8. ¥c3 ¥xc3+ 9. ¤xc3± ¤c6 10. £d2 d6
11. f4!? f6 12. ¤d5 ¥e6 13. 0-0-0‚ Prusikin -Eichner,
Dortmund, 1997. 
- 7. ... £e7+
Si 7. ... ¥g7 8. £e2+! ¢f8 9. ¤c3 ¤c6 10. ¥e3 (10.
0-0-0! d6 11. h4±) 10. ... ¥xc3+ 11. bxc3 £e7 12.
h4!± Blázquez Gómez-Carbonell Bofill, Alacant 1989
o, per exemple, 7. ... ¤c6 8. ¥c3 (8. £e2+!?) 8. ...
¥b4 9. ¥e2 d6 10. 0-0 ¥xc3 11. ¤xc3 ¥e6 12. £d2²
Peralta-Campora, Ayamonte, 2006. 
- 8. ¥e2 d6 9. 0-0
9. ¤c3!?. 
- 9. ... ¤c6 10. ¤c3
Amb un enorme avantatge per part de les blanques. El
seu cavall troba un meravellós lloc a d5. 
- 10. ... ¥e6 11. ¤d5!

- 11. ... £d8 12. ¥c3 ¤e5 13. f4 gxf4 14. ¤xf4 ¦g8
15. ¤xe6 fxe6 16. ¥xe5 dxe5 17. ¥h5+ ¢e7 18. £f3
¦g7 19. ¦ad1 £c8 20. £e4 ¦g5 21. £h4 ¥h6 22. f4
exf4 23. ¦xf4 e5 24. ¦f7+ ¢e6 25. £h3+
I mat amb la jugada següent. Les negres abandonen. 

Les dues partides següents són uns bons exemples de
com haurien de lluitar les negres contra la sòlida 5. ¥d2. 

PARTIDA 45
Rubén Fernández Cueto
Iván Díaz Fernández  

Candas Open, 1997

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 g5 5. ¥d2
¥g7!? 6. ¤f3 ¤xe5 7. ¤xe5 ¥xe5 8. ¥c3 ¤c6
8. ... d6 9. ¥xe5 dxe5 10. £b3!?ƒ. Per a 8. ... £f6!?
vegeu la partida 47. 
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És important per a les negres que la columna h no es-
tigui oberta, com passa en la variant 5. ¥g3. 
- 9. ¥xe5!? ¤xe5 10. e3
També és jugable 10. £d4!? d6 11. e3 (intentant f2-f4)
11. ... c5!? (11. ... ¥e6!? amb la idea 12. f4? gxf4 13.
exf4 £h4+; 11. ... 0-0!?„) 12. £e4 (12. £d2!?) 12. ...
¥e6 (12. ... £b6!„) 13. ¤c3 0-0 14. 0-0-0 f5! 15.
£xb7 ¦b8 16. £a6 ¦b6 17. £xa7 ¤xc4 18. ¥xc4
¥xc4, amb compensació, Cordes-Bartsch, Bundesliga
Alemanya, 1980. 
- 10. ... d6 11. ¤c3 ¥e6! 12. b3
L’aspecte positiu de la variant 4. ... g5 és que les blan-
ques no poden jugar passivament. Per a 12. £d4!?
vegeu les anàlisis de 10. £d4 en el comentari a 10. e3. 
- 12. ... g4!?
12. ... 0-0=. 
- 13. ¦c1 c6 14. ¥d3 f5
14. ... h5!?. 
- 15. ¥b1
Continuant un joc sense idees. 
- 15. ... £e7 16. £d4 0-0
16. ... b6!? 17. ¦d1 0-0-0„. 
- 17. 0-0 ¦f6!?
Les negres troben un pla geomètricament agradable que
acaba amb un gran tir. Proven d’atacar amb ... ¦h6 i . ...
£h4. 
- 18. ¤e2 ¥d7 19. ¦cd1 ¢h8
Intentant . ... ¦g8. 
- 20. ¦fe1 ¦g8
Amenaçant 21. ... ¤f3+. 
- 21. ¤g3 c5!?
Preparant 22. ... . ¥c6. 
- 22. £d2 ¦h6 23. e4
23. ¥xf5 £h4‚. 
- 23. ... £h4‚ 24. ¤f1??
Defensant el peó h2, però... 
Era necessari 24. exf5! £xh2+ 25. ¢f1 ¥c6 26. ¥e4. 
- 24. ... ¤f3+! 25. gxf3 gxf3+ 26. ¢h1 £h3 0-1

PARTIDA 46
José Candela Pérez
Daniel Campora  

Dos Hermanas, 2006 (9)

En aquesta partida observarem un joc més dinàmic que
en la prèvia. 
- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 g5 5. ¥d2
¤xe5 6. ¤f3 ¥g7 7. ¤xe5 ¥xe5 8. ¥c3 ¤c6 9. e3

- 9. ... d6!
Reforçant la casella e5 i preparant plans d’atac. 9. ...
£e7?! 10. h4 (10. ¥xe5!?) 10. ... d6 11. hxg5 £xg5
12. ¥xe5 £xe5 13. ¤c3 ¥e6 14. £d2 0-0-0 15. 0-0-0
h5= Ramón Pérez-Ruiz Bravo, Badalona, 2000. 
- 10. ¥d3
10. ¥xe5!?. 
- 10. ... g4!?
Guanyant més espai. 
- 11. £c2 ¥e6 12. ¤d2 £f6!
Amb la idea de col·locar la dama negra a g7! La jugada
més usual és 12. ... £d7 i després . ... 0-0-0. 
- 13. ¤e4 £g7 14. 0-0-0
Normalment, en aquestes estructures les blanques tenen
por d’enrocar-se al flanc de rei; després de 14. 0-0 0-0-

Black Jet: 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 g5



0 les negres tenen unes bones possibilitats d’atacar, com
hem pogut veure en la partida anterior. 
- 14. ... 0-0-0 15. ¢b1 ¢b8
Un duel de reis. També estaria bé la directa 15. ... h5!? 
- 16. ¦c1?!

- 16. ... h5!
El joc simètric ha finalitzat. «Ara t’agafaré.»
- 17. ¤g3?!
Les blanques perden el camí, i consegüentment, la partida. 
- 17. ... ¥xc3 18. £xc3 £xc3 19. ¦xc3 ¤e5
Fins i tot sense dames, el joc de les negres és molt
superior. 
- 20. ¢c2 d5!? 21. cxd5?
21. c5 h4 haurien estat aconsellables. 
- 21. ... ¥xd5 22. e4 ¥xa2 23. ¥b5 c6 24. ¥a4 ¥c4
25. ¥b3 ¥d3+ 26. ¢c1 h4 0-1
Estadísticament, a Budapest, en gran part de les par-
tides on les blanques s’enroquen al flanc de dama, les
negres guanyen. 

PARTIDA 47
Petr Streitberg
Zdenek Choleva 

Praga Bohemians B, (1989)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 g5 5. ¥d2
¤xe5 6. ¤f3 ¥g7 7. ¤xe5 ¥xe5 8. ¥c3 £f6!?N
La idea d’aquesta jugada és incorporar més forces a la
lluita per les caselles negres amb la dama. La resta és
similar a la variant amb 5. ¥d2. 
- 9. ¥xe5 £xe5
La dama negra defensa i al mateix temps ataca les dia-
gonals de caselles negres a1-h8 i h2-b8. 
- 10. ¤c3 d6 11. e3
11. g3 ¥d7 (11. ... ¥e6!? 12. ¥g2 ¤d7! 13. 0-0 0-0-
0÷) 12. ¥g2 ¥c6 13. ¥d5² Narciso Dublan-Belezky, Ba-
dalona 2005. 
- 11. ... ¥e6
11. ... ¤a6!? 
- 12. £b3!?
És pitjor 12. ¥e2 ¤c6 13. £d2 0-0-0 14. 0-0 g4 (14.
... h5!?) 15. ¤d5 h5 16. ¦ad1 ¢b8 17. £c3 h4 18.
£xe5 ¤xe5 amb iniciativa per part de les negres en el
final, O’Kelly de Galway- Drimer, l’Havana 1968. 

- 12. ... ¤d7!
En les complicacions següents ambdós jugadors poden tan
perdre com guanyar fàcilment. No estava bé 12. ... b6? 13.
¤d5 ¥xd5 14. cxd5± Ivkov-Drimer, Raach Zonal, 1969. 
- 13. £xb7 ¦b8 14. £xc7 ¦xb2 15. ¦c1 0-0
Era suficient 15. ... £c5!? 16. £xc5 ¤xc5°. 
- 16. ¥e2 ¤c5 17. 0-0 ¦b7?!
La torre estava bé en la segona horitzontal. 17. ... f5!
18. £xa7 f4 era preferible. 
- 18. £a5 f5!?
Intentant canviar la direcció de l’atac amb ... f5-f4. 
- 19. ¥f3 ¦bf7 20. ¥d5 f4 21. exf4 ¦xf4 22. ¥xe6+
£xe6 23. ¤d5 ¦e4 24. ¦ce1 ¤d3 25. ¦xe4 £xe4 26.
¤e3 h6 27. £d5+ £xd5 28. cxd5±
Fins aquí les blanques han jugat força bé, però les coses
encara no són fàcils. 
- 28. ... ¦b8 29. ¦d1 ¤e5 30. ¤f5 ¤f7 31. g3 ¦b2
32. ¦c1?
32. a4!?. 
- 32. ... ¦xa2 33. ¦c6 g4 34. ¤xd6 ¤g5 35. ¦c8+ ¢h7
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36. ¦f8??
Permetent mat incomprensiblement. 

- 36. ... ¦d2?
Les negres podrien haver guanyat amb 36. ... ¦a1+! 37.
¢g2 ¤h3! i mat en 4. 
- 37. ¢g2 ¦xd5 38. ¤f5 a5 39. ¤e3 ¦d4 40. ¦a8 a4
41. ¦a7+ ¢g6 42. ¦a6+ ¢f7 43. ¦xh6 ¤e6 44. ¦h7+
¢g6 45. ¦a7 ¤g5 46. ¦a6+ ¢f7 47. ¦a5 ¢g6 48.
¤d5 ¤f3 49. ¤c3 ¦c4 50. ¤e2 ¤e1+ 51. ¢f1 ¤d3
52. ¤f4+ ¤xf4 53. gxf4 ¦xf4 54. ¢g2 ¢f6 55. h3
gxh3+ 56. ¢xh3 ¦f3+ 57. ¢g4 ¦a3 58. f4 ¦a1 59.
¦a6+ ¢g7 60. ¢g5 a3 61. ¦a7+ ½-½

Conclusió: després de 4. ... g5, el peó g pot ser l’atacant
fins i tot en el final. (Vegeu la posició a la jugada 36.) 

PARTIDA 48
Stuart Conquest
Zeinab Mamedyarova  

Pamplona Open, 2004 (8)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¥f4 g5 5. ¥d2
¤xe5 6. ¤f3 ¥g7 7. ¤xe5 ¥xe5 8. ¤c3!?N

Una idea fresca que prové del GM Conquest. Les blan-
ques barregen tots els plans possibles, preferint jugar
uns escacs creatius. 
- 8. ... d6 9. g3!?
Fianchettovers fianchetto. 
- 9. ... ¤c6
És interessant 9. ... ¥e6!? 10. ¥g2 ¤d7. 
- 10. ¥g2 ¥e6 11. £a4
11. ¤d5!?
- 11. ... £d7
Mamedyarova també adora un joc fi. 11. ... 0-0!? era
l’alternativa. 
- 12. ¥xg5
12. 0-0-0!?

- 12. ... ¤d4!?
Cercant contrajoc al centre. 
- 13. £xd7+ ¢xd7 14. ¦c1 h6!?
14. ... ¥xc4!?. 
- 15. ¥d2 ¦ae8
Atacant per la columna e. Però 15. ... ¥xc4 podria haver
estat millor. El material també és important. 
- 16. b3
16. c5!? – un altre cop, aquest avançament. 
- 16. ... ¥g4 17. ¢f1?!
Les blanques estan espantades. 17. h3!? era possible,
amb la idea de 17. ... ¥xe2 18. ¤xe2 ¥xg3 19. ¥f1±. 
- 17. ... h5
17. ... ¢c8 18. h3 ¥d7 era preferible. 
- 18. h3 ¥e6 19. e3 ¤c6
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Després d’una complicada lluita, ara guanyen les blan-
ques, desplegant una bona tècnica. 
20. h4 ¤b4 21. ¥f3 ¦h6 22. ¢g2 ¦g8 23. ¤e4 ¤d3
24. ¦cd1 ¥g4 25. ¥a5 ¥xf3+ 26. ¢xf3 f5 27. ¤g5
¤c5 28. ¥b4 ¤a6 29. ¥a3 b6 30. ¦d5 ¦f6 31. ¦hd1
¢c8 32. ¢e2 ¦e8 33. ¤f3 ¤b8 34. b4 ¦fe6 35. ¤g5
¦6e7 36. ¦5d3 ¥f6 37. ¤f3 ¤c6 38. c5 ¥e5 39. b5
¤a5 40. cxd6 ¥xd6 41. ¥xd6 cxd6 42. ¦xd6 ¦c7 43.
¤d4 ¦c4 44. ¤xf5 ¦a4 45. ¦6d2 1-0

Conclusió després de les partides 44-48: 6. ¤f3!? és
una jugada més flexible que l’agressiva 6. ¥c3. El joc
tampoc esdevé tan forçat, així que les dues bandes sem-
pre poden canviar de plans. 

Resum de 5. ¥d2
En la majoria de les posicions resultants les blanques
mantenen un lleuger avantatge, però jo no havia pogut
trobar cap refutació ràpida de 4. ... g5. Les partides més
il·lustratives són 42, 45, 46 i 48. 

Resum general de 4. ... g5
Quina és la recompensa de les negres per la seva jugada
arriscada? En aquesta part guanyen 5 partides, n’empa-
ten 4 i en perden 5. Resulta una puntuació de 50 %, però
en la meva base de dades les negres aconsegueixen un
total de 41 %, que coincideix amb el general 41 % del
gambit de Budapest. Això significa que les negres no
puntuen pitjor que en les altres variants del gambit. 

Teniu en compte...
• Encara que estratègicament sospitosa, la 4. ... g5

crea noves direccions i dóna oportunitat de pren-
dre un camí ple d’aventures. Trobarà tota mena de
recursos, tant per atacar com per defensar-se,
permetent que les dues bandes mantenguin tensió
al llarg de totes les fases de la partida, fins ben
entrat el final.

• El fianchetto4. ... g5 té un gran valor de sor-
presa. Però desafortunadament, en els escacs, els
peons només poden avançar, i no retrocedir a les
caselles originals. Les blanques han d’intentar treure
avantatge d’aquesta norma. Dit això, si m’hagués
trobat amb 4... g5 avui, hauria triat la clàssica 5.
¥g3.
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Capítol
segon





El campió mundial Alexander
Alekhine (1892-1946) cercava una
refutació al GB útil per al seu estil

d’atac, i trià gairebé en exclusiva 4. e4. 
Curiosament, també va ser un dels
creadors de l’obertura 1. e4 ¤f6 (la

defensa d’Alekhine), en què els
peons blancs persegueixen el cavall

de rei negre. 

1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. e4

Peons contra peces
Dedicat als cavallers que juguen
amb blanques

Una mica d’història 
Després del gran triomf a Berlín el 1918, el gambit de Budapest es va donar
a conèixer com una obertura creativa i innovadora, i jugadors de tots els
nivells el varen incorporar al seu repertori. Entre aquests, podem trobar
mestres joves i ambiciosos, com Réti, Spielmann i Euwe. 

Particularment durant el període 1918-1924 moltes partides s’obrien amb
les jugades 1. d4 ¤f6 2. ¤f3, amb l’única idea d’evitar el perillós GB!

Però els campions de les peces blanques de seguida varen començar a es-
tudiar una nova idea contra el gambit. Varen trobar un mètode per evitar
l’escàs joc defensiu: obrien la posició i lluitaven per la iniciativa amb l’a-
gressiva 4. e4!.

Un any després de l’èxit del Budapest a Berlín l’any 1918, podem trobar
més partides amb el gambit en el torneig següent a Berlín l’any 1919!

Curiosament, va ser on es va jugar la primera partida amb el sistema 4.
e4, i ho varen fer dos jugadors clàssics Spielmann i Réti. (Vegeu la partida
57.) Els mestres d’escacs capdavanters Alekhine, Bogoljubow i, més tard,
Euwe i Capablanca, varen recollir immediatament la idea. Alekhine va co-
mençar a fer-la servir gairebé exclusivament i la variant va passar a ser
coneguda com el «sistema d’Alekhine». 

Històricament, el primer defensor de les peces negres contra 4. e4 va ser
el mestre txecoslovac Richard Réti, un analista de talent (recordau l’obertura
de Réti 1. ¤f3) i també un apassionant seguidor del GB. Els plans que con-
cebé Réti (encara que s’elaboraren durant la infantesa de la variant!) són
exemples excel·lents, que ensenyen perfectament els estudiants d’avui sobre
les seves característiques i les possibilitats. Fins i tot, contenen algunes
idees molt originals que encara no han estat desenvolupades. 

Estratègies de 4. e4

En el capítol primer (a 4. ¥f4) s’ha estudiat el material cronològicament,
però també a través de les variants dels conceptes teòrics: peces lluitant
contra peces. En el sistema d’Alekhine les negres han d’aprendre un nou
tipus de combat: la complicada batalla contra els peons centrals. 

Les blanques canvien radicalment l’estratègia. En lloc de defensar el peó
e5, es concentren en el control del centre. Què ofereix aquesta fina idea?
Resumim els punts clau del sistema 4. e4. 

Les blanques intenten guanyar espai i preparen l’atac al centre i al flanc de
rei. En alguns casos, les posicions sorgides s’assemblen a les d’altres ober-
tures, com el sistema de Maroczy a la siciliana, la defensa de Philidor i
l’atac de quatre peons en la defensa d’Alekhine, així com la indiana de rei,
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Peons contra peces

amb la mateixa estructura de peons. La diferència és en
el fet que, en la nostra variant, el peó blanc –d se n’ha
anat, al mateix temps que els altres peons centrals encara
són dèbils a causa del retard en el desenvolupament. 

Blanques
• El punt clau d’aquesta nova línia és retornar el peó extra. 

• Al mateix temps que les negres perden el temps fent
salts de cavall, reprenent el peó, les blanques pre-
paren el camí per a les seves peces, aconsegueixen
el control del centre i preparen la sortida d5 per al
cavall, la peça blanca més forta en aquesta variant. 

• El fort centre de les blanques els permetrà organitzar
l’atac. 

• Però l’alfil de caselles blanques està una mica li-
mitat en la mobilitat, ja que està tancat pels peons
a c4 i e4.

• En algunes variants pot sorgir la debilitat de caselles
negres en el camp de les blanques.

• Generalment, el canvi dels alfils de caselles negres
és considerat favorable per a les negres en aquest
sistema.

• El caràcter de l’obertura canvia bruscament: des de
les primeres jugades el joc esdevé molt dinàmic. 

Negres
• La clau de l’estratègia d’obertura de les negres és

convidar els peons blancs a l’atac de les peces ne-
gres. Després d’això, l’equip dels peons blancs
està massa avançat i no pot ser reforçat bé per la
resta de l’exèrcit. 

• Les negres han de trobar ràpidament contrajoc i
aprofitar l’avantatge en el desenvolupament.

• Les peces clau per a les negres en l’obertura són:

• L’alfil a f8: l’escac ... ¥b4 serà un recurs important
en la majoria de les variants, però hem d’entendre
que és la millor casella per a l’alfil negre en cadas-
cuna de les variants: b4 o c5? A vegades, d6 o g7
poden ser alternatives interessants.

• La dama negra normalment està col·locada a e7,
defensa l’alfil negre i ataca el peó e4. El canvi de
dames és, en general, favorable per a les negres,
ja que l’estructura de peons de les blanques pre-
senta moltes debilitats.

• Les negres poden moure el cavall a b8 amb . ... ¤c6
o fer-ho servir per atacar al centre amb . ... ¤a6/d7-
c5 o . ... ¤d7-f6.

• L’alfil a c8 pot desplaçar-se a b7, atacar per la dia-
gonal a8-h1 i preparar l’enroc al flanc de dama. A
vegades, es pot moure a g4 per clavar el cavall
blanc a f3.

• De tant en tant, durant l’obertura el caràcter tàctic
i dinàmic pot transformar-se en un joc tranquil i
posicional. 

Teniu en compte...
• Si estudiam les partides en què els mestres d’estil

clàssic jugaven amb les blanques (com el campió
mundial Alexander Alekhine o grans mestres actu-
als), trobam que tots varen fer servir l’agressiva 4.
e4 com a arma principal, per tal de lluitar per la ini-
ciativa ja des de les primeres jugades. 

• Després de 4. e4 és molt important per a les negres
contraatacar de seguida.

• Aquesta variant és molt perillosa si no tenim un co-
neixement aprofundit dels típics plans i recursos
adequats. 

Direccions
Les negres tant poden protegir el cavall atacat (4. ... h5,
el pla de Réti, II Part), com continuar en l’estil de gambit
(4. . d6, II Part), o també poden reprendre a e5 (4. ...
¤xe5, salts del cavall, II part), quan després de 5. f4
les possibilitats principals són 5. ... ¤g6 i 5. ... ¤c6. 



I Part

La màquina d’atacar

Introducció
El moviment 4. e4 contra el GB va aparèixer oficialment
el 1919-1920, i el varen desenvolupar els millors juga-
dors d’aquell temps, entre els quals trobam els campions
mundials Alexander Alekhine, Max Euwe i José Raúl Ca-
pablanca, i també forts grans mestres com Efim Bogol-
jubow i Rudolf Spielmann. 

Els mestres clàssics Richard Réti i Savielly Tartakower
varen ser alguns dels principals defensors del GB. Des-
afortunadament, també varen ser víctimes de la variant
4. e4! enfront dels millors jugadors atacants. 

Direccions
Després de 4. e4, les negres tenen dues respostes: 4.
... h5 («el pla de Réti») i la jugada de gambit 4. ... d6.

A) El pla de Réti: 4. ... h5
La idea original de 4. ... h5 (partides 49-53) és intentar
conservar el cavall a g4 i preparar l’atac amb ... ¥c5! En
lloc de prendre el peó a e5, les negres el mantenen sota
foc. Durant els anys 1920-1923 aquesta va ser la variant
principal contra 4. e4. Les blanques han de jugar molt acu-
radament, ja que la variant conté algunes trampes. La res-
posta 5. ... ¥c5! a la 5. ¤f3? és bona per a les negres,
en prosseguir 5. f4?! ¥c5 6. ¤h3 ¤c6 7. ¥e2 0-0!
El desavantatge principal és que ... h5 és la debilitació del
flanc de rei. Per exemple, enrocar al flanc de rei és evitat

temporalment. En algunes partides, les dues bandes con-
tinuen jugant amb els reis al centre, sense enrocar. 
Les partides clau amb 4. ... h5 són Weenink-Réti (partida
49) i Alekhine-Euwe (partida 50). 
Les millors respostes de les blanques en aquesta línia són
5. ¥e2!? (partida 49) i 5/6. ¤h3!? (partides 50-53).

1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. h5/d6
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A1) 5. ¥e2!?
Continua l’atac contra el cavall a g4. Les blanques només
amenacen de fer una captura doble, com mostren els co-
mentaris a la partida 49 (Weenink-Réti). 

A2) 5/6. ¤h3!? amb 5/6. ¤c3
El fort centre de les blanques les ajudarà a organitzar
l’atac. Els dos cavalls es disposen per l’exterior d5, però
5. ¤h3 primerament serveix per protegir f2 i possibilita
que les blanques es moguin ràpidament i sense molès-
ties, en avançar el peó f. L’inconvenient d’aquesta variant
és que tan sols un cavall pot ocupar la casella d5. I la
casella h3 no és, en si, bona per a un cavall. 

B) La jugada de gambit 4. ... d6
L’intent següent va ser el gambit introduït per Janos Ba-
logh el 1919. Va provar 4. ... d6!?. Després d’acceptar
el peó, se segueix amb una lluita fina: 5. exd6! ¥xd6. 

Les negres creen algunes amenaces tàctiques en les
variants 6. ¤f3? ¥b4+ 7. ¥d2 ¥c5! o 6. h3? £h4! 7.
£e2, ¤f2!, però la simple 6. ¥e2! (jugada per Capa-
blanca) planteja problemes seriosos a les negres. La
idea de Balogh (i potser que també d’Alekhine) era 6.
... h5, però després de 7. ¤f3! les blanques mantenen
el peó extra. 

partides

PARTIDA 49
Henri Weenink
Richard Réti

Amsterdam, 1920 (4)

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4!? Un avançament
agressiu, atacant ¤g4 i preparant f2-f4. 
- 4...h5!? 
En la primera partida amb 4.e4, Spielmann-Réti, Berlín
1919, Réti va contestar amb la més natural 4...¤xe5!?
(consultau partida 57 a la II Part d’aquest capítol). Una
altra possibilitat en el gambit 4...d6!? – mirau partides
54-56). 

5.¥e2!? 

La màquina d’atacar: 3. dxe5 ¤g4 4. e4 h5, 4...d6

Richard Réti (1889-1929) va ser un dels
mestres principals en defensar els colors del

BG en els seus anys aviats.
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Altres idees són: 
A) 5.h3 ¤xe5 6.¥e3 (preparant f2-f4; sense ser imme-

diatament 6.f4?? £h4+!) 6...¥b4+! 7.¤c3 ¥xc3+!
8.bxc3. 

Aquesta posició no està virtualment explorada, però ofereix
un joc molt interessant pels dos colors. 
8...£f6!?

- Trucs
B) 5.f4?! ¥c5 6.¤h3 ¤c6 
7.¥e2 (7.¤c3 0-0 8.¥e2 d6) 7...d6 (7... 0-0!?) 8.exd6

cxd6 és trampós; 
C) 5.¤f3? ¥c5. L’altra jugada principal és 5.¤h3!? (o

5.¤c3 ¥c5 6.¤h3), mirar Partides 50 - 53. 
- 5...¤c6!? 
La jugada (pseudo-)agressiva és 5...¥c5?! no sembla que
aquí funcioni: 6.¥xg4! hxg4 (6...£h4 7.¥e2 £xf2+
8.¢d2±) 7.£xg4 d6 (7...¢f8 8.£g3!? i les negres no tenen
suficient compensació pels dos peons) 8.£xg7 £h4 9.¤f3!
£xf2+ (9...£xe4+ 10.¥e3 ¢f8 11.¤c3+-) 10.¢d1 ¢f8
11.¥h6 dxe5 12.£xe5+ ¥e6 13.¥xf8+-. Però l’escac fami-
liar 5...¥b4+!? podria ser una opció interessant. Per a 5...d6
(per transposició), vegeu la partida 54.
- 6.h3 
A partir d’aquí, totes les jugades són bastant forçades. Les
blanques podrien jugar la simple 6.¤f3!?. És interessant
destacar que el cavall g1 es manté inamovible durant les 20
jugades següents.
- 6...¤gxe5 7.¥e3 ¥b4+! 
Un escac molt usual en el GB, guanyant temps i obligant
que les blanques trobin una casella pel seu «pobre« cavall:
¤c3 o ¤d2 ?? 
- 8.¤d2 
8.¤c3 ¥xc3+ 9.bxc3 £f6 ∅ 10...£g6. 
- 8...d6 
8...£f6!?; 8... £h4!?. 
- 9.£c2 
La posició sorgida és plena de possibilitats. El més impor-
tant és no perdre gens de temps. 

- 9...¥e6?! 
Aquest és un bon moment per complicar amb 9...f5!?
10.exf5 £f6 o 9...¥c5!? 10.¥xc5 dxc5 o també 9...£f6!?.
En tots els casos, les negres lluiten per la iniciativa. 
- 10.0-0-0 
Les blanques han finalitzat el desenvolupament i amenacen
amb començar l’atac en el centre. 
- 10...£e7 11.¤b3? 
Una jugada dubtosa que només ajuda de les negres a obtenir
l’avantatge. Era millor 11.f4!. 
- 11...a5! 12.¢b1 a4 13.¤c1 
I aquí era preferible 13.¤d4 ¤xd4 14.¥xd4 ¤c6 amb opor-
tunitats mútues. 
- 13...a3 14.b3 ¥a5! 
Amenaçant amb ...¤b4. 

- 15.¤d3 ¤xd3 16.¥xd3 0-0 
16...¤b4! 17.£e2 ¥d7. 
- 17.g4?? 
Sense sentit. 17.£e2 era necessària. 17...b5! La resposta
simètrica és molt més efectiva. 
- 18.cxb5 ¤b4 19.£c1

Diagrama d’anàlisi



- 19...¥xb3! 
Comença la fase crítica. 
- 20.axb3 a2+ 
20...¤xd3!? 21.¦xd3 £xe4 era una victòria més simple. 
- 21.¢a1 £e5+ 22.£b2 £xb2+?! 
Réti es cansa i deixa que el seu rival s’escapi; 22...¤c2+
23.¥xc2 ¥c3-+. 
- 23.¢xb2 ¤xd3+ 24.¢c2™ ¤e1+ 25.¢b2 ¢fb8?! 26.¤e2 
Finalment, el cavall es mou. 
- 26...¦xb5?? 
26...¤g2∓. 
- 27.¦hxe1 ¥xe1 28.¦xe1 hxg4 29.hxg4 a1£+ 30.¦xa1
¦xa1 31.¢xa1 ¦xb3 32.¢a2 ½-½ 
Hem analitzat una partida típica dels temps. Ambdós ju-
gadors cercaven les millors continuacions sobre el tauler,
així que aquesta és la raó perquè tots dos hagin comès
errors a causa de la falta de coneixement de teoria, con-
ceptes i recursos tàctics. Actualment tots tenim el nostre
ordinador a casa, ple d’informació i amb un fort motor
d’anàlisi, i tot i així cometem errors increïbles  Després
de 4...h5 5.¥e2 l’opció de 5...¥b4+ deu ser pitjor, encara
que la continuació en aquesta partida també ofereix un joc
complicat. Les següents tres partides clàssiques proba-
blement eren les més importants en el període de desen-
volupament de la variant 4.e4.

PARTIDA 50
Alexander Alekhine 
Max Euwe 

Amsterdam, free game, 1921 

Aquesta va ser una batalla històrica que va posar a prova
seriosa el GB, perquè els dos jugadors eren del màxim nivell
possible en aquell temps. 
- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5! 
Juguem una partida lliure«! 
- 3.dxe5 ¤g4 4.e4 h5 5.¤h3!? 
El recurs principal per les blanques i la jugada clau en la va-
riant amb 4...h5. El cavall a l’extrem tindrà una bona pers-

pectiva a l’exterior d5 (¤h3-¤f4 ¤d5), però primerament
ha de protegir la debilitat a f2. Amb ¥e2 i 0-0 les blanques
completaran el seu desenvolupament. 

- 5...¤c6 6.¤c3 ¥c5! 7.¤d5!? 
Intenten controlar el centre tan aviat com sigui possible,
però el seu cavall perdrà el reforç de la poc desenvolu-
pada resta de l’exèrcit blanc. Per a 7.a3 mirar Bogolju-
bow-Réti, partida 51; 7.¥e2!? ¤gxe5÷; 7.e6 dxe6
8.£xd8+ ¢xd8=. 
- 7...¤cxe5! 
Euwe segueix la idea principal de 4...h5 i també incrementa
el nombre de peces al centre. La jugada provada en un altre
examen va ser 7...¤gxe5!?, mirar Euwe- Mieses, partida 4. 

- 8.b4!? 
En la jugada vuitena, arriba al moment més important de
l’obertura i de la partida sencera. L’estratègia de les blan-
ques al sistema 4.e4 consisteix a atacar les peces negres
amb els peons. 
- 8...¥e7? 
L’únic error de la partida, que permet que les blanques re-
alitzin els seus plans.
Després de 8...¥f8!!, les negres amenaçaran amb 9...c6,
atacant les debilitats de les blanques. Per exemple: 9.f4 ¤g6
10.f5 ¤e7! 
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amb una posició divertida i poc clara, on només estan des-
plaçats els peons i els cavalls. 
- 9.¥b2 c6?! 
Ara la idea no funciona, raó per la qual 9...d6!? era preferible. 
- 10.¤xe7 £xe7 11.c5!± a5 12.£d4! 
Tenim la oportunitat d’aprendre de l’estil d’Alekhine. 12.a3!?
era l’alternativa. 
- 12...axb4 13.f3 £h4+ 14.¢d1 d5 
14...d6 15.fxg4. 15.exd5! Combinant extraordinàries habili-
tats de càlcul amb imaginació. 
- 15...¥e6!? 

- 16...¥xg4+ 17.¥e2 0-0-0 18.d6 ¦he8 19.¥xg4+ ¤xg4
20.¢d2 ¦e5 21.¤f4 £g5 22.h4 £h6 23.£xb4! ¦xc5
24.£xc5 £xf4+ 25.¢c3 ¤f2 26.¦he1 ¦xd6 
I ara les blanques aprofiten el seu torn. 
- 27.¦e8+! ¢d7 28.¦ae1 
Amenaçant 29.¦1e7. 
- 28...¦d3+ 29.¢c2 £a4+ 30.¢b1 ¦d1+ 31.¥c1 1-0 
En aquesta dinàmica partida els dos jugadors varen mostrar el
millor del seu gran talent. Després de la jugada 8.b4!?, la po-
sició va arribar a crisi. Desafortunadament, Euwe no va trobar
8...¥f8! i només podem sospitar el que hauria passat si l’ha-
gués trobat, però el que queda de la partida és impressionant! 

PARTIDA 51
Efim Bogoljubow
Richard Réti

Kiel, 1921 (6) 

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 h5 5.¤h3 ¤c6 6.¤c3
¥c5 7.a3 
Amb la mateixa idea de b2-b4, com va jugar Alekhine a la
Partida 50. Però, justament com en aquella partida, les negres
podrien obtenir un bon contrajoc de manera força fàcil.

- 7...¤gxe5!
Aquesta vegada g4 ¤ ve a la acció, al temps que c6 ¤ con-

trola la casella d4; 7...¤cxe5?! 8.¥e2²; 8.b4!?; 7...¥d4!?. 
- 8.¥g5 
Les blanques canvien de plans i forcen debilitats en l’estruc-
tura de peons del flanc de rei de les negres 8.b4 ¥d4!
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GM Efim Bogoljubow (1889-1952) va ser un
jugador amb un estil altament actiu. Per

aquesta raó, 4.e4 era l’opció que més li va servir.



9.¥b2 d6 10.b5 ¤a5 (10...¥g4!?) 11.£xd4 ¥xh3 12.¦b1
(12.f4 ¥xg2 13.¥xg2 ¤b3„) 12...£h4÷. 
- 8...f6 9.¥d2 d6 10.¤f4 

- 10...¤d4!? 
Amb un joc molt dinàmic. 10...h4!?÷; 10...¥g4!? 11.f3 ¥d7„. 
- 11.h3! a5?! 
Gastant un temps important. 11...¤e6 era preferible. 
- 12.¥e3 ¤ec6? 
Una altra jugada sospitosa. Lluitar per la casella d4 no
té un sentit estratègic. 12...¤e6! era molt millor, per
exemple: 13.¤xe6 ¥xe6 14.¥xc5 dxc5 amb una posició
jugable. 
- 13.¤g6 
Era millor 13.¤b5! ¤e6 14.¥xc5 ¤xc5 15.¥e2±. 
- 13...¦h7 14.¥d3 ¤e5 15.¤f4 £e7? 
L’error decisiu. Després de 15...¤e6! les coses encara es
mantindran poc clares. 
- 16.¤fd5! £f7 17.¥xd4 ¥xd4 18.¤b5+-£g6 19.¤xd4
£xg2 20.¢e2! c5 21.£g1!? ¥xh3 22.£xg2 ¥xg2 23. ¦h2
¢f7 24.¦xg2 cxd4 25.f4 ¤d7 26.e5! 1-0 
De nou, el mestre Réti no va fer ús de totes les seves
oportunitats i va cometre massa errors significatius en els
moments claus. Després de 10.¤f4, la posició s’iguala. 

PARTIDA 52
Max Euwe
Jacques Mieses 

Hastings, 1923 (3)

En aquesta partida el cinquè campió mundial mostra un en-
teniment extraordinari de la posició, combinant els concep-
tes d’atac amb els recursos estratègics. 
- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 h5 5.¤c3!? ¥c5
6.¤h3 ¤c6 7.¤d5 
El principal pla de les blanques en la variant de Réti 4...h5
és, en primer moment, neutralitzar l’amenaça de les ne-
gres per la diagonal c5-f2 i després preparar l’atac amb
el peó f. 

- 7...¤gxe5 
Euwe mateix va preferir 7...¤cxe5! (consultau la partida 50.)
- 8.¥g5!
Formant debilitat en l’estructura del flanc de rei de les ne-
gres, una idea similar a l’emprada a la partida 51 Bogolju-
bow-Réti, però amb un ordre de jugades més adequat. 
- 8...f6 9.¥e3! 
Aprofitant l’avantatge del paper important de ¤d5. 
- 9...d6 10.¤hf4 
Una posició crítica en aquesta línia. 

- 10...¥g4? 
Les negres haurien d’haver triat entre 10... 0-0!? i 10...f5!?,
amb un joc complicat en els dos casos. 
- 11.¥e2! £d7 12.f3 
12.¥xg4! sembla encara més fort, amb la idea de 12...hxg4
13.¥xc5 dxc5 14.¤e6! ¢f7 15.¤xc5±. 
- 12...¥xe3 13.¤xe3 ¥e6 14.¤xe6 £xe6 15. 0-0 
15.£d5!?. 
- 15... 0-0 
15... 0-0-0!? era més «segur«. 
- 16.¤d5 
Les negres tindran alguns problemes amb el seu peó h5. 
- 16...¦ac8 17.£d2!? 
17.f4! ¤f7 18.¥d3ƒ. 
- 17...f5?! 
Intentant activar-se, però les blanques estan més ben pre-
parades per atacar. 
- 18.exf5 £xf5 19.¦ae1! ¦fe8 20.f4! ¤g6 21.¥d3 £f7
22.¥xg6!? £xg6 23.f5! 
Teniu esment al paper de l’hite exterior d5: el cavall ataca
c7 i ajuda a avançar el peó f. 
- 23...£g4 24.f6 ¦xe1 25.£xe1 ¦f8 26.f7+! ¢h7 
26...¦xf7 27.£e8+. 
- 27.£e8 £d4+ 28.¤e3 ¤e5 29.£xf8 £xe3+ 30.¢h1 ¤g4 
La darrera trampa. 
- 31.£g8+ 
No 31.£e8?? ¤f2+ 32.¢g1 ¤h3+ 33.¢h1 £g1+ 34.¦xg1
¤f2 mat. 
- 31...¢h6 32.f8£ 1-0 
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A més del cavall a d5, el peó fde les blanques era l’altre
VIP en aquesta línia. 

Resum teòric de 4...h5 5/6.¤h3: En la meva opinió, des-
prés de 7.¤d5, la millor és la jugada d’Euwe 7...¤cxe5!
(partida 50), quan les oportunitats són igualades i el re-
sultat. impredictible. 

Resumint: Per què les negres varen perdre aquestes tres
brillants partides? Simplement, perquè els jugadors de les
blanques varen fer un millor ús dels recursos i de les habi-
litats d’atac, al temps que els rivals no estaven preparats
per a un joc tan dinàmic. En tot cas, les anàlisis mostren
que durant la fase d’obertura les negres, com a mínim, no
estaven pitjor. Un altre intent, en l’esperit de la defensa índia
de rei (que encara no estava de moda a la dècada dels vint),
el va fer per Rudolf Spielmann. 

PARTIDA 53
Max Euwe
Rudolf Spielmann  

Bad Pistyan, 1922 (2)

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 h5 5.¤h3 ¤xe5!?
6.¤c3 d6 
6...¥c5!?. 
- 7.¤f4 ¤bc6 
7...c6!?. 
- 8.¥e2 g6 
Aquest fianchettoés la nova idea de Spielmann en aquesta
obertura. Així, crea la possibilitat d’organitzar un contraatac
al flanc de rei amb ...¤g4, ...¥g7-e5 i ...£h4. Les negres
mantenen la torre a h8, de manera que si ¥x¤g4 hxg4, pu-
guin atacar per l’ oberta columna h. Però és un pla força lent. 

- 9.¤fd5! 
Les blanques dominen el centre. Un any més tard, va tenir lloc
una altra batalla fina entre dos jugadors clàssics: 9. 0-0 ¥g7
10.¢h1?! ¤g4 11.£e1? ¤d4! (les negres estan bé) 12.¥d1

¥e5 (› 12...c6 13.f3 ¤e5) 13.h3 c6 14.¤d3 ¥e6 15.b3 ¥g7
16.f4 £a5 17.¥d2 0-0-0 18.¤b5 £a6 19.¤xd4 ¥xd4 20.¥c3
¥xc3 21.£xc3 £b6 22.¥f3 f5 23.c5! dxc5 24.¤xc5ƒ¥f7
25.¦ac1 ¦h7 26.e5 ¥e8 27.b4! ¢b8 28.a4 ¤h6 29.¦c2 ¤g8
30.a5 1-0 Sämisch-Spielmann, Copenhagen, 1923. 
- 9...¥e6 10.¤b5?! 
Intenten guanyar material, però permeten que les negres ac-
tivin les seves peces. L’atac principal amb els peons centrals
era indubtablement  més  efectiu: 10.f4! ¤d7 11. 0-0 amb
extremadament perillosa iniciativa per part de les blanques,
que amenacen amb f4-f5. 
- 10...¦c8 11.f4 ¤g4! 
11...¤d7 12. 0-0±. 
- 12.¤xa7 ¤xa7 13.£d4 

- 13...c6! 
Les blanques guanyen el peó i el canvi, però perden la
iniciativa. 
- 14.¥xg4 
14.£xh8!?. 
- 14...hxg4 15.£xh8 
15.¤f6+ ¢e7no està clar. 15...cxd5 16.f5!? La partida es
torna impredictible; vegeu també 16.exd5!? ¥xd5! 17.cxd5
£a5+ 18.¥d2 £xd5 19. 0-0! £xd2. 
- 16...gxf5 17.exd5 ¦xc4 18.dxe6 ¦e4+ 19.¢f2 £b6+
20.¢g3 d5 21.¥f4 £xe6 22.¦hf1 ¤c6 23.¦ad1 d4 
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Aquesta posició és difícil de comprendre. Tot i així, en
aquells temps (i com en l’època romàntica), el jugador que
atacava acostumava a guanyar... 
- 24.¦d3?? 
Aquest era l’error decisiu d’Euwe. 24.¥g5 ¦e3+!? encara
era possible, o bé 24.h4 ¦xf4!? amb una gran lluita. 
- 24...¦xf4! 
Després d’aquesta bufada, de sobte la partida acaba. 
- 25.¢xf4 
25.¦xf4 £e1+ 26.¦f2 ¤e5. 
- 25...¤e5! 26.¢g3 ¤xd3 0-1 
Una partida fantàstica! Resumint el pla 8...g6: Sembla com
si les negres no tinguessin temps suficient per dur a terme
la idea de fianchettoen aquesta línia. Per exemple, les
blanques podrien haver jugat 10.f4! en lloc de 10.¤b5, amb
una perillosa iniciativa. 

Estadística per a 4...h5 
Sorprenentment, després d’unes poques partides el desen-
volupament teòric de la línia amb 4.e4 h5 es va aturar. Les
negres buscaven nous camins que els portassin a contrajoc.
El fet que les negres guanyin enfront dels millors jugadors
del món podria haver causat una gran influència en la utilit-
zació pràctica d’aquesta línia, així que ens falten els anàlisis
imprescindibles per avaluar les posicions sorgides correc-
tament.   Les estadístiques de 4...h5 són interessants. Tan
sols es varen jugar 25 partides en total! Les blanques varen
guanyar 12 partides, les negres, 7 i 5 partides es varen em-
patar, però la puntuació performance de les blanques va ser
tan sols 2033, i la de les negres era de 2264! 

Resum del pla de Réti 4...h5 
• Està clar que la idea inicial de mantenir el cavall a

g4 per a l’atac en contra f2 amb ...¥c5 no funciona.
Tot i així, aconsell que el lector faci un cop més una
ullada a la línia 4...h5, ja que estic segur que aquesta
idea és perfectament jugable.

• El secret de les posicions sorgides després de 4...h5
pot trobar-se en la cerca d’un joc més dinàmic. Les
negres no es poden permetre perdre gens de temps
i han d’utilitzar tots els seus recursos per dur a
terme el seu contraatac (vegeu les partides 49-53). 

• La intenció de defensar-se primer és letal per a les
negres en aquesta línia, i també ho és per a les blan-
ques, com podeu veure a les partides 49-53. 

• En qualsevol cas, l’estudi de les partides amb la línia
4....h5 ajuda a comprendre les línies principals de
la variant 4.e4 i és útil per aprendre els millors mè-
todes i conceptes de la perillosa línia.

PARTIDA 54
G. Reid 
Alexander Alekhine

Scarborough, 1926

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 d6!? 

- 5.¥e2!? 
Les blanques trien atacar el cavall g4. 5.¤f3?! ¤c6!?
(5...¤xe5=) 6.¤c3 (6.exd6 ¥xd6°) 6...¤gxe5 7.¤xe5
dxe5! 8.£xd8+ ¤xd8 9.¥e3 ¤e6! 10.g3 (10. 0-0-0 c6!)
10...c6! 11.¥g2 ¤d4 12. 0-0-0 (12.¥xd4 exd4 13.¤e2
¥b4+ƒ; 12. 0-0? ¤c2-+) 12...¥g4! 13.¦d2 0-0 0 , Aguilera-
Tartakower, Barcelona, 1929. Per a 5.exd6!, consultau Ca-
pablanca-Tartakower, partida 56. 
- 5...h5!? 
Vell vi en nova botella! Mirau un altre cop les partides ante-
riors amb 4...h5!. Per a 5...¤xe5 vegeu Reshevsky-Denker,
partida 55. 
- 6.¤c3 ¤c6 7.h3 
Per a 7.exd6!? mirau els comentaris a Capablanca- Tarta-
kower, partida 56. 
- 7...¤gxe5 8.¤f3 ¤xf3+ 9.¥xf3 g6! 
Una modernitat introduïda per Spielmann (mirau Euwe-Spiel-
mann, partida 53): la idea és ...¥g7. També, 9...¥e6!?. 
- 10.¥e3 ¥e6 11.¤d5 ¤e5! 
Amb un pla clar: atacar el peó c4. 

La màquina d’atacar: 3. dxe5 ¤g4 4. e4 h5, 4...d6



- 12.¥d4? 
Reid perd en una posició complicada. Era millor 12.¥e2!? c6. 
- 12...c6 13.¥xe5? 
Aquesta jugada porta a abandonar virtualment. Era necessari
13.¥e2 cxd5 14.exd5 ¥f5∓. 
- 13...dxe5 14.¤e3 £a5+! 
Guanyant fàcilment. 
- 15.¢f1 ¥h6 16.£e1 £xe1+ 17.¢xe1 ¥xe3 18.fxe3 ¥xc4
19.b3 ¥e6 20.¢f2 ¢e7 21.¦hd1 ¦hd8 22.¦xd8 ¦xd8
23.¦d1 ¦xd1 24.¥xd1 a5 25.¢e2 b5 26.a3 h4 27.¢d3 c5
28.¢c3 b4+ 29.axb4 axb4+ 30.¢d3 ¢d6 31.¥c2 ¥c8
32.¢d2 ¥a6 33.¥d3 c4 0-1
En aquesta original partida, per tal de vèncer el propi sis-
tema favorit d’atac (4.e4), Alekhine va combinar tres idees:
la idea del nou gambit 4...d6, l’original pla Réti amb ...h5, i
el modern fianchettode Spielmann ...g6. Per aquesta raó,
podem nombrar aquesta subvariant com Híbrid d’Alekhine. 

És destacable que Alexander Alekhine també havia jugat GB
amb negres, ensenyant noves idees i bons resultats, millo-
rant les estadístiques. Degué guanyar Alekhine tota mena
de posicions simplement perquè era Alekhine? 

PARTIDA 55
Samuel Reshevsky 
Arnold Denker 

Siracusa, 1934

La partida de Wild-West amb 5.¥e2!? ¤xe5. 
- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 d6 
En aquesta línia les blanques tenien una agradable elecció,
perquè no havien d’acceptar el nou sacrifici de peó i podien
jugar simplement desenvolupant-se, un pla que està més
d’acord amb l’esperit de 4.e4: 
- 5.¥e2!? ¤xe5 
El desavantatge d’aquesta posició per a les negres està en
l’absència d’objectius de l’alfil f8. Aquesta devia ser la raó
de la continuació d’Alekhine amb 5...h5!?. 
- 6.f4 

- 6...¤g4!? 
Aquest cavall és emprenyador. Si 6...¤g6!? 7.¤f3 ¤c6?!
(és millor 7...¥e7 8. 0-0 0-0 i ...¤d7, ...¥f6) 8. 0-0 ¥e7
9.¤c3 0-0 10.¥e3² Katajisto-De Greiff, Olimpíada Ams-
terdam, 1954; O 6...¤ec6!? 7.¤f3 ¥e7 8.¤c3 0-0 9.¤d5
¤d7 10. 0-0 ¤c5 11.e5 ¦e8?! (era millor 11...dxe5
12.fxe5 ¥g4 amb possibilitats per les dues bandes)
12.b4! ¤d7 13.b5 ¤cb8 14.¥a3!± Fomin-Miasnikov, Unió
Soviètica, 1955. 
- 7.¤f3 
7.¥xg4 £h4+=. 
- 7...¤c6 8. 0-0 
L’estructura és similar a la de defensa Philidor. 
- 8...¥d7? 
Les negres s’obliden de completar els seu desenvolupament
8...¥e7 9.¤c3 0-0 10.h3 ¤f6 11.¥e3². 
- 9.¤c3 ¥e7 10.h3 ¤f6 11.e5 dxe5 12.fxe5 ¤g8 13.¥e3 f6 
13...¥e6 14.£e1!ƒ. 
- 14.¥d3! 
Cercant tàctica. 
- 14...fxe5? 
14...¥e6 15.£e2 i 16. ¦ad1 guanya. I ara Sam Reshevsky
finalitza brillantment l’elegant partida: 

- 15.¤g5! 
15.¤xe5!?. 
- 15...¤f6 
15...¥xg5 16.£h5+ g6 17.¥xg6+ hxg6 18.£xg6+ ¢e7
19.¤d5 mat. 
- 16.¦xf6! ¥xf6 17. £h5+ g6 18.¥xg6+! hxg6 19.£xg6+
¢e7 20.£f7+ ¢d6 21.c5 1-0 
Mat. 

Una seriosa prova a 4...d6 és 5.exd6! -la solució tècnica.
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PARTIDA 56
José Raul Capablanca 
Savielly Tartakower   

Bad Kissingen, 1928 (1) 

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 d6 
Després d’una exitosa aplicació de la idea de gambit per
part d’Alekhine, Capablanca va ser el primer jugador a
acceptar el peó: 
- 5.exd6! ¥xd6 
5...£xd6!? 6.£xd6 ¥xd6 mai es cansa. Les negres tenen
certa recompensa. 
- 6.¥e2! 
Les negres obtenen alguns punts tàctics en les següents lí-
nies: 6.¤f3? ¥b4+ 7.¥d2 ¥c5-+ Kinman-Koshnitsky, Perth
ch-AUS, 1928, o 6.h3?? £h4! 7.£e2 ¤xf2 8.¤f3 ¤d3+
9.¢d1 ¤xc1-+. 

- 6...f5?! 
La única manera d’afinar la partida. El creador del gambit
4...d6, Janos Balogh, suggeria 6...h5, però després de
7.¤f3!, el punt f2 està protegit i les blanques mantenen el
seu peó extra i la superioritat: 7...¤c6 8.¤c3 ¥e6 9.¤b5
(9. 0-0!?) 9...¥b4+ 10.¥d2² Pomar Salamanca-Myers,
Olimpíada Lugano, 1968. Una altra idea és jugar el final des-
prés de 6...¥b4+!? 7.¤c3 (7.¥d2? ¥c5) 7...£xd1+ 8.¥xd1
0-0° – però no contra Capablanca, si us plau! 
- 7.exf5 

Trucs: 7.¥xg4 fxg4 8.£d5? ¤c6 9.a3 ¤d4! 10.c5 ¥e7 
11.¢f1 ¥e6 12.£xd8+ ¦xd8 13.¤c3 ¥c4+ 0-1 Whyte-M.
Davis, Hastings, 1951.
- 7...£e7 

8.¤f3!? 
Una jugada que encaixa en l’estil de Capablanca. Segueix la
dieta de menjar peons i no peces i tria la segona millor jugada
que li porta una posició molt prometedora. 8.c5! podria ser la
refutació del gambit amb 4...d6 i 6...f5: 8...¥xc5 9.£a4+! (no
sabem si aquest era un error o un sacrifici trampós per part de
Tartakower per tal de crear complicacions) 9...¤c6 10.£xg4 

10... 0-0 (10...¥xf5 11.£xf5; 10...¤d4 11.£h5+!? ¢f8
12.f6!+-) 11.£c4+ ¢h8 12.¤f3 ¦xf5 13. 0-0 b5!? 14.£xb5
(14.£c2!?) 14...¤b4 15.¤c3 ¥a6 16.£xa6 ¤xa6 17.¥xa6
£f6 18.¥e2± Haider-Neubauer, Finkenstein, 1992. 
- 8...¥xf5 9.¥g5 ¤f6 10.¤c3 
Més tard, alguns jugadors varen provar contra Tartakower
10. 0-0: 10...¤c6 11.¤c3 0-0-0 12.£a4 ¢b8 13.¦fe1
¥d7 14.£c2 (14.¤b5) 14...£f7 15.a3? £h5 16.¤e4??
¤d4! 17.£d3 ¤xe2+? (17...¤xf3+ 18.¥xf3 £xh2+
19.¢f1 ¦he8-+) 18.¦xe2? (18.£xe2) 18...¥f5?
(18...¥g4!-+) 19.¤xf6 ¥xd3 20.¤xh5 ¥xe2 21.¥xd8
¦xd8 22.¦e1 ¥xc4 23.¤xg7² Wood-Tartakower, Buda-
pest, 1948. 
- 10...¤c6 11.¤d5 £f7 12. 0-0 0-0-0 13.¤d4 ¤xd4
14.£xd4 c6 15.¥xf6 gxf6 16.£xf6? 
16.£xa7! amb la idea de 16...cxd5 17.cxd5, amb un atac
prometedor.

- 16...£xf6? 
Això és el que Capablanca, el «rei dels finals«, cercava tot
aquest temps. Però 16...£g6! hauria estat un bon intent de
canviar el curs de la partida: 17.c5 (17.£xg6? hxg6∓; 17.g4
¥e4ƒ) 17...£xf6 (17...¥xc5!?) 18.¤xf6 ¥xc5 amb inicia-
tiva per a les negres. 

La màquina d’atacar: 3. dxe5 ¤g4 4. e4 h5, 4...d6
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- 17.¤xf6 ¥e5 18.¥g4 ¥xf6 19.¥xf5+ ¢c7 20.¦ad1
¥xb2 21.¦xd8 ¦xd8 22.¥xh7 ¦d4 23.g3 ¦xc4 24.h4 b5
25.¢g2 a5 26.h5 ¥g7 27.f4 ¥h6 28.¦e1 ¦a4 29.¥g8
¦d4 30.¦e7+ ¦d7 31.¦xd7+ ¢xd7 32.¢f3 c5 33.g4 c4
34.g5 ¥f8 35.h6 a4 36.f5 ¢c6 37.h7 ¥g7 38.f6 c3
39.¢e2 ¥h8 40.f7 1-0 

És possible que Capablanca hagués triat 4.e4 contra el
GB sabent que en aquells anys el mestre Tartakower (ben
conegut pels conceptes dogmàtics) era un dels defensors
principals del gambit, i també de la línia 4.e4 d6. Encara
que les negres hagin fet ús de les darreres millores en la
ultramoderna teoria (6...f5?!), en el tercer campionat mun-
dial va aconseguir dirigir el joc  cap al camí familiar i va
guanyar la partida gràcies a la tècnica superior.

Estadístiques per a 4...d6 
En total es varen jugar 36 partides amb els resultats se-
güents:
Blanques guanyen: (15 partides) = 58 %
Negres guanyen: (9 partides) = 42%
Taules: (12 partides)
Rating Performance : Blanques 2124

Negres 2013. 

Resum de 4...d6
• Aquesta línia sempre és arriscada.  
• La possibilitat de continuar en l’estil de gambit amb

6...f5!? ha demostrat tenir només uns recursos limitats. 
• Evitar el gambit amb 5.¥e2 assegura algun avantatge

espacial a les blanques. 

Teniu en compte!
• Després de 4.e4, és aconsellable per a les negres jugar

4...h5!? o bé, de seguida 4...¤xe5! (II Part d’aquest
Capítol). Aquestes variants ofereixen a les negres mi-
llors perspectives d’un contrajoc satisfactori. 

II Part

Salts de cavall
Introducció

La jugada principal 4. ... ¤xe5! permet a les blanques
crear un fort centre amb 5. f4. Això és similar a l’atac
de quatre peons en la defensa d’Alekhine i, a vegades,
després de . ... ¥b4+ i del comerç a c3, les posicions
que han sorgit són molt semblats a les típiques de la de-
fensa de Nimzo-India. 

El cavall negre a g8 fa quatre de les primeres cinc juga-
des, al mateix temps que les blanques només desplacen
els peons. Recordau que en el gambit de Budapest les
negres aprenen sobre el joc de les peces... De totes ma-
neres, les blanques debiliten moltes caselles a causa que
avancen els peons centrals, com a l’atac de quatre peons
i a la defensa d’Alekhine. 

En totes les posicions sorgides, l’avantatge de les blan-
ques és en el control que els peons exerceixen sobre el
centre, i en el reforç consegüent que es fa a les peces
de la cinquena horitzontal (especialment al cavall a d5). 

Tan aviat com avanci el peó f, es creen més debilitats en
la formació de les negres (recordau f4-f4-f6-f7 d’ Euwe-
Mieses, partida 52). 

Les blanques també tenen problemes greus en aquestes
variants: sèries de punts dèbils darrere la cadena de
peons, la qual cosa permet que les peces negres penetrin
dins el territori blanc. Per exemple, l’alfil situat a c5 evi-
tarà l’enroc de les blanques al flanc de rei. 
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Salts de cavall 3. dxe5 ¤g4 4. e4 ¤xe5 5. f4

Si les blanques intenten prendre el control sobre la dia-
gonal c5-f2 amb ¥e3, l’alfil negre es desplaça a b4 amb
escac i, després de ¤bd2 i ¤c3 ¥xc3, les blanques es
poden oblidar de la principal idea d’establir el cavall a la
casella exterior d5. 

Un altre bon objectiu en la formació de les blanques és el
peó e4. Les negres poden atacar-lo després d’enrocar-se,
explotant el cara a cara £e7/¦e8 – peó e4 – rei e1. 

Direccions
Després de 5. f4 el cavall pot retrocedir tant a l’esquerra
(g6) com a la dreta (c6).

A) Salt a l’esquerra: 5. ... ¤g6

5. ... ¤g6 és un retrocés dinàmic, amb què s’exerceix
pressió sobre f4. El desavantatge és la constant ame-
naça de les blanques de f4-f5. Aquest avançament no
es pot fer ara (i, com a norma, tampoc en les jugades
següents), ja que llavors les negres tornarien a col·locar
feliçment el cavall a e5, la clàssica casella d’operacions
al GB. Per aquest motiu, primer les blanques han de llui-
tar pel control d’aquesta casella. 

El mig joc comença molt abans de la jugada 10!

Les línies principals són 6. ¥e3 (partides 57-60) i 6.
¤f3 (partides 61-63).

B) Salt a la dreta: 5. ... ¤ec6 

Aquí el cavall de les negres no està exposat. És més: fo-
rats «negres» varen apareixent en el camp de les blan-
ques, particularment a d4. La pausa que crea aquesta
jugada pot donar pas a un joc més posicional. Els dos
bàndols poden perdre temps per preparar tranquil·lament
els plans. El temps és molt limitat, com és habitual quan
les blanques juguen 4. e4. 

En aquesta variant els dos bàndols freqüentment trien
enrocar-se al flanc de dama. 

Així com en el cas de 5. ... ¤g6, les blanques poden
continuar en més d’un camí:

B1) 6. ¥e3, la jugada més popular (partides 64-68);
B2) 6. a3, evitant ... ¥b4+, però realitzant la si-
sena jugada de peó en filera (partides 69-72);

B3) 6. ¤f3, la jugada més flexible (partides 73-76).

Teniu en compte...
• Entendre les idees investigades en aquest capítol és

d’ajut per estudiar les principals posicions després
de 5. ... ¤ec6

C) Salt enrere: 5. ... ¤bc6
5. ... ¤bc6!? és una possibilitat altament sorprenent i
interessant. No hi ha cap partida d’alt nivell amb aquesta
jugada. Però per a les blanques és essencial decidir si
estan preparades per al passeig descobert del rei per a
la seva peça extra després de 6. fxe5 £h4+ 7. ¢d2, i
si 7. ... £f4+ 8. ¢d3! – 8. ¢e1 £h4+ varen ser taules
a Boyd-Hardy, Bognor Regis, 1968.



partides

PARTIDA 57
Rudolf Spielmann 
Richard Réti 

Berlín, 1919 (1) 

Curiosament, no va ser fins al torneig de Berlín, un any
després de la introducció del GB, que es va donar la pri-
mera partida amb el sistema 4.e4 entre dos jugadors
clàssics. 
- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4! 
Aquest avançament és conseqüència de 4.e4. 5.¤c3
també és interessant, e. g. 5...¥b4 (5...¥c5!?) 6.¤f3
¥xc3+ (6...¤bc6!?) 7.bxc3 (Tartakower-Tarrasch, Sem-
mering, 1926) 7...¤xf3+!? 8.£xf3 0-0. 
- 5...¤g6!? 
Amenaçant ...¥b4+ i ...¤xf4. Per 5...¤ec6 vegeu les
partides 64-77. 
- 6.¥e3 
Les blanques volen protegir la diagonal c5-g1, però de-
fensar-se no és l’objectiu principal del sistema 4.e4. Per
6.¤f3!? vegeu les partides 61-63. 

- 6...¥d6?! 
Una idea molt interessant, però no funciona gaire bé en
aquest ordre de jugades. La millor idea és 6...¥b4+!,
consultau les partides 59 i 60. 6...¤a6!? també té sentit,
preparant ...¥c5 o ...¥b4+. Per 6...¤c6!? vegeu la par-
tida següent. 
- 7.£d2!²£e7 8.¤c3 ¥b4 
Ara Réti juga amb falta d’un temps. (6...¥d6, 8...¥b4) 
- 9.¥d3 b6 10.¤ge2 ¥b7 11.¤g3 0-0 12.h4!? 
12.¤f5!? £d8 13.a3±. 
- 12...£d8?? 
12...¤xh4 13. 0-0-0ƒ; 12...¥xc3!? 13.£xc3 f5 „.
- 13.h5ƒ¤e7 14.a3 ¥c5 15. 0-0-0 d6 16.¥c2 ¤d7
17.£d3 ¥xe3+ 18.£xe3 f6 19.e5 fxe5 20.£d3 ¤f6
21.¤ce4 

- 21...¥xe4?? 
L’error decisiu. 21...¤xe4! 22.¤xe4 ¦xf4 23.¤g5 e4!
encara podria haver donat contra oportunitats. 
- 22.¤xe4 ¤xe4 23.£xe4 ¦xf4 24.£xh7+ ¢f7
25.¦df1! £h8 26.¦xf4+ exf4 27.£e4 ¦e8 28.£xf4+
¢g8 29.h6 g6 30.h7+ ¢g7 31.¦f1 1-0 
Després d’aquesta important victòria, els campions de
les peces blanques varen començar el sistema d’atac
amb 4.e4. 
Les tres partides següents, jugades per la new gene-
ration, il·lustren l’aposta pel contrajoc actiu contra el pla
de les blanques amb 6.¥e3. 

PARTIDA 58
Igor Potiavin
Dmitry Novitsky  

St. Petersburg Chigorinmemm, 2005 (1)  

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤g6
6.¥e3 ¤c6!? 
Vaig analitzar aquesta partida especialment per l’original
idea que mostren aquí les negres... 
- 7.a3?! 
Per evitar l’escac a b4, però desplaçar només els peons
no és una bona idea. 
- 7...¥d6!? 
Començant tàctica! Les peces negres es disposen contra
l’estructura de peons de les blanques. Aquesta idea és
similar al pla emprat en la partida origen amb 4.e4 per
Réti (6...¥d6?! partida 57), però en aquest cas funciona
perfectament gràcies al temps extra desenvolupat.
També és interessant 7...b6! amb l’estratègica amenaça
de ...¥c5!, per tal de dominar primerament les caselles
negres: 8.¤c3 ¥c5 9.£d3 0-0 (9...¥a6!? i 10...¤a5)
10.¤f3 ¥a6 (10...d6!?„) 11.g3, amb un joc inclar a Mi-
khalchishin-Lendwai, Kecskemet, 1991. 
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- 8.¤h3 
Altres opcions són 8.£f3!? 0-0 9.¤c3, o 8.e5?! ¥e7
seguit per ...d6 o ...f6. 
- 8... 0-0 9.£h5 £f6! 
Les negres emprenen un fort atac fent servir la dama i
tres peces menors. 

- 10.e5 ¤cxe5! 11.fxe5 ¥xe5 12.¤g5 h6 13.¤e4 £c6?! 
Hi havia una victòria forçada: 13...£e6! 14.¥d3
(14.¤bd2 f5) 14...f5! 15.¤c5 £e8-+. 
- 14.¤bc3 ¦e8 15.¢d2? 
Defensar sempre és la part més complicada. 15.¤d5 era
l’única jugada. 
- 15...f5 16.£xf5 d5 17.¤f6+ ¥xf6 18.£xd5+ ¥e6
19.£xc6 bxc6 20.¦e1 ¥f5 21.¢c1 ¥xc3 22.bxc3
¦ab8 0-1 
Hem presenciat una espectacular caiguda del pla de les
blanques amb 6.¥e3 i 7.a3. Les negres varen demostrar
els inconvenients del peó blanc, fent un bon ús de les
tàctiques disponibles.

PARTIDA 59
Alexander Jugow
René Stern 

Berlín, 1919 (4)

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤g6!?
6.¥e3 ¥b4+! 
Aquest és el principal recurs pel jugador del gambit Bu-
dapest. En línies dinàmiques com 4.e4 o 4.¥f4, aquest
temps serà encara més efectiu. 

- 7.¤d2 
Una lògica resposta després de ¥e3. Les blanques
volen conservar una sana estructura de peons i pre-
parar a poc a poc el seu atac. Les negres han de con-
traatacar ràpidament. 
- 7...£e7!? 
Una altra jugada clau en el G B. 7...d6!? és l’alternativa. 
- 8.¥d3? 
Massa simple. En altres variants, les negres també as-
soleixen un bon contrajoc: 8.f5 ¤e5! (8...£xe4 9.£f3÷);
8.£c2 b6 (8...¥c5!?) 9.¤e2 ¥b7 10.¤c3 ¥xc3 11.bxc3
¤a6 12.g3 ¤c5 13.¥g2 f5?! (13... 0-0!? 14. 0-0 f5)
14.¥xc5 £xc5 15. 0-0-0 0-0-0 Munoz-Mayo Casade-
mont, Catalunya-tt, 2007; 8.£f3 0-0 (8...d6!? i 9...¤d7)
9.¥d3 ¤c6 10. 0-0-0 (un truc usual és 10.¤e2??
¤ge5!) 10...a5 11.h4 ¦e8 12.¤b3? a4 13.¤d4 a3
14.b3 £f6 15.e5? ¤xd4 16.£f2 ¤xb3+! 17.axb3 a2-+
Androvitzky-Eigler, Budapest, 1951. 
- 8...£d6! 
Atacant l’alfil d3 i el peó f4. Aquest és un dels impor-
tants recursos tàctics en la variant de Salts de Cavall.
Funciona especialment bé en la línia esquerra amb
5...¤g6. Una línia més arriscada és 8...f5 9.£c2!?
(9.£f3 ¤h4!?„ 10. £h5+ g6 11.£e2 fxe4 12.¥c2
c6!? 13. 0-0-0 d5 14.cxd5 cxd5 15.£b5+? ¤c6 -+
Felipe-Limp, São Paulo, 1999) 9...fxe4 10.¥xe4 d5!?
11.¥xg6+ (11.cxd5!?) 11...hxg6 12.£xg6+ ¢f8
13.¢f2÷ Alburt-McClintock, Las Vegas, 1989. 
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- 9.£c2 
9.£b3 ¥xd2+ 10.¢xd2 ¤xf4∓. 
- 9...¤xf4 
Amb una partida tècnicament guanyada. 
- 10.¥xf4 £xf4 11. 0-0-0 ¤c6 12.¤f3 d6 13.¢b1
¥xd2 14.¦xd2 ¥g4 15.¦f2 ¥xf3 16.¦xf3 £e5 17.¦f5
£e7 18.c5 0 0-0 19.£a4 dxc5 20.¦d5 ¢b8 21.a3 ¤e5
22.¥e2 c6 23.¦dd1 ¦xd1+ 24.¦xd1 ¦d8 25.¦c1 ¦d2
26.¥f1 £d6 0-1 
En la partida següent es demostren tots els punts tàctics
i estratègics. 

PARTIDA 60
Alexey Pliasunov
Maria Zvereva 

St Petersburg, 2000 (8) 

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤g6
6.¥e3 ¥b4+ 7.¤c3 
Les blanques es tornen al mode agressiu.
- 7...£e7
Aquesta jugada, combinada amb ...¥b4+, sempre serveix
per atacar el centre directament. L’altra possibilitat és
seguir amb el desenvolupament: 7...¥xc3+!? 8.bxc3
d6!? (8...£e7 9.£d2 d6!? (9...£xe410.¥d3 £e7
11.¤h3°) 10.h4 h5 11. 0-0-0 ¥g4 12.¦e1 ¤d7 13.¤f3
0-0-0! 14.¤d4 ¤c5∓

15.¥d3 ¦he8 16.¥b1 ¤e5? (16...¤xe4 17.£b2 £d7∓)
17.fxe5 dxe5 18.¤f5! £e6 19.£b2 £xc4 20.¥xc5
£xc5° 21.¦hf1 ¦e6 (21...a5!? 22.¤xg7? £c6∓ i
23...£h6+) 22.£b4 £xb4 23.cxb4 g6 24.¤e3 ¦c6+
25.¥c2 ¥e6 26.a3 a5 27.bxa5 ¦c5 28.¦f3 ¦d4 29.¤d1
¦dc4 30.¦f2 ¦xa5 31.¦e3 b5 32.¢b2 c6 33.¤c3 b4
34.axb4 ¦xb4+ 35.¢c1 ¦a3„ Radulski-Moskalenko,
Montcada, 2007) 9.¥d3 0-0 10.¤f3 b6 (10...¤d7!?)
11.¤g5?! h6 12.h4? (una empenta dubtosa) 12...£f6
(12...£e7!?) 13.£d2 hxg5 14.hxg5 £e7 15.e5
(15.g3!?) 15...dxe5-+ Aguilera-Ribera Arnal, Barcelona,
1929. 
- 8.¥d3 ¥xc3+ 9.bxc3 

- 9...d6!? 
Aquí les negres tenen un conflicte típic en combinacions
amb 8...£e7: 9...f5!?. En la majoria dels casos (a ve-
gades, innecessàriament) aquesta jugada complica
massa: 10.£c2 (10.¤h3!? fxe4 11.¥c2ƒ) 10...fxe4
11.¥xe4 ¤xf4 12.¥xf4 d5 13.cxd5 ¥f5 14.£a4+! (14.
0-0-0 ¥xe4 15.£a4+ b5! 16.£xb5+ c6?! 17.dxc6
£a3+„ Arambel-Tovillas, Chacabuco, 1980) 14...b5
15.£xb5+ c6 (15...¤d7!?) 16.dxc6 ¥xe4 17.c7+ ¤d7
18.¤e2+- Golichenko-Malienko, Kiev, 2007. Una elecció
més tranquil·la seria 9...¤a6!? 10.¥c2?! b6 11.¤f3
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¥b7 12. 0-0 0-0-0 13.¦e1 ¤c5 14.£d4 f6 15.a4 a5
16.f5 ¤e5 17.¤xe5 fxe5∓ Star89-Moskalenko (Cap-
Nemo), playchess.com, 2007. 
- 10.£c2 0-0 11.¤e2 ¤d7 12. 0-0-0 
Les blanques planegen una atac massiu en el centre i en
el flanc de rei. Desafortunadament, els seus plans en
aquesta partida no funcionaran com esperen. Les negres
són les primeres a trobar el seu camí. 

- 12...¦e8! 
El final de la partida ens recorda una batalla de Napoleó
Bonapart. 
- 13.¤g3 ¤f6 
13...¤c5!? 14.¥xc5 dxc5„. 
- 14.¥d2 £d7!? 
La dama negra es desplaça al propi flanc. 
- 15.¤f5 £c6 16.¤d4 £c5 17.h3 ¥d7 18.g4 ¥c6 -
19.¦de1 ¤d7 20.h4 
L’atac amb la legió de peons! 

- 20...£a3+ 
20...¤gf8!?. 
- 21.¢b1 ¤c5! 
Les peces negres comencen el contraatac en el flanc
oposat. 
- 22.¥c1 £a6 23.h5 ¤f8 24.¦h2 

24.h6!?. 
- 24...¤a4 25.¤b3 ¤fd7 26.¥e3 ¤xd3! 
En la fase següent totes les peces menors són liquidades. 
- 27.£xd3 b5! 28.c5 ¤xb3 29.axb3 ¤xc5 30.¤xc5
dxc5 31.£d5 £f6!? 
31...c4!. 
- 32.£xc5 £xf4 
La collita de peons blancs (id.est. la legió) està madura
per ser recollida 

- 33.¦f2 £xg4 34.£xc7 £xh5 35.¦ef1 ¦xe4 
El flanc de rei ja està ben net. 
- 36.¦xf7 £g6 37.¢b2 ¦e2+ 38.¢a3 £g2 39.£c5
¦a2+ 40.¢b4 £e4+ 41.c4 a5+ 42.¢xb5 £e8+ 43.¢b6
£e6+ 44.¢c7 ¦c8+ 45.¢b7 £xf7+! 0-1 

Resumint 5...¤g6 6.¥e3: En general, les negres no tin-
dran problemes per obtenir un contrajoc, gràcies al seu
millor desenvolupament de les peces. Les blanques de-
fensen la important diagonal g1-a7, però l’alfil negre a
f8 té més caselles apropiades, a part de c5. 

PARTIDA 61
Alexander Alekhine
Ilya Rabinovich  

Baden-Baden, 1925 

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤g6
6.¤f3! 
És més natural que 6.¥e3. Les blanques continuen el
seu desenvolupament i preparen f4-f5.
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- 6...¥c5?! 
Aquesta jugada era recomanada pel gran mestre Tarta-
kower. Des del punt de vista posicional, és bona: les ne-
gres continuen el seu desenvolupament i obtenen control
de la important diagonal g1-a7. 
Però Alekhine va trobar una refutació dinàmica de la idea
...¥c5. És millor 6...¥b4+! (vegeu la partida  63) i la
idea clàssica de Réti també és interessant: 6...¥d6!?
7.e5 (7.f5 ¤e5) 7...¥b4+ amb oportunitats mútues. 
- 7.f5! 
Lleial amb el seu estil, Alekhine comença immediatament
la lluita per la iniciativa. 
- 7...¤h4?! 
Era relativament millor 7...¤e7 8.¤c3² amb una molt
incòmoda, però no immediatament perduda posició (Ale-
khine). 7...¤e5?? no funciona en vista a 8.¤xe5 £h4+
9.g3! £xe4+ 10.£e2 £xh1 11.¤g6+!+-. 
- 8.¤g5! 
Una forta resposta. L’amenaça de 9.£h5, guanyant ca-
vall a h4, és decisiva. No 8.¥g5?? ¤xf3+. 

- 8...£e7 
Si 8...h6 9.£h5 0-0 10.£xh4 ¥e7 11.¤c3 ¦e8
(11...hxg5 12.£h5±) 12.£g4!? ¥xg5 13.¥xg5 hxg5?
(13...£xg5 14.£xg5 hxg5 15. 0-0-0±) 14. 0-0-0 ¤a6
15.h4+- Santos-Munoz Sánchez, Bledá, 2002. 

- 9.£g4! f6 10.£h5+! g6 11.£xh4 fxg5 12.¥xg5+-£f7
13.¥e2 0-0 14.¦f1 ¤c6 15.¤c3 ¤d4 16.fxg6 £xg6
17.¦xf8+ ¥xf8 18.¥h5 £b6 

- 19. 0-0-0! 
Força bé. Però no 19.£f2? ¤c2+! 20.£xc2 £g1+ amb
contrajoc. 
- 19...¥g7 20.¦f1 ¤e6 21.¥f7+ ¢h8 22.¥xe6 £xe6
23.¥f6! 1-0 
Un cop més, hem vist Alekhine produint un excel·lent
atac amb les peces blanques, jugant com una màquina
d’atacar. Després de la seva victòria, els jugadors negres
abandonen la idea de 6...¥c5 i trien alternatives com
6...¤c6!? o 6...¥b4+!. 

PARTIDA 62
Tino Laux 
Normunds Miezis    

Biel, 1991 (1) 

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤g6
6.¤f3 ¤c6!? 
El desenvolupament del cavall a c6 permet que les ne-
gres controlin e5, però amb això es perd temps en la
lluita per la iniciativa. Les blanques poden reforçar els
peons centrals i consoliden la posició. 
- 7.¥e3!? 
L’alfil defensa la diagonal g1-a7. 7.a3!? ¥e7 (7...¥d6!?)
8.¤c3 d6 9.¥e3 ¥g4 10.¥e2 ¥f6 11.¤d5!² Bohatir-
chuk Ilyin-Zhenevsky, Leningrad ch-URS, 1923; 7.¥d3
¥b4+?! (› 7...¥c5!) 8.¤c3 d6 9. 0-0 ¥xc3 10.bxc3 0-
0 11.¤d4!?² I.Novikov-Blatny, Poznan, 1987. 
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- 7...¥b4+! 
Aquest escac ha de ser realitzat tan aviat com sigui
possible. 
- 8.¤c3 d6 9.¥d3 0-0 10. 0-0 ¥xc3 11.bxc3 ¦e8 
11...¤h4?! 12.¤d4! ¤xd4 13.cxd4 f5 14.e5 dxe5
15.fxe5 f4 16.¥f2± Eslon-Mejias Gónzalez, Córdoba
1995; 11...£e7!?„. La dama negra està ben situada en
aquesta casella. 
- 12.¤d4!? 

Una posició típica en la variant 4.e4. L’estructura de
peons i el joc són molt similars als de la Variant Sämisch
en la defensa nimzo-índia. 
- 12...¤f8?! 
12...¥d7!?. 
- 13.£f3 
Les blanques no troben el pla correcte. Amb 13.£h5!?
haurien mantingut la iniciativa. 
- 13...¥d7 14.¦ae1 
14.£g3!?. 
- 14...£h4!? 15.¤xc6? ¥xc6„ 
Ara les oportunitats són igualades. 
- 16.¥f2 £e7 17.£h5 b6 18.e5 dxe5 19.fxe5 ¦ad8
20.¦e3 £e6 21.¥h4 ¦xd3! 22.¦xd3 £xc4 23.¦e3 ¤g6
24.¥g3 £xa2 25.¦e2 £e6 26.¦ef2 ¥b5 27.¦d1 h6
28.£f3 a5 29.h4 ¥c4 30.£b7 £c8?! 

30...¤xe5! 31.£xc7 ¤g4∓. 
- 31.£c6 ¥e6 32.¦fd2 ¤e7 33.£b5 ¦f8 34.h5 £b7
35.¦d8 ¤c6 36.¦xf8+ ¢xf8 37.£d3 ¢g8 38.£e4 b5
39.¥h4 a4 40.£f3 a3 41.¥f6 £a7+ 42.¢h2 £a4 
42...£c5-+. 
- 43.£xc6 £xd1 44.£a8+ ¢h7 45.£e4+ g6 46.hxg6+
fxg6 47.£a8 £h5+ 48.¢g1 ¥g8 49.£xa3 g5 50.£e7+
£f7 51.£b4 h5 52.£xb5 £c4 53.£xc4 ¥xc4 54.¥xg5
¥d5 55.¢f2 ¢g6 56.¥d8 c5 57.g3 ¢f5 58.¥e7 c4
59.¥d6 ¢e4 60.¢e2 ¥e6 ½-½
6...¤c6 és un sòlid intent, però també deixa que les
blanques es desenvolupin còmodament.  En moltes oca-
sions el cavall b8 està millor emplaçat a c5, així que les
negres prefereixen continuacions com ...¤d7 o ...¤a6.
És aconsellable per a les negres insertar 6...¥b4+ abans
de desplaçar el ¤ a b8. 

PARTIDA 63
Igor Novikov 
Alexander Budnikov 

Beijing, 1991 (5) 

Aquesta partida serveix perfectament per entendre els mi-
llors plans per les dues bandes en la línia 5...¤g6 6.¤f3. 
- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤g6
6.¤f3 ¥b4+! 
El meu consell per als jugadors de les negres és estudiar
(en totes les posicions d’obertures) l’antiga idea de Réti
6...¥d6!?, d’aspecte força provocatiu, però que ofereix
un joc més fi. Per exemple: 7.e5 ¥b4+ 8.¥d2 £e7
9.¤c3 ¥xc3 10.¥xc3!? (10.bxc3 d6„) 10...¤xf4
11.£d2 ¤e6. 
- 7.¤c3 
La única jugada virtualment; 7. ¥d2?! £e7! amb l’ame-
naça de 8...£xe4 i 8...¤xf4. 

- 7...d6 
La idea més dinàmica és 7...£f6 (atacant amb peces les
debilitats de les blanques; les amenaces són ...¤xf4 o
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...¥xc3+) 8.e5! £b6 9.a3?! (9.f5!? ¤e7 10.¥d3 inten-
tant 11.f6) 9...Ãxc3+ 10.bxc3 d6 Reshevsky- Shipman,
Nova York, 1956. També està bé 7... 0-0!?. 
- 8.¥d3 
En una altra partida (més en l’esperit d’Alekhine), 8.h4!?
va ser triat: 8...£f6?! (8...£e7!?„) 9.f5 ¤e5 10.¥g5
¤xf3+ 11.£xf3 ¥xc3+ 12.bxc3 £e5 13. 0-0-0 f6
(13...£a5!?) 14.¦d5 £e7 15.¥f4 ¤d7 16.c5 ¤xc5
17.¦xc5 dxc5 18.¥c4 b5? (18...¥d7™ 19.¥xc7÷) 19.¥d5
¦b8 20.e5! ¦b6 21.¦e1 ¢d8?? 22.¦d1 ¢e8 23.¦e1 ¢d8
24.£d1! (24.£g3!?) 24...c4 25.exf6 £a3+ 26.¢b1 ¥xf5+
27.¥e4+ ¥d7 28.fxg7 ¦e8 29.¥xh7 ¦xe1 30.g8£+ ¦e8
31.£gd5 1-0 S.Williams-Miezis, Oslo, 2004. 
- 8...¤d7!? 
Intentant 9...¤c5. 
- 9. 0-0 ¥xc3!? 
Un canvi temàtic. Les blanques tindran una deficient es-
tructura de peons al flanc de dama. 
- 10.bxc3 
Aquest és el moment crític entre l’obertura i el mig joc.. 

- 10...¤c5?! 
El cavall estava ben situat a d7, defensant el seu flanc
de rei. Prefereixo 10... 0-0. 
- 11.¥c2 0-0 
11... ¥g4!?. 
- 12.¥e3 
12.f5!? ¤e7 13.¤d4! f6 14.¦f3ƒ seguit per ¦h3 i £h5. 
- 12...b6 13.f5! 
Les blanques han d’atacar sense vacil·lar. 
- 13...¤e5 14.¤xe5 dxe5 15.£h5! 
15.¥xc5 bxc5 16.£d5 £xd5 17.cxd5 ¥a6„. 
- 15...f6 16.¥xc5 
Això porta a una posició igualada. És important saber què
passaria si les blanques continussin el seu atac: 16.¦f3!?
£e7 (16...£e8!? 17.£h4 £e7÷) 17.¦d1 (17.¦h3 g5!)
17...¥d7 i sembla que les negres poden defensar el seu
flanc de rei sense problemes amb ...¦hd8. 
- 16...bxc5 17.¦ad1 £e7= 
La posició ja està bloquejada i és difícil alterar l’equilibri;

però 17...£e8? no estava bé en vista a 18.£xe8 ¦xe8
19.¦d5. 
- 18.¥a4 ¦b8 19.¦d2 ¦b6 20.¦fd1 ¦d6 21.¦xd6 cxd6
22.£e2 ¥b7 23.£d3 ½-½

Estadística per a 5...¤g6 

Total 286 partides:
Blanques guanyen: 122 partides 53 % 
Negres guanyen: 103 partides 47 % 
Taules: 61 partides
Rating Performance Blanques 2075; 

Negres 2033. 

Resum de  5...¤g6  
Aquesta jugada és perfectament jugable. Les negres
tenen més problemes en la variant amb 6.¤f3 que en la
de 6.¥e3. En els dos casos probablement jugarien
6...¥b4+!, però les jugades clàssiques com 6...¥d6!? i
6...¤c6!? també es mereixen consideració.

Segons l’opinió de molts experts del GB (mai se’n pot
fiar cegament, d’aquestes) les negres ho tenen més fàcil
si es decideixen per 5...¤ec6. Aquesta serà la meta final
del sistema Alekhine. Ara, 6.¥e3 és la jugada més po-
pular, controlant la diagonal g1-a7. Les dues partides
següents ensenyen els plans possibles en aquesta línia
principal amb 6...¥b4+ 7.¤c3. 

PARTIDA 64
Alexander Alekhine 
Jakob Adolf Seitz

Hastings, 1925/26 (5)  

En aquesta partida clàssica investigarem la possibilitat
d’un contrajoc fi per a les negres amb ...£e7 i ...f5, i
també algunes alternatives estratègiques. 
- 1.c4 ¤f6 2.d4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤ec6!? 
La retirada 5...¤ec6 ofereix més avantatges posicionals
que 5...¤g6. El cavall b8 escaparà pel camí a6-c5 o d7 -
f6. Després de 6.¤f3 ¥c5, l’atac f4-f5 perd sentit (con-
sultau la partida 61). Per aquesta raó, Alekhine decideix
prevenir 6...¥c5: 
- 6.¥e3!? 
Altres variants no són gaire prometedores per a les blan-
ques: 6.¤c3 ¥c5 (6...¥b4!? també aporta contrajoc)
7.£h5!? d6 8.¥d2 ¤d7 9. 0-0-0 ¤f6 10.£g5 0-0³ Ne-
verov-Legky, Kiev ch-UKR, 1986.
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6... ¥b4+! 
Però l’alfil f8 té una altra bona casella. Ara, tant 7.¤d2
com 7.¤c3 (després de 7...¥xc3+ 8.bxc3) poden portar
¤ blanc cap a d5, i d’aquesta manera la dama negra
arribarà a la seva destinació a e7. Tot i així, també és
possible 6...¤a6!? i 7...¥c5 (vegeu la partida 68). 
7.¤c3 
Per 7.¤d2!? mirar Partides 66 i 67. 
7...£e7 
De nou, una típica maniobra de Budapest. Per a
7...£h4+!? vegeu la partida següent. 
8.¥d3 

- 8...f5!? 
Aquesta idea d’un lleuger contraatac és arriscada, però
no completament equivocada, com consideren alguns
autors del GB. L’altra, més estratègica opció és
8...¥xc3+ 9.bxc3 ¤a6 (9...d6). Aquesta posició també
pot incloure un escac a h4 per part de la dama negra
(6/7...£h4+ g3, consultau la partida 65). Les negres pre-
fereixen finalitzar el desenvolupament i després atacar
la debilitat estructural de les negres amb ...¤c5, ...b6,
...¥b7 i ...0-0-0. 

10.¤e2 (10.£h5 b6 11.¤f3 ¤c5 12.¥xc5 £xc5
13.£xc5 bxc5 14.¤d2 0 0 15.¦b1 ¦b8 16.¦xb8 ¤xb8
½-½ Averkin-Khalikian, Yerevan, 1977) 10...¤c5 11. 0-
0 b6 (11...¤xe4?! 12.¤d4ƒ; 11... 0-0!? ∅ 12.¤g3
¤xd3 13.£xd3 d6„) 12.¤g3 g6 13.¥d4 ¦g8 14.e5
¥b7 15.¤e4 ¤xe4 16.¥xe4 0-0-0 17.£a4 ¢b8
18.¦ae1 ¤xd4!? 19.cxd4 ¥xe4 20.¦xe4 d5 21.¦e3
dxc4 (21...c5!) 22.£xc4 £e6= Cvitan-Rogers, Vrsac
1987. 
- 9.£h5+ 
Aquesta és el millora d’Alekhine. Obliga a tenir una de-
bilitat addicional de caselles negres en el flanc de rei de
les negres que després explorarà. Les blanques també
havien provat: 

A) 9.£f3 fxe4 (9...¥xc3+!?) 10.¥xe4 ¥xc3+ 11.bxc3
0-0 12.¤e2 d6 13. 0-0 ¤d7 14.¤g3 ¤f6 15.¥xc6
bxc6 16.¥d4 ¥d7 17.¦ae1 £f7= Asztalos-Seitz,
Debrecen, 1925. Òbviament, 9.e5?! està malament
a causa de 9...¥xc3+ 10.bxc3 d6, guanyant un peó; 

B) 9.£c2!? d6 (9...¤a6!?„ 10.¤e2 ¥xc3+! 11.bxc3÷;
9...¥xc3+!?) 10.¤e2 fxe4 11.¥xe4 ¥f5 12. 0-0-0
(12.¥xf5!?) 12...¥xe4 13.¤xe4 0-0 14.¢b1 ¤d7
15.¥c1 ¦ae8„ Almond-Lochte, Dresden Ech, 2007.

- 9...g6 10.£f3 

- 10...¥xc3+! 
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Un canvi molt important en el sistema 4.e4! Les negres
han de realitzar-lo abans que les blanques juguin ¤ge2,
d’altra manera, després de ¤e2xc3 l’altre cavall de les
blanques es desplaçarà a d5 i causarà problemes. Per
exemple: 10...d6? 11.¤e2±. 
- 11.bxc3 
El moment crític en aquesta línia. 
- 11...fxe4? 
És l’error definitiu! 11...d6! era necessària, i si 12.¤e2
(12.exf5 ¥xf5 13.¥xf5 gxf5 14.¤e2 ¤d7÷) Alekhine
escriu que després de 12...0-0 les blanques tindran la
millor posició. Però les negres tenen forts recursos de-
fensius: 12...fxe4! 13.£xe4 (13.¥xe4 ¥g4! 14.£xg4
£xe4 amb la idea 15.£c8+¤d8) 13...¥f5 14.£xe7+
¤xe7 15.¥xf5 ¤xf5 amb un molt bon final per a les ne-
gres. 
- 12.¥xe4 0-0? 13.¥d5+ ¢h8 14.¤h3 d6 
14...¦e8 15.¢f2+- Tartakower. 
- 15. 0-0 

La lluita torna del revés la possibilitat amb ¥d4+, que
serà fatal per al rei negre. El punt de 9.£h5+ ara està
clar. 
- 15...¥xh3 
Alekhine comenta que totes les jugades de les negres
en aquesta posició són igual de dolentes: 15...¥f5
16.¦ae1 £f6 17.¤g5+-. 
- 16.£xh3 £d7 17.f5! gxf5 
17...¦xf5 18.g4! 
- 18.¦ab1 f4 19.¥xf4 £xh3 20.¥e5+! 1-0 
Les blanques guanyen després de 20...¤xe5 21.¦xf8+
¢g7 22.¦g8+ ¢f6 23.gxh3. Aquesta va ser l’última
de les quatre famoses victòries amb 4.e4 d’Alexander
Alekhine. 

Resumint, en la posició després de 8.¥d3 hi ha dos
plans aplicables per a les negres: En primer lloc, el tren-
cament 8...f5!? és molt interessant, creant una crisi pri-
merenca. La resposta de les negres 11...d6! està
forçada, després de la qual les oportunitats s’igualen. La

segona opció és l’elecció estratègica 8....¥xc3+ 9.bxc3
¤a6!?, bloquejant els dos alfils blancs i atacant amb
peces l’estructura de peons e4-f4 i c4-c3. Amb el pas
de temps, les negres varen trobar un interessant escac
intermedi amb la dama. 

PARTIDA 65
Paul Keres 
Klaus Eckhardt

correspondència 1933

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤ec6
6.¥e3 ¥b4+ 7.¤c3 £h4+!? 
Una idea inspirada per l’escac intermedi d’Alekhine (£d1-
h5+-f3) en la seva partida contra Seitz (partida 64). 
- 8.g3 

A partir d’aquí les negres tindran oportunitats d’atacar
al llarg de Milky Wayo Via Làctia, la diagonal a8-h1. 
- 8...¥xc3+! 
Aquest canvi – abans que les blanques hagin jugat ¤ge2–
preveu la possibilitat d’emplaçar ¤ a d5 i també dobla els
peons c, que crearà un bon objectiu per les peces negres. 
- 9.bxc3 £e7 

- 10.¥d3 
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Seguint el pla d’Alekhine. Podem trobar altres idees prin-
cipals en les partides següents il·lustratives. Les alter-
natives són: 

A) 10.¢f2 b6 (o 10...d6!? i ...¤d7-f6 g4+) 11.¥d3 ¥b7
(és el millor lloc per a l’alfil en aquesta línia, espe-
cialment després de g3) 12.¤f3 ¤a6!. 

En aquesta línia és la típica instal·lació de les peces del
flanc de dama de les negres. Ara les negres poden es-
collir l’enroc al flanc de dama, amb la possibilitat d’una
tempesta de peons en els flancs oposats: 13.¦e1 ¤c5
14.£c2 0-0 (14...¤xd3+!? 15.£xd3 d6∓) 15.¥d4 f6
16.¦e2 ¦ae8 17.¦ae1 ¤xd3+ 18.£xd3 £f7 (pressio-
nant el peó c4)

19.c5 ¤b8!? (intentant ...¥a6) 20.cxb6 axb6 21.¦b2
¦e6!? (provant de ...¦fe8 amb l’objectiu del peó e4)
22.£b1 ¦fe8 23.¤d2 £h5 24.¢g1 f5 25.e5 £h3 (fi-
nalment, observem com les negres exploren les debili-
tats creades en l’obertura: la seva idea és ...¦g6 i
...h7 h5-h4, utilitzant el control per la diagonal b7-h1)
26.¤c4 ¦g6 27.¦e3 h5!? 28.£f1?? £xf1+ 29.¢xf1
¥a6! 0-1 Dührssen- Heidenfeld, Berlín, 1930; 

B) 10.¥g2!? és interessant:

10...d6 (10...b6 11.¤e2 ¥b7 12. 0-0 ¤a6 13.¤d4
¤xd4 14.¥xd4 0-0 15.f5 f6 16.e5! ¥xg2 17.exf6ƒ
Norri-Mäki Uuro, Finlàndia, 2003; 10... 0-0!?)
11.¢f2? (11.¤e2) 11... 0-0 (11...¤d7!? amb la
idea de ...¤f6-g4+) 12.£c2 ¤a6 13.¤f3 ¥d7
14.¦he1 ¦ae8 15.¤d2 b6 16.¢g1 ¤c5 17.h3 £d8
18.¦ad1 £c8 19.¢h2 h6 20.¥f2 ½-½ Naumkin-
Koptsov, Moscou 2002. 

- 10...d6! 
Bloquejant els peons centrals de les blanques. 10...¤a6!?
11.¥c2 (11.¤f3!? b6 12.¤d4!? ¥b7 13. 0-0 0-0-0
14.¤f5 £f8 15.¥d4 f6 16.¤e3 ¤c5 17.¤d5 ¤a5 18.¥f2
¥a6 19.¦e1 ¤xd3 20.£xd3 ¥xc4∓ Ananchenko-Kahn,
Budapest 2000) 11...b6 12.¤f3 ¤c5 13. 0-0 ¥b7
(13...¤xe4!? 14.¥xe4 £xe4 15.¥xb6 0 0=) 14.e5 0-0-0
15.¤d4 f6 16.¤f5 £f8 17.¥d4 g6 (17...¦e8!?) 18.¤e3
fxe5 19.fxe5 £h6 (19...£g7!) 20.¤d5 ¤e6 amb oportu-
nitats mútues. Curiosament, Keres va repetir aquesta poc
prometedora variant uns anys més tard en una partida re-
gular: Keres-Gilg, Praga, 1937. 
- 11.¢f2 
El rei s’escapa del possible perill de clavament i re-
força ¥e3.

Trucs: 11.£f3?! ¤d7! 12.¤e2? (12.¤h3= ¤de5!)
12...¤de5! 13.fxe5 ¤xe5 14.£g2 ¤xd3+-+; Les ne-
gres no només tenen un peó extra, sinó que també l’a-
tac. És millor 11.¤f3!? 0-0 amb les idees ...f5 o
...¥f5, atacant per la columna e. 

- 11...¤d7! 12.¤f3 ¤c5 
12... 0-0!?; 12...¤f6!?. 
- 13.¦e1 
Després de 13.¥xc5 dxc5 14.e5 ¥d7 les negres poden
triar tant ...0-0-0 com ...0-0. 
13...¤xd3+! 14.£xd3 ¥d7 
14... 0-0!? amb la idea  ...b6 i ...¥b7, i les negres estan
lleugerament millor. 

Salts de cavall 3. dxe5 ¤g4 4. e4 ¤xe5 5. f4

Diagrama d’anàlisi

Diagrama d’anàlisi



15.¦ab1 b6 16.¦bd1 ¦d8 17.¥c1 0-0 18.¥a3!? 
Amenaçant e4-e5. 
18...f6! 19.¢g2 £f7! 

Una altra debilitat (¤c4 ) serà atacada amb ...¤a5/¥e6.
Aquesta idea és similar a la línia amb 4.¥f4 a Rubins-
tein-Schlechter, Berlín, 1918 (Partida 2). 
- 20.¦e3 ¤a5 21.¤d2 ¥e6 22.g4 ¥xg4 23.¦g1 ¥e6!-
+ 24.¢h1 ¤xc4 25.f5 ¤xe3 26.fxe6 £xe6 27.£xe3 f5 
27...£xa2!?. 
- 28.c4 fxe4 29.¥b2 ¦d7 30.¦g3 d5 31.h4 c6 32.h5
¦f5 33.¢g2 ¦xh5 34.cxd5 ¦hxd5 35.¤xe4 ¦d2+ 0-1 

Resumint: l’escac intermedi 7...£h4+ ajuda les negres
a obtenir el perillós contrajoc per a les caselles blan-
ques, just al cor de la posició de les blanques. Un cop
es completa el desenvolupament, les blanques han de
reforçar el centre abans de començar cap activitat,
però les negres tenen bones possibilitats d’organitzar
un contraatac. Les seves armes principals són l’atac
als peons dèbils de les blanques i els trencaments amb
els  propis peons.

PARTIDA 66
Rustem Dautov 
Pavel Blatny 

Bad Wörishofen, 1991 

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤ec6
6.¥e3 ¥b4+ 7.¤d2 
Les blanques volen evitar doblar els seus peons, tal
com passaria en cas de 7.¤c3 ¥xc3+. Les seves
peces seran lleugerament passives, al temps que la
seva meravellosa estructura de peons no és garantia
de victòria al final de la batalla. 

7...£e7!? 
Un atac estàndard. Les negres tenen, com a mínim,
altres tres continuacions: Potser que el més segur
sigui 7...¤a6!? 8.a3 ¥c5 9.¥xc5 ¤xc5„ o l’elecció
de Panchenko 7...d6!?, vegeu la partida 67. Està en
l’esperit de la línia 7...£h4+!?. L’escac intermedi amb
la dama negra sempre es mereix atenció: 8.g3 £e7
9.¥g2 (9.£f3 d6„) 9...¤a6!? (9...a5 10.¤e2 ¤a6
amb un bon desenvolupament, Pomar-Heidenfeld, Ens-
chede Zonal, 1963. També està bé 9... 0-0! 10.¤e2
¥c5 11.¥xc5 £xc5= Pomar) 10.a3 (10.¤e2 ¥c5!
11.¥xc5 £xc5„) 10...¥c5 11.¥xc5 ¤xc5 (intentant
...¤d3+ o ...¤xe4-f5) 

12.b4 (Dautov-Haas, ràpides Buhl, 1992) 12...¤d3+!?
13.¢e2 ¤b2 14.£c1 ¤d4+! 15.¢f1 ¤a4 amb un joc
original. 
- 8.a3 ¥c5! 
Les negres poden arriscar-se i acceptar el peó: 8...£xe4
9.¢f2 (9.£e2!? és semblant) 9...¥xd2 10.£xd2 £g6!?
11.¥d3 f5. Aquí les negres han de trobar un pla per tal
de desenvolupar el flanc de dama. 
- 9.¥xc5 
A la 9.£f3 ¤d4!? ofereix contra oportunitats. 
- 9...£xc5 
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La posició està igualada, però qui triï les millors jugades
guanyarà. 

- 10.£f3 ¤d4?! 
Una jugada impetuosa. La principal alternativa era
10...d6!?, per exemple: 
11. 0-0-0 ¤d7! 12.¤e2 ¤f6„. 
- 11.£c3 a5 12.¤df3! ¤xf3+ 
12...¤bc6 13. 0-0-0! ¤xf3. 
- 13.¤xf3 0-0 14. 0-0-0 ¤c6 15.¦d5! £e7 16.e5± 

Ara els peons i les peces de les blanques dominen el
tauler. Guanyen la partida a la jugada 60. Les negres no
estan obligades a atacar amb la dama directament. És
possible esperar una jugada més. 

PARTIDA 67
Peter Restas 
Alexander Panchenko

Budapest, 1990 (7) 

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤ec6
6.¥e3 ¥b4+ 7.¤d2 d6!

Una jugada de peó? És clar, és necessari preparar el des-
envolupament de les peces del flanc de dama. 
- 8.¥d3 
8.¤f3 ¤d7!. 
- 8...£h4+!? 9.g3 £f6! 
Aquest cop l’atac passa a la diagonal f6-b2. 9...£e7!?. 
- 10.£c2 
10.a3 £xb2!? 11.axb4 ¤xb4 12.¢e2 ¥g4+ 13.¤f3
¥xf3+ 14.¢xf3 ¤xd3÷ 15.£a4+ ¤d7!? 16.¦hb1 £f6
17.¦xb7? 0-0!∓. 
- 10...¤a6! 11.¤e2 ¥c5! 
La posició està a favor de les negres. Les blanques no
tenen temps per activar les seves peces. 
- 12.e5 

12.¥xc5 ¤xc5 i ...¤b4 o ...£xb2!. 
- 12...dxe5 13.¤e4 £e7 14.¥xc5 ¤xc5 15.¤xc5 £xc5
16.¥xh7? ¥e6 17.¥e4 exf4 
17... 0-0-0!-+. 
- 18.¤xf4 ¥xc4 19.¥xc6+ £xc6 20. 0-0 0 ¥xa2
21.¦he1+ ¢f8 22.£xc6 bxc6 23.h4 ¦e8 24.¦f1 ¦h6
25.¦f3 ¥c4 26.¦d7 ¦c8 27.¦e3 ¦d6 28.¦de7 ¥b3
29.¤d3 ¦cd8 30.¢d2 ¦xd3+! 0-1 
Aquesta dinàmica partida ensenya els desavantatges del
pla de les blanques 6.¥e3 ¥b4+ 7.¤d2. Les peces blan-
ques estan passives i no poden entrar en joc. Al temps
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que les negres aconsegueixen un reeixit contrajoc sense
presses, però sempre mantenint un bon ritme. 

Conclourem l’estudi de 6.¥e3 amb la resposta
6....¤a6!?, una jugada universal i un recurs clàssic per
a les negres en el sistema Alekhine.

PARTIDA 68
Iosif Rudakovsky
Boris Ratner 

Moscou ch-URS, 1945 (7) 

- 1.c4 ¤f6 2.d4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤ec6
6.¥e3 ¤a6!? 

Una maniobra universal amb el cavall b8 que ha demos-
trat ser molt efectiva a moltes línies. Amb un joc sòlid,
les negres preparen el canvi estratègic ...¥c5. 
- 7.¤c3! 
Ara els peons blancs no poden ser doblats. 
- 7...¥c5! 
La línia 7...¥b4 pot ser trobada a la partida 77. 
- 8.£d2 
Intentant mantenir la tensió i preparant l’enroc al flanc
de dama. 8.¥xc5 ¤xc5 9.£h5!? (9.¤f3?! 0-0 10.¥d3
£f6!?) 9...d6 10. 0-0-0 0-0 11.¤f3 f6!? 12.g4 £e8!
13.£h4 a5 (13...¤b4!) 14.¦g1÷ era J. Fischer-Segal,
Bucarest, 1967. 
- 8...d6 9.¤f3 
9.¥d3?! ¥g4 10.¤ge2 £h4+! 11.¤g3 ¥xe3 (› 11...
0-0-0!? 12. 0-0 ¦he8„; 11...¤ab4!?) 12.£xe3= Dau-
tov-Köpf, Alemanya 1991. 
- 9... 0-0

- 10.¥d3 
Sembla natural. Algunes partides espectaculars es
varen jugar amb idees similars: 10. 0-0-0!? ¦e8!
(10...¥xe3 11.£xe3 ¤c5 12.¥d3 ¤b4 13.¥b1 ¦e8
14.e5 f5 15.£d2 ¥e6 16.¤d5 a5 17.¤xb4 axb4
18.£xb4? ¦a4-+ Borisenko-Belova-Semenova, Riga
1955) 11.¥d3 ¥xe3 12.£xe3 ¤c5 13.¦he1 ¤b4
14.¥b1 ¥e6 15.¤d5 (15.a3?? ¤b3 mat) 15...¥xd5
16.cxd5 c6! 17.£c3 a5 18.a3 

18...cxd5! (començant un atac típic al rei) 19.axb4 axb4
(19...¤xe4!∓) 20.£xb4 ¦a4 (20...£c8!‚) 21.£b5 ¦a5
22.£b4 £c7? (22...£c8) 23.¢d2÷ Merriman- Anagnos-
topoulos, Port Erin, 1994. 
- 10...¥xe3 
10...¤ab4!?. 
- 11.£xe3 ¤c5 12.¥c2?! 
El temps és massa valorat per a aquesta jugada. 12. 0-
0 Les negres poden intentar 12...¦e8!?. 
- 12...¤b4! 13. 0-0-0 ¤xc2 
13...¥e6!?. 
- 14.¢xc2 ¦e8! 
Indubtablement, aquesta posició és més prometedora per
a les negres al començament del mig joc. 

¤ı 115

Diagrama d’anàlisi



- 15.¦he1 ¥d7 16.e5 b6!? 
Aquesta simple jugada obre camí per a la dama negra
cap al rei de l’enemic. 16...a6!? era una alternativa. 
- 17.¢c1 dxe5 18.fxe5 £c8! 19.£g5? 
Era preferible 19.£f4. 
- 19...h6 20.£g3 £a6! 21.¦d4? 

- 21...¥f5! 
Ara el rei blanc està en perill. 
- 22.¤d2 ¦ad8 23.¦xd8 
O 23.¤d5 ¢h7!-+.
- 23...¦xd8 24.¦f1 ¥g6 25.¤d5 £xa2 0-1 
És el que sorgeix en moltes variants després de la maniobra
clàssica ...¤a6!? Les negres obtenen la iniciativa, al mateix
temps que el rei de les blanques encara treballa de porter.  

Resum de 6.¥e3. 
La millor part de gairebé totes les línies amb 6.¥e3 són les
múltiples possibilitats: les negres poden iniciar el contraatac
immediatament amb 6...¥b4+ seguit per 7...£e7 o
7...£h4+. Però també poden triar la més tranquil·la 6...¤a6,
desenvolupant-se en primer lloc. Desafortunadament, en
l’actualitat la variant 4.e4 es juga molt escassament i les ne-
gres no poden posar en pràctica totes les idees proposades
en les partides 64-68. 

Rapsòdia hongaresa
Un nou intent de ressuscitar l’atac 4.e4 va ser emprès al
març de 1926 a Semmering, en el torneig més gran d’aquell
any. Va ser introduït pel famós teòric Ernst Grünfeld. Des-
prés de 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤ec6 les blanques poden jugar
6.a3, evitant ...¥b4+, encara que això signifiqui realitzar les
primeres sis jugades únicament amb els peons. 

Aquesta jugada pren sota control la casella b4 i d’aquesta
manera reforça la important maniobra de cavall cap a d5.
Tot i així, el primer intent de 6.a3 en el torneig temàtic gam-
bit de Budapest revela el principal desavantatge: la despesa
d’un temps important. A Semmering la lluita va acabar 2-1
a favor de les negres: Vajda, contra Tarrasch, i Réti, contra
Kmoch, varen mostrar el pla correcte per igualar. Després
de 6.a3 a5 7.¥e3 ¤a6 seguit per ...¤c5, les negres tenen
suficient contrajoc (vegeu la partida 70 Kmoch-Réti). Però
la veritable sensació de Semmering va ser la derrota d’Ale-
khine a Gilg... 

PARTIDA 69
Alexander Alekhine
Karl Gilg 

Semmering, 1926 (3) 

Aquest és un exemple on el violent atac d’Alekhine falla. 
- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤ec6 6.a3 
En aquest moment és important entendre si la jugada és
defensiva o atacant. Quines són les actuals amenaces de
les blanques? 
- 6...a5 
L’habitual reacció de les negres a a3. Intenten jugar ...¥c5.
En els seus escrits sobre el GB alguns autors mostren llum
vermella a la jugada natural 6...¥c5!? (!), basant-se en
que seria trobada per 7.b4! (?!) (si 7.¤f3 d6! i ...¥g4³).
Ara, no està clar 7...¥xg1!? 8.¦xg1 0-0!, però no
8...£h4+? 9.g3 £xh2 10.¦g2!±) 8.¦a2 d6!? amb una po-
sició inexplorada, però les negres tenen una forta resposta
a 7...¥d4!. En tots els casos, el rei blanc romandrà al cen-
tre el que queda de la partida. 
- 7.¤c3 
Sembla com si Alekhine estigués repetint la reeixida idea en-
front d’Euwe (vegeu la partida 50), mostrant certa obsessió
per portar el seu cavall a d5 tan aviat com sigui possible. Una
opció més lògica és 7.¥e3!?, vegeu les partides 70 i 71. 
- 7...¥c5 8.¤d5?! 0-0 9.¥d3 d6 10.£h5 
Un atac massa optimista. L’únic objectiu de les peces blan-
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ques és el rei negre. Les amenaces de e4-e5 i ¤f3-g5 sem-
blen molt inhòspites. Però les negres no estan obligades a
assentar-se i esperar! 10.¤f3 ¤e7„. 

10...¤d7!? 
Un any més tard, Vajda va intentar millorar aquesta partida
Alekhine-Gilg ressenyant la seva meta en la debilitat del cen-
tre de les blanques: 10...¤d4!? (una disposició simètrica
dels cavalls a d5-d4: les negres intenten atacar el ¤d5 amb
...c6) 11.e5!? g6! 12.£h6 dxe5 13.fxe5 ¦e8!. 

Reacció central a un atac de flanc. I aquesta partida és una
perfecta il·lustració de la norma. 14.£f4?! (un intent de
treure alguna cosa de l’emplaçament a ¤d5) 14...¤d7!
15.¥e3 ¤e6! 16.£g3 c6 17.¤c3 ¤xe5! (les blanques se-
gueixen sense temps per enrocar-se) 18.£xe5 ¤f4!?
19.£xf4 ¥xe3 20.£f1 ¥xg1+ 21.¢d2 ¥d4 22.¦d1 ¥g4
23.¦e1 ¦xe1 24.£xe1 ¥f5 25.£g3 ¥xd3 26.£xd3 £g5+!
0-1 Gilg-Vajda, Kecskemet, 1927. 
- 11.¤f3 h6? 
Era millor canviar el cavall d5: 11...¤e7! ³. 
- 12.g4? 
Jugat sense respectar l’adversari. Les blanques haurien de
continuar amb 12.£h4!?, amb una posició igualada. 
- 12...¤f6! 

12...¤d4!? 13.¤xd4 ¥xd4∓. 
- 13.¤xf6+ £xf6 14.f5 ¤d4! 
Els cavalls estan canviats i els recursos d’atac de les blan-
ques s’estan esgotant. 
- 15.g5 
No hi ha tornada enrere. 
- 15...¤xf3+ 16.£xf3 hxg5 17.h4 ¦e8 18.¢d1 
Si 18.hxg5 £xf5 19.£h5 ¦xe4+! i les negres guanyen en
totes les línies. 
- 18...gxh4 19.¢c2 ¥d7! 20.¥d2 

- 20...¦a6 
Amenaçant 21...¦b6, però 20...¥d4 21.¦ab1 b5! 22.cxb5
¦e5 era més fort. 
- 21.£h5? 
Intent d’atac final, però aquest cop Gilg troba les millors res-
postes. 
- 21...¥a4+! 22.¢c1 
22.b3 perd a 22...¥xb3+! 23.¢xb3 ¦b6+. 
- 22...¦b6 23.¦a2 ¥d4 24.b4 ¥e3! 

Les blanques estan totalment destrossades. 
- 25.¥xe3 £c3+ 26.¥c2 £xe3+ 27.¢b1 ¥xc2+ 
27...axb4!. 
- 28.¦xc2 axb4 
28...¦xe4-+. 

¤ı 117

Diagrama d’anàlisi



- 29.£xh4 bxa3+ 30.¢a2 £h6! 31.£xh6 gxh6 32.¦xh6 ¢g7 
Amb l’esperança d’un final de torres per les blanques... 
- 33.¦h4 ¦b2+ 34.¦xb2 axb2 35.¢xb2 ¦h8 36.f6+ ¢g8
37.¦f4 ¢f8 38.¢c3 ¦h3+ 39.¢d2 ¢e8 40.e5 dxe5
41.¦f5 ¦h6 42.¦xe5+ ¢d8 43.¦d5+ ¢c8 44.¦f5 ¢d7
45.¦d5+ ¢e6 46.¦c5 c6 47.¦a5 ¦h8 48.¦a7 ¦b8
49.¢c3 ¢xf6 50.¢b4 ¢e5 51.¢c5 f5 52.¦a1 f4
53.¦e1+ ¢f5 54.¦e7 b5 55.¢xc6 bxc4 56.¢d5 ¦d8+
57.¢xc4 f3 58.¢c3 ¢f4 59.¦f7+ ¢g3 60.¦g7+ ¢f2
61.¦g6 ¢f1 62.¦f6 f2 63.¦g6 ¦d5 64.¢c2 ¢e2
65.¦e6+ ¢f3 66.¦f6+ ¢e3 67.¦f8 ¦d4 0-1 

Després d’aquesta partida Tartakower va exclamar: «El gam-
bit Budapest s’ha recuperat! (...) L’enginyosa idea d’Alekhine
ha estat refutada amb una forta defensa.» Per la seva banda,
Alekhine va confessar que «havia subestimat la força del
seu rival» i havia «perdut la partida ja en l’obertura».

PARTIDA 70
Hans Kmoch 
Richard Réti 

Semmering, 1926 (10)  

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤ec6 6.a3
a5 7.¥e3! ¤a6! 

Una maniobra habitual en la variant 4.e4 amb garantia d’un
joc igualat. 
- 8.¤f3 
En el mateix torneig Tarrasch va provar 8.¥d3 ¥c5! 9.£d2
£h4+?! (9...d6!?=) 10.g3 £e7 11.¤c3 ¥xe3 12.£xe3 £c5
13.£xc5 ¤xc5 14. 0-0-0 d6 15.¥c2 ¥e6 16.¤d5 0-0-0 però
no va obtenir avantatge, Tarrasch-Vajda, Semmering, 1926. 
- 8...¥c5! 
Les negres utilitzen la casella c5 com a destinació exterior
per a les seves peces. 
- 9.£d2 d6! 10.¤c3 0-0 
10...¥g4!?„. 
- 11.¥d3 ¥xe3 12.£xe3 ¤c5 13. 0-0 ¦e8 14.¥c2 a4 

14..¥e6!?. 
- 15.¦ae1 f6 
Defensant-se contra la possible e4-e5. 15...¥e6!?
16.¤d5 ¤a5! 17.£c3 c6„. 
- 16.£f2 ¥g4 17.¤d4 

- 17...£d7 
Com de costum, Réti recomplica. Era preferible 17...¤xd4
18.£xd4 b6=. 
- 18.¤xc6 
18.¤d5!?; 18.e5!?. 
- 18...bxc6 19.f5?! ¥h5! 20.£h4 ¥f7 21.¦f3 ¦e5 
21...¥xc4? 22.e5!. 
- 22.¦ee3 ¥xc4 23.¦h3 h6 24.¦eg3 ¢f8™ 
24...¢h8? 25.£f4!‚. 
- 25.¦g6 
25.£f4!? prepararia per a 26. ¦xh6. 
- 25...¦ae8 26.¦hg3?? 
Donant pas a un espectacular sacrifici de dama. 26.£g4!?
¦8e7 27.¦g3 era poc clar. 

- 26...£xf5!! 
Amb diverses amenaces de mat. 
- 27.¦xf6+ 
27.exf5?? ¦e1+ 28.¢f2 ¦f1 mat. 
- 27...£xf6 

Salts de cavall 3. dxe5 ¤g4 4. e4 ¤xe5 5. f4



27...gxf6? 28.£xh6+ ¢e7 29.¦g7+ ¢d8 30.exf5+-. 
- 28.¦f3 ¦8e6! 29.¤xa4 ¤xa4 30.¥xa4 ¦xe4 31.¦xf6+
¦xf6! 
Amenaçant 32... ¦f1. 
- 32.g4 ¥e2 0-1 
I després d’aquesta victòria Réti va comentar: «Aquest és
un temps de renaixement del gambit de Budapest» a Geza
Maroczy, parlant sobre «Hungarian rhapsody». La partida a
continuació mostra com els grans mestres del ja ben entrat
segle XX jugaven el Sistema Alekhine.

PARTIDA 71
Rustem Dautov 
Loek varen Wely 

Bundesliga Alemanya, B 1993/94  

1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤ec6 6.a3
a5 7.¥e3 ¤a6 8.¤c3 
En un altra partida «fresca» les blanques varen optar per
8.£d5, un interessant intent de prevenir ...¥c5, però la
dama negra mai estarà segura rodejada per l’exèrcit negre:
8...b6! (intentant ...¥c5 i ...¥b7; també és possible 8...d6!?
„) 9.¤c3 ¥c5 10.¥xc5 ¤xc5 11.¤f3 ¥b7!„

12. 0-0-0 £e7 (12...£f6!) 13.£h5 0-0 0! 14.¥d3 a4
15.¥c2 ¤a5 16.¦he1 ¤xc4 17.¤xa4? ¤xa4 18.¥xa4
£f6!∓ Suba-J.Gonzalez García, Benasque 1996. 
- 8...¥c5 9.£d2 d6 10.¥d3 
Per a 10.¤f3 consultar la partida prèvia. 
- 10...£h4+!? 11.g3 £h5 12.¢f2?! 
12.¥e2 ¥g4„. 
- 12... 0-0³ 

- 13.¤f3 
13.¤ge2? f5!∓. 
- 13...¥g4 
13...¥h3!?. 
- 14.¥e2 ¦fe8 15.h3 ¥xf3 16.¥xf3 ¥xe3+ 
16...£g6!?. 
- 17.£xe3 £c5?! 18.£xc5 ¤xc5 19. ¦ad1!² 
19.¤d5 ¦ac8„. 
- 19...a4! 
Amb la idea de ...¤a5. 
- 20.¤d5 ¤a6 
20...¤xe4+? 21.¢g2±. 
- 21.¤c3?! 
21.¦he1 encara ofereix un lleuger avantatge. 
- 21...¤c5 22.¤d5 ¤a6 23.¤c3 1/2-1/2
Aquest va ser un joc molt professional. A totes les fases de
la partida els dos cavallers varen evitar vessar sang (una
mica de crítica). 

PARTIDA 72
Rustem Dautov 
Loek varen Wely 

Bundesliga, Alemanya,B 1993/94 

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤ec6
6.¤f3 ¥c5 7.a3 
La idea a2-a3 pot ser emprada en qualsevol moment de
l’obertura. 
- 7...a5 
La resposta usual. M’estim més 7...d6!?. 
- 8.¤c3 
8.£d5?! d6! 9.f5 ¤e7?! (9...¤d7!∓) 10.£d3÷ C. Alvarez-
C. Rogers, Jakarta, 1987. 
- 8...d6
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- 9.£d3!? 
9.h3 0-0³ 10.¥d3 ¦e8 11.¤e2? ¤d7 12.£c2 f5! 13.exf5
¤d4! 14.¤xd4 ¥xd4‚ 15.¢f1 ¥b6 16.¥e4 ¤c5
17.¥d5+ ¢h8 18.¥d2 c6 19.¥f3 d5 20.cxd5 cxd5 21.g4
¥d7 22.a4 ¦c8 23.¥c3 ¤e4 24.¦d1 £h4 25.¥xe4 £f2
mat, H. Hernández-P. García Castro, Padrón, 2004. 
- 9... 0-0 10.¥d2 ¥g4 
10...¤d7!? 11. 0-0-0 ¦e8„. 
- 11. 0-0-0 ¤d7 12.h3 ¥xf3 13.gxf3 ¤f6 
13...¥d4!? 14.¢b1 ¤c5„. 
- 14.¤d5 ¤xd5 15.cxd5 ¤e7 16.¢b1 
16.f5!?. 
- 16...c6! 17.dxc6 bxc6 18.f5 f6 19.¦h2 d5 20.¦g2 ¢h8
21.¥c1 ¦a7 
21...¦b8. 
- 22.¦c2 ¥b6 23.h4 ¦d7 24.h5 h6 25.f4 ¥c7 26.¥g2 £b8
27.exd5 cxd5 28.¥e3 ¥xf4 29.¥c5 ¥d6 30.¥d4 ¥e5
31.¥c5 d4!?T 0-1 
31...¦b7!ƒ. 

Resum de 6.a3?! 
• Sembla un intent ambiciós de treure quelcom de res.

Les blanques ni tan sols tenen temps suficient per des-
plaçar només els seus peons; les negres obtenen un
bon joc sense problemes. 

• L’estudi de la posició després de 6.a3 ha de començar
amb l’atac immediat 6...¥c5!? (vegeu comentaris a la
partida 69, Alekhine-Gilg).

• La darrera esperança dels jugadors de les blanques ha
de ser 6.¤f3!?, el més natural, flexible i, possiblement,
el més perillós pla. 

PARTIDA 73
Frederick Yates
Rudolf Spielmann 

Karlsbad, 1923 (10) 

L’estadística de Spielmann al sistema d’Alekhine (capítol
segon, 4.e4) és la següent: havia jugat tres partides. Al 1919
va guanyar amb blanques un partida original amb 4.e4 con-
tra Réti (partida 57), al 1922 va guanyar una batalla real-
ment dura amb negres contra Euwe (partida 53), però al
1923 va ser destrossat com un novell pel fort jugador an-
glès, que va emprar el sòlid i natural pla amb 6.¤f3!? i que
més tard anomenaríem «atac Yates». 
- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤ec6
6.¤f3!? 

Salts de cavall 3. dxe5 ¤g4 4. e4 ¤xe5 5. f4

El llegendari gran mestre austríac Rudolf
Spielmann (1883-1942) va assolir un nivell

extremadament alt en el seu temps. Va passar
per tota mena de batalles als escacs, incloent

algunes del gambit de Budapest. 



Òbviament, el desenvolupament del cavall g1 és l’elecció
més adequada aquí. 
- 6...¥c5 7.¤c3 
Primer, cavalls fora. 
- 7...d6 8.¥d3 0-0!? 
Aquesta podria ser la posició clau en la línia amb 6.¤f3.
Fins ara, ambdues bandes han fet les jugades més naturals. 

- 9.a3?! 
Seria interessant saber quina és la idea real rere aquest mo-
viment «discret». Més tard, Yates va millorar el joc de les
blanques amb 9.£e2!?, vegeu la partida següent. 
- 9...a5?! 
L’amenaça de b2-b4 sempre espanta, així que potser aquest
va ser un reflex respecte d’això. Tot i així, és difícil creure
que les negres puguin patir cap mena de dificultats en
aquesta situació. Hi ha moltes més respostes fortes i crea-
tives: 9...¥g4!?; 9...f5!?; 9...¤d4!?. 
- 10.£e2 ¥g4 11.¥e3 ¤d4 12.£f2 

Un altre moment important en aquesta línia. 
12...¥xf3? 
El punt defensiu és trobar-se en la jugada 12...¤e6!. 
13.¥xd4! ¥xd4 14.£xd4ƒ 
Ara domina l’exèrcit blanc, sota el comandament del talentós
mestre anglès. 

14...¤c6 15.£f2 ¥h5 16. 0-0 f5 17.exf5 ¥g4 

- 18.f6! 
Molt similar a una altra partida famosa (partida 52 Euwe- Mieses). 
- 18...£xf6 19.¤d5 £d8 20.¦ae1 ¤e5 21.¥xh7+! ¢xh7
22.£g3 c6 23.fxe5 cxd5 24.¦xf8 £xf8 25.£h4+ ¢g8
26.£xg4 dxe5 27.£e6+ £f7 28.£xd5 ¦e8 29.£xf7+
¢xf7 30.¦e3 ¦c8 31.¦xe5 ¦xc4 32.¦b5 ¦c7 33.¢f2
¢g6 34.¢f3 
L’antic mestre Spielmann va abandonar abans de perdre el
segon peó. Confi que aquesta interessant partida clàssica
ajudarà que lector entengui més sobre els errors principals
i els moments quan es cometen. En la partida següent veu-
rem les millors jugades per als dos colors. 

En la partida blitzque ve a continuació, jugada per Internet,
analitzarem més a fons el desenvolupament de la línia pel
mestre Yates.

PARTIDA 74
Oleg Spirin 
Viktor Moskalenko 

Internet, 2007 

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤ec6
6.¤f3 ¥c5 7.¥d3 
Després de 7.¤c3 d6 8.¥d3, la directa 8...¥g4 hauria estat
precipitada: 9.h3 ¥xf3 10.£xf3 ¤d4?! (10...£h4+ 11.g3
¤d4÷) 11.£g3 0-0 12.¥d2² I.Novikov-Moroz, Kherson, 1989. 
- 7... 0-0 8.¤c3 d6 
Amb un diferent ordre hem arribat a la mateixa posició
(Yates-Spielmann, partida 73). 
- 9.£e2! 
Sembla ser la millor opció. Les blanques preparen ¥e3 i
l’enroc al flanc de dama. 9.¥d2?! ¤b4!? 10.¥b1 a5³. 
- 9...¥g4!? 
Una maniobra típica amb l’amenaça de ...¤d4. La sòlida
9...¤d7!? també és interessant: 10.¥e3 ¥xe3 (10...¤b4!?;
10...¦e8) 11.£xe3 f5 (11...¤c5!?) 
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12. 0-0 Yates-Torres, Barcelona, 1929; o 12. 0-0-0!?, o
9...¤a6!?. 
- 10.¥e3 ¤d4!? 
Amb aquest nou salt de cavall g8, les negres inicien un con-
traatac amb tres peces i dama. 10...¤a6!? 11. 0-0-0 no
està clar. 
- 11.£f2 

- 11...¤e6!? 
11...¥xf3!? 12.gxf3 ¤e6 (12...¤bc6 13. 0-0-0!?ƒ) 13.f5
¤f4 (13...¥xe3 14.£xe3 £h4+ 15.£f2 £xf2+ 16.¢xf2)
14. 0-0 0 £g5 15.¤d5ƒ Spirin-Moskalenko, playchess.com,
2007; 11...¤xf3+ 12.gxf3 ¥xe3 13.£xe3 £h4+ 14.£f2
£xf2+ 15.¢xf2² Wood-Bakonyi, Budapest, 1948. 
- 12.g3 
Sorgeix una posició difícil d’avaluar després de 12.f5!?
¥xe3 13.£xe3 ¤c5 14.0-0-0 ¤bd7. 
- 12...¤c6 13.h3 
No hi ha perill a 13.0-0?! f5 (13...¦e8!?„) 14.exf5 ¥xf5
15.¥xf5 ¦xf5= Ager-Lochte, Baviera 1999. 
- 13...¥xf3 
13...¥xe3 14.£xe3 ¥xf3 15.£xf3 ¤c5 (15...¤b4!?) 16. 0-
0-0² Spirin-Moskalenko, playchess.com, 2007. 
14.£xf3 

- 14...a6!? 15. 0-0 

15. 0-0-0 b5!? (15...¥d4!?) 16.e5!? ¥xe3+ 17.£xe3
¤c5÷. 
- 15...¤b4 16.¦ad1 ¤xd3 17.¦xd3 ¦e8 18.¢g2 ¥xe3
19.¦xe3 b5!„ 
Fins aquí el nostre estudi d’aquesta partida. Resumint Atac
Yates amb 9.a3, les negres disposen de dues opcions: 

1) L’opció dinàmica és el contraatac directe amb tres
peces menors i dama, amb 9...¥g4 i 10...¤d4; 

2) Les negres també poden seguir una estratègia sòlida,
desenvolupant primer la resta de l’exèrcit amb
9...¤d7/a6. En ambdós casos finalment apareixerà la
posició principal del sistema Alekhine (i de la línia
6.¤f3). Es dóna un joc més fi i més perillós per a les
dues bandes en les línies on les blanques s’enroquen
al flanc de dama. 

Seixanta anys després del naixement del GB a Berlín
1918, a Chess Olimpíada, a Buenos Aires, ens trobàrem
amb una partida important del GB, aquest cop en el sis-
tema Alekhine amb 6.¤f3:

PARTIDA 75
Rafael Vaganian 
Tom Wedberg

Buenos Aires ol, 1978 (11)  

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤ec6
6.¤f3

- 6...¥c5 
Aquesta és la principal resposta de les negres. Les alterna-
tives típiques al sistema Alekhine  són: 

A) 6...¤a6?! 7.a3!?²; 
B) Una solució interessant seria 6...¥b4+!? 7.¥d2 (7.¤c3

¥xc3+!? 8.bxc3 0-0 9.¥d3 ¤a6 10. 0-0 ¤c5 11.¥e3
¤xd3 12.£xd3 d6 13.¤d4 ¦e8 14.¤xc6 bxc6 15.f5
f6 16.¦ae1 £e7 17.¥f4 ¥a6∓ Spirin-Moskalenko,
playchess.com, 2007) 7...£e7!? 8.¥d3?! (8.¤c3!?

Salts de cavall 3. dxe5 ¤g4 4. e4 ¤xe5 5. f4



¥xc3 9.¥xc3 £xe4+ 10.¢f2 0-0÷) 8...¤a6?! (8...£d6!
amb possibilitats de ...£xd3 o ...£xf4) 9. 0-0 ¤c5
10.¥c2² I. Novikov-Bartsch, Neu Isenburg, 1992. 

- 7.¤c3 
7.¤bd2?! d6 (7...£e7!³) 8.¤b3 ¥b6 (8...¤a6!?) 9.c5 (A.Kuz-
min-Epishin, Tashkent, 1987) 9...dxc5! 10.£xd8+ ¤xd8=. 
- 7...d6 8.¥d3 a5 
Una alternativa interessant 8...0-0. Encara que les negres
perdin un temps important, aquesta jugada obstaculitza el
joc de les blanques al flanc de dama i també serà útil contra
el seu possible enroc. 
- 9.h3? 
Això és una pèrdua de temps. És millor 9.£e2 ¥g4
(9...¤b4!?„) 10.¥e3 ¤d4 11.£f2 ¤xf3+? (11...¤e6)
12.gxf3 ¥xe3 13.£xe3 £h4+ 14.¢d2!? ¥e6 15.f5 ¥d7
16.¤d5 ¢d8 17.¦ag1+-S. Savchenko-A. Ivanov, Viena, 1991. 
- 9...¤a6! 
Ara les negres han solucionat tots els seus problemes
d’obertura. 

- 10.¤d5 
Un cop més, la jugada optimista d’Alekhine! 
- 10...¥e6?! 
10... 0-0∓. 
- 11.a3 
Aquesta vegada la jugada significa defensar la casella b4.
11.¥e3? ¥xd5 12.¥xc5 ¥xe4!∓. 
- 11... 0-0 12.f5 ¥xd5 13.cxd5 ¤e5 
13...¤d4!?. 
- 14.¤xe5 
14.¥f4 £e7³. 
- 14...£h4+! 
Aquesta jugada intermèdia és una forta bufada a la posició
de Vaganian.
- 15.¢d2 dxe5 16.¢c2 ¥d4 17.¦f1
Era millor 17.£g4. 
- 17...c6! 18.d6 ¤c5 19.f6 ¦fd8! 20.fxg7 ¦xd6 21.£f3 ¦d7 
21...¢xg7!? 22.£xf7+ ¢h8∓. 
- 22.g3 £e7 
22...£xh3? 23.¥c4‚. 

- 23.¥c4 

- 23...¤xe4! 24.¥d3 
24.£xe4 £c5-+. 
- 24...¤g5?! 
24...¤d6? 25.¥xh7+!; 24...¤f6! 25.£xf6
£xf6 26.¦xf6 e4-+. 
- 25.¥xg5 £xg5 26.h4? £xg7-+ 27.¦ae1 ¢h8 28.¦e4 ¦g8
29.£f5 ¦d6?! 
29...f6!?. 
- 30.£xf7 £xf7 31.¦xf7 ¦g7? 
31...¦xg3 ∓. 
- 32.¦f8+ ¦g8 33.¦f7 ½-½

PARTIDA 76
Étienne Bacrot 
Alexei Shirov 

Sarajevo, 2000 (11)   

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 5.f4 ¤ec6
6.¤f3 ¥c5 7.¤c3 

- 7... 0-0!? 
Preparant-se per les operacions tàctiques. En una altra ben
coneguda partida, les negres varen exercir pressió tàctica i
estratègica amb èxit contra l’avançament precipitat f4-f5:
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7...d6! 8.f5 ¤d7! 9.¥g5 f6 10.¥f4 ¥b4!? (10...a5!?)
11.£c2 ¤c5 12. 0-0-0 ¥xc3! 13.£xc3 a5 14.¥d3 b6
15.¥b1 £e7 16.¦he1 £f7 17.¤d4 ¤xd4 (17...¤e5!?)
18.¦xd4 ¥b7 19.b3 0-0-0!. 
Les blanques van molt bé! 20.¥c2 ¤d7 21.¦ed1 £e7 22.a3
¤e5 23.¢b2 ¥c6 24.b4 axb4 25.axb4 ¢b7 26.b5 ¥d7
27.¥b3 ¦a8 28.£b4?! ¥e8 29.£d2 ¥f7 30.£b4 ¦a5
31.¦a1 ¦xa1 32.¢xa1 ¦a8+ 33.¢b2 ¢c8 34.h3 ¤d7
35.¥c2 ¤c5 36.¦d1 d5! 37.¢b1 dxc4 38.¦e1 ¦a1+!! 0-1
Cuartas- O’Kelly de Galway, Olimpíada de l’Havana, 1966. 
- 8.f5 
La idea inicial d’aquesta jugada és guanyar temps amb
¥g5. Amb el canvi, l’estructura de peons e4-f4 perd el
seu dinamisme. 
- 8...d6 9.¥g5 f6 
Bloquejant el centre. 
- 10.¥f4 ¦e8 
La idea d’O’Kelly és interessant aquí: 10...¥b4! i amb el
canvi ¥x¤, el peó e4 resta debilitat: les negres continuen
amb ...¥xc3, ...¦e8 i ...¤a6-c5. 
- 11.£d5+ ¢h8 12. 0-0-0 ¤d7 13.h4 
Amb un joc molt fi. Les alternatives són 13.£f7!? or 13.g4÷

(Shirov). 
- 13...¤ce5 
13...¥b4!?. 
- 14.h5 
14.£d2!?÷. 
- 14...h6 15.£d2 
Amenaçant 16.¥xh6!. 
- 15...¤f7 16.¥d3 

- 16...¥b4!? 
La «idea O’Kelly» finalment es realitza. 
- 17.¥c2 
17.£c2 c6 (17...¥xc3 18.£xc3) 18.a3 ¥a5÷. 
- 17...¤c5 18.£d5?! 
18.¦he1 ¥d7 amb oportunitats mútues. 18...¢g8! El rei
torna a entrar en el joc. 
- 19.¤e2? 

Aquest lapsus de Bacrot deixa que Shirov esclati faci foc
sobre tauler... 19.¥d2™¥d7. 
- 19...c6! 20.£d4 ¥xf5! 
20...£a5!? 21.a3 ¥xa3! 22.bxa3 ¦xe4! 23.¥xe4
¤b3+∓. 
- 21.exf5 ¦xe2 22.¤g1?! 
Els cavalls blancs no troben una bona aplicació en aquesta
partida . 
- 22...¦xg2 23.a3 

- 23...£d7! 
Preparant la bufada decisiva 
- 24.axb4 ¦xc2+!-+ 25.¢xc2 £xf5+ 26.¢c3 ¤e6 27.£e3
¤xf4 28.¤f3 
El cavall torna a entrar en el joc, sense repercussió. 
- 28...a5 29.¦a1 axb4+ 30.¢xb4 ¦d8 31.¦hf1 £c2!
32.£c3 c5+ 0-1 
33.¢b5 £e4 34.¢a4 b5+!-+.
Una molt bona partida de Shirov, que va desenvolupar amb
gran energia l’atac per a les negres. 

Resumint la idea de 8.f5 i guiant-se per conceptes i no «re-
ceptes», les blanques no estan preparades per aquesta
classe d’activitat en l’obertura. L’atac f4-f5 és precipitat. 

Resum de 6.¤f3 
• Les blanques de nou juguen sòlidament, porten primer

els seus cavalls fora. L’objectiu de les blanques con-
sisteix a completar el seu desenvolupament i basar-se
en el seu avantatge d’espai. 

• Les blanques han de vigilar molt en línies on opten per
enrocar-se al flanc de dama. 

• Els contraatacs directes de les negres (...£e7, ...£h4+)
ara són impossibles. 

• Les negres han d’analitzar cuidadosament totes les ju-
gades i idees de la partida clau 74 (Spirin-Moskalenko).
Desafortunadament, encara ens falta el material pràctic
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imprescindible per avaluar les posicions importants d’a-
questa línia.

• Una solució interessant és 6....¥b4+ consultar comen-
taris a la partida 75).

La darrera partida del capítol segon no inclou la decisió pre-
cipitada de les blanques 5.f4, però conté els millors plans
per a les negres:

PARTIDA 77
Sonja Graf 
Francisco Benko 

Buenos Aires, 1939

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.e4 ¤xe5 

- 5.¥e3 
Sabem que la jugada principal és 5.f4. Tot i així, també hem
d’entendre com reaccionar davant les altres jugades:

A) 5.¥e2 ¥b4+ (5...¥c5!?) 6.¥d2 ¥xd2+ 7.£xd2 d6
8.¤f3 ¥e6 9.¤c3 0 0„ Singer-G. Mohr, Graz 1994; 

B) 5.¤f3 ¤bc6 6.¥e2 ¥c5 (6...¤xf3+³) 7. 0-0 d6 8.¤c3
0-0 9.¤d5 f5 10.exf5 ¥xf5 11.¥e3 ¥xe3 12.¤xe3 ¥d7
13.£c2 ¤xf3+ 14.¥xf3 ¦xf3 15.gxf3 ¥h3 16.£d3 ¥xf1
17.¢xf1 £f8 (17...£h4! 18.¢g2 ¦f8-+) 18.¢g2 ¦e8∓
J. Gonzalez-A. Moreno, las Palmas, 1989. 

- 5...¤a6!? 
Hem de tenir present que aquesta maniobra universal sem-
pre ajuda les negres al sistema Alekhine. Les negres intenten
...¥c5. Però en aquesta posició, l’atac directe 5...¥b4+!
sembla ser més fort, per exemple: 6.¤c3 (6.¤d2 £h4!?
„) 6...d6 i ara, si 7.f4? ¤g4 i les negres se’n fan càrrec.
- 6.¤c3 ¥b4 
Un dels aspectes claus en el sistema 4.e4 és entendre quina
és la millor casella per a l’alfil f8: b4 o c5. 6...¥c5!? és una
alternativa aquí. 
- 7.f4! 
Finalment, aquest avançament és inevitable. Les blanques

no tenen res millor. 
- 7...¤c6 
Hem arribat a una posició habitual en la línia amb ...¤ec6.
7...¤g6!? o, primer 7...¥xc3+! tampoc estan malament. 
- 8.¤f3 £e7 9.¥d3 ¥xc3+! 10.bxc3 b6!? 
Un pla correcte en si, però la millor opció era primer activar
el cavall: 10...¤c5 11. 0-0 b6!?. 
- 11. 0-0 ¥b7 12.e5!? 0-0-0 
Era millor 12...¤c5! 13.¤d4 0-0-0. 
- 13.¦e1 
13.¥e4!? f6 14.a4÷. 
13...¤c5 14.¥f1 f6 

Després de completar el seu desenvolupament amb enroc
al flanc de dama, les negres tenen millors perspectives. 
- 15.¥f2 £f8 16.¦b1 ¤e6 
16...fxe5!?. 
- 17.g3?! 
Això permet l’atac clàssic per les caselles blanques. 
- 17...g5! 
17...fxe5!?. 
- 18.f5 ¤g7 19.g4 h5!-+ 20.exf6 £xf6 21.¥d4 ¤xd4
22.£xd4 £h6 23.¤e5 hxg4 
Amb molts mats amenaçant al flanc de rei. 
- 24.£f2 
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- 24...g3! 25.£xg3 ¤xf5 26.£f2 ¤h4 
26...g4!?. 
- 27.¥e2 ¦df8 28.£g3 ¤f5 29.£f2 ¤d6 30.¤g4 ¦xf2 0-1 

Estadístiques per a 5...¤ec6
És la jugada més popular per a les negres: un total de 414
partides.
Blanques guanyen: 200 partides = 48 %
Negres guanyen: 128 partides = 31 %
Taules: 61 partides
Rating Performance: Blanques: 2203; 

Negres:2092 

Resum de 5...¤ec6 
• A totes les posicions d’aquesta línia les dues bandes

lluiten durament per la iniciativa.

• Les partides més tenses i subtils es donen amb l’atac
Yates 6.¤f3. 

Conclusions generals de 4.e4 
Gràcies a les victòries d’Alexander Alekhine 4.e4, sempre
amb el seu increïble estil d’atac, l’avançament 4.e4! en tot
moment serà una arma perillosa contra el GB. Però la teoria
i la pràctica segueixen camins diferents. En el torneig temà-
tic de GB a la capital d’Hongria, els principals triomfs de les
blanques es varen aconseguir amb la jugada 4.e4!, però va
ser un resultat aclaparador? 21,5:14,5 per a les negres!
Seria interessant repetir un torneig d’aquesta mena avui dia.
Un dels defensors més forts de la línia 4.e4, Hans Kmoch,
havia resumit: «Aquesta variant, basada en l’atac ràpid, és
molt arriscada. Si les blanques no estan preparades per
jugar un estil tan agut, han de triar una continuació més tran-
quil·la.» El nostre estudi confirma tal opinió. Després es
varen explotar 4.¤f3 (capítol tercer) i 4.¥f4 (capítol primer).
Una nova generació de jugadors de GB havia arribat. 

Salts de cavall 3. dxe5 ¤g4 4. e4 ¤xe5 5. f4
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Estil clàssic
Dedicat als jugadors de la nova
generació

Introducció

El capítol tercer marca el començament d’una nova era. Aquí revisarem les
partides modernes de l’estil neoclàssic i emfatitzarem les idees principals
dels jugadors amb les peces negres, que comencen a atacar. Les blanques
descarten 4. ¥f4, de Rubinstein (vegeu el capítol primer), a favor del mo-
viment natural del cavall 4. ¤f3. El desenvolupament és fàcil aquí, però
aquesta variant també és plena de jugades sorprenents, de fascinants atacs
al rei de l’enemic, i molt més. 

Una mica d’història
En la dècada de 1930 els escacs varen quedar marcats per canvis radicals
(que també han marcat el món). En un breu període de temps, els jugadors
de l’era clàssica gairebé varen desaparèixer. La FIDE dissenya noves fór-
mules per als campionats. Als països de l’est europeu es crea l’escola so-
viètica. Els escacs dogmàtics se’n varen per sempre i apareix el nou estil
pragmàtic, amb els sistemes del patriarca Mikhail Moiseyevich Botvinnik.
Arriba una nova generació dels forts i ben preparats jugadors d’escacs. 

• «Els escacs són l’art de l’anàlisi» Mikhail Botvinnik, GM soviètic i cam-
pió mundial. 

• «Els escacs són imaginació» David Bronstein, GM soviètic
• «Wenn Ihr’s nicht fühlt, Ihr werdet’s nicht erjagen.! («Si no ho sentiu,

mai no ho fareu.») Johann Wolfgang Goethe, Faust.

Estratègies de 4. ¤f3
En el capítol anterior hem estudiat un agut atac per part dels peons blancs,
aturat (o suavitzat) per les adequades peregrinacions o salts del cavall
negre. Ara, el valent jugador del gambit de Budapest ha de tractar amb un
nou estil, descobrir plans nous, i arribar a conèixer bé les habilitats i les
possibles maniobres de les seves peces.

Amb la clàssica jugada 4. ¤f3, les blanques protegeixen el peó extra a e5 i
continuen el desenvolupament de manera simultània. Renunciant qualsevol
intent d’evitar el gambit directament, les blanques es basen en l’acumulació
de petits avantatges posicionals; en particular, en el control de la casella d5. 

Direccions
Ara les negres tenen a disposició seva dues continuacions importants: 

A) 4. ... ¤c6 i les blanques no juguen ¥f4 (I Part, «Més enllà de Rubinstein»);
B) 4. ... ¥c5 5. ¤c6, i recuperen el peó (II Part, «L’atac de Maroczy»). 

Teniu present...
• La bifurcació de la realitat: «Sempre has de ser capaç de triar una al-

ternativa de dues de possibles.» Talleyrand

Mikhail Botvinnik, el patriarca
del joc pragmàtic: «Els escacs són

l’art d’anàlisi»

1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3



I Part

Més enllà de
Rubinstein
Introducció
Una possibilitat que tenen les negres per solucionar el
problema plantejat per 4. ¤f3 és contestar amb 4. ...
¤c6!?, de manera que es proposa tornar a la variant de
Rubinstein amb 5. ¥f4 (capítol primer). Si les blanques
es volen basar en el sistema del cavall, han de cercar
continuacions diferents

La idea principal de les negres a la I Part és el moviment
de l’alfil f8 a qualsevol casella excepte ... ¥c5. 

Direccions
Les blanques poden esquivar la variant de Rubinstein
amb 5. ¥g5 (partida 78 Polugaevsky-Nunn), 5. ¤c3
(vegeu els comentaris a la partida 78) i 5. e3 (partida
3 Khurtsidze-Gvetadze). En general, aquestes variants
segueixen un esquema tranquil i clàssic en què les ne-
gres no tenen gaire a témer, teòricament. 

partides
PARTIDA 78

Lev Polugaevsky
John Nunn 

Biel, 1986 (6)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3 ¤c6!?
Continua l’atac al peó e5. 
- 5. ¥g5!?
Aquesta maniobra amb el cavall de Rubinstein porta a una
simplificació. Una altra possibilitat és 5. ¤c3 ¤gxe5. (Les
negres sempre poden jugar 5. ... ¥c5!) 6. ¤xe5 (6. e3
¥b4!?) 6. ... ¤xe5 7. £d4!? (7. e3 g6!? i ... ¥g7) 7. ...
d6 8. c5?! (8. ¥f4 ¥e7!? 9. ¥xe5 dxe5 10. £xe5 0-0°)
8. ... ¥e7 (8. ... ¤c6!) 9. cxd6 £xd6 10. £xd6 ¥xd6=
Ljubojevic-Budnikov, Ràpides Moscou, 1993. 
Per a 5. £d5, consultau el capítol quart amb relació a les
poc freqüents continuacions de la quarta jugada de blanques. 
- 5. ... ¥e7 6. ¥xe7 £xe7 7. ¤c3

L’única oportunitat de les blanques en aquesta variant és
aprofitar la destinació exterior d5 amb ¤d5. 
- 7. ... 0-0!
Es prioritza el moviment. Una opció pitjor seria 7. ...
¤cxe5?! 8. ¤d5 (8. £d4!?) 8. ... £c5!? (8. ... £d6 9.
£d4ƒ) 9. e3! (9. ¤xe5?! £xf2+ 10. ¢d2 ¤xe5 11.
¤xc7+ ¢d8 12. ¤xa8 ¤xc4+ 13. ¢c3 ¦e8‚) 9. ...
¤xf3+ 10. £xf3 (10. gxf3!? ¤f6 11. ¤xf6+ gxf6².
Moskalenko-Biro, Balatonbereny, 1994) 10. ... d6 11. £e4+
¥e6 12. ¥e2 (12. b4!? £c6 13. ¥e2 ¤e5 14. £d4ƒ)
12. ... ¤e5 13. f4 f5 14. £d4 ¥xd5 15. £xc5 dxc5
16. cxd5 ¤d7 17. g4 0-0-0 18. gxf5 ¦he8 19. ¢f2
¤f6 20. ¥f3 ¤xd5 amb oportunitats mútues a Farago-
Mestrovic, Bibinje, 2006; o 7. ... ¤gxe5?! 8. ¤d5 £d8
9. ¤xe5 ¤xe5 10. £d4 amb iniciativa. 
- 8. ¤d5 £d8 9. e3 ¤gxe5 10. ¤xe5 ¤xe5 11. ¥e2 d6
Què espera Polugaevsky d’aquesta equilibrada posi-
ció? Probablement esperava els errors del rival, i
varen  arribar... 

Més enllà de Rubinstein: 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3 ¤c6 5

1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3 ¤c6



- 12. 0-0 c6
12. ... ¤d7!? 13. £d4 ¦e8, seguit amb . ... ¤c5, i ...
a7-a5 és igualat. 
- 13. ¤c3 ¥e6 14. b3 £a5?! 15. £d2
15. £d4!?
- 15. ... ¦ad8

- 16. f4
Com veurem ben aviat, aquest avançament és un important
recurs de mig joc per a les blanques en el sistema del cavall. 
- 16. ... ¥g4
16. ... ¤g4!?. 
- 17. ¥d1 ¥xd1 18. ¦axd1 ¤g4 19. h3 ¤h6!?
19. ... ¤f6 20. ¤d5!? £xd2 21. ¤xf6+ gxf6 22. ¦xd2². 
- 20. e4 f5! 21. ¦fe1 ¦fe8 22. ¢h2 fxe4?!
22. ... a6!? 
- 23. ¦xe4 ¦xe4 24. ¤xe4 £h5
24. ... £xd2 25. ¦xd2 ¤f7 26. g4 ¢f8 27. ¢g3². 
- 25. ¤g5 ¤f7 26. ¤f3 d5
26. ... £f5 27. ¦e1 d5 28. ¤d4ƒ; 26. ... ¦e8 27. ¦e1±. 
- 27. £e3 £f5
27. ... dxc4 28. ¦xd8+ ¤xd8 29. £e7+-. 
- 28. cxd5 cxd5 29. g4 £c2+
29. ... £f6? 30. ¦xd5!; 29. ... £c8!?. 
- 30. ¦d2 £c7? 31. ¦xd5!+- ¦f8 32. ¢g3 ¤d8 33.
£e5 £c8 34. £e7 £c1 35. ¦f5 ¤f7 36. £xb7 g6 37.
¦f6 £b2 38. £e7 £xa2 39. £e6 £a1 40. h4 ¢g7 41.
g5 a5 42. f5 gxf5 43. h5 £c3 44. ¦xf5 £c7+ 45. ¢h3
£c3 46. h6+ ¢g8 47. g6 hxg6 48. £xg6+ ¢h8 49.
¦xf7 1-0

És una victòria de Polugaevsky en l’estil neoclàssic. En
els escacs moderns que jugam actualment, és l’anomenat
«estil defensiu». La idea principal és esperar l’oportunitat
de castigar els errors del rival i augmentar a poc a poc
els avantatges posicionals. Els seguidors d’aquest estil
tendeixen a ser ambiciosos, però prefereixen assegurar
la posició ja des de les primeres jugades, sigui quin sigui
el color de les peces i la posició. Ells ho defensen tot i no
se’n cansen ni fins a la jugada 100! En els nostres dies,

aquesta tècnica ha vist força augmentada la popularitat.
Permet als seguidors «patir» millor la llarga durada dels
tornejos sense gastar gaire energia. Això també garanteix
uns resultats satisfactoris, ja que els adversaris preparen
llargues variants teòriques a casa o cerquen intensivament
atacs durant la partida, de manera que al final es cansen
o s’avorreixen, i perden per falta de concentració. 

Resum de 4. ... ¤c6 5. ¥g5
Després de l’obertura, la posició està equilibrada, però
les negres estan lleugerament passives i no obtenen un
bon contrajoc. 

Després de 4. ... ¤c6, és més usual la resposta 5. e3.
En la partida següent analitzarem els exemples típics d’a-
questa variant, extremadament anivellada. Ens mostra
que les anàlisis modernes poden trobar millores en les
partides relativament antigues, que no havien estat ex-
plorades profundament. 

PARTIDA 79
Nino Khurtsidze
Sopio Gvetadze 

Tbilisi ch-GEO w, 2007 (11)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3 ¤c6 5. e3

Les blanques rebutgen la transformació a la variant de
Rubinstein amb 5. ¥f4. 
5. ¤c3 ¤gxe5 6. e3 ¥b4?! 7. ¥d2 0-0 8. a3 ¥xc3?! 9.
¥xc3², que succeí a Thomas- Réti, Baden-Baden, 1925. 
- 5. ... ¤gxe5
O, per exemple, 5. ... ¥b4+!? 6. ¥d2, però no 6. ...
£e7? (› 6. ... ¥xd2+ 7. £xd2 0-0=) 7. ¤c3! ¥xc3 8.
¥xc3 ¤gxe5 9. ¤xe5 ¤xe5 10. £d4ƒ Alekhine-Schen-
ker, Zuric simul, 1932. 
- 6. ¥e2
O 6. ¤xe5 ¤xe5 7. ¥e2 ¥b4+!? 8. ¤d2 £h4 (8. ... 0-
0!? 9. a3 ¥e7=) 9. 0-0 0-0 10. ¤b3 ¦e8 11. ¤d4 ¤c6
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12. ¤f5 £f6³ Knaak-Adamski, Sandomierz, 1976. 
Una interessant partida francesa va continuar 6. ¤bd2
d5 (6. ... £f6!?) 7. b3? £f6!? 8. ¦b1 ¥f5 9. e4? dxe4
10. ¤xe5 £xe5 11. ¥b2 £a5 12. ¦a1 0-0-0 13. £c1
¥b4 14. ¥e2 ¥xd2+ 0-1 Le Fol (1540)-Le Pen (1330),
Sautron, 2006. 
- 6. ... ¥b4+
Una altra idea ben coneguda és el fianchetto6. ... g6
7. ¤c3 ¤xf3+ (7. ... ¥g7!?) 8. ¥xf3 ¥g7 9. £d2 d6
10. b3 ¤e5 11. ¥b2 ¤xf3+ (11. ... 0-0!?) 12. gxf3 0-
0 13. 0-0-0 (13. h4!?) 13. ... ¥h3 14. ¦hg1 ¥e6 15.
¤e4, i les blanques varen obtenir un lleuger avantatge a
Sosonko-Ree, Amsterdam, 1982. 
- 7. ¥d2 ¥xd2+ 8. £xd2 0-0
Una altra opció era 8. ... ¤xf3+ 9. ¥xf3 ¤e5 10. ¥e2
(10. £d4!?) 10. ... d6 11. 0-0 0-0 12. ¤c3 ¥e6 13. b3
f5 14. f4² Sosonko-Hodgson, Wijk aan Zee, 1986. 
- 9. ¤c3 d6 10. 0-0 ¥g4!? 11. ¤xe5 ¤xe5 12. ¥xg4
¤xg4 13. h3 ¤f6
13. ... ¤e5 14. £d4 ¦e8=. 
- 14. ¦fd1 a5 15. ¤d5 ¤e4 ½-½

Després del natural moviment per les dues bandes i a
causa de les reduïdes oportunitats disponibles, la partida
acaba abans d’haver començat.

És clar que les blanques no tenen avantatge, tot i que
encara controlen el centre. La casella d5 encara està dis-
ponible per al cavall o la dama blanca. En el cas de . ...
c6, el peó negre a d6 es debilitarà. 

Resum de 4. ... ¤c6
• En la majoria de les continuacions les blanques no

obtenen cap avantatge significatiu, però tampoc no
tenen problemes, a causa de la falta de debilitats en
el seu territori.

• Si les negres necessiten taules, poden triar aquesta
variant amb seguretat.

• Si les negres cerquen la victòria o simplement volen
una veritable i dura lluita, benvinguts a la II Part...

II Part

L’atac de Maroczy
Introducció
Amb aquest moviment de l’alfil les negres guanyen
temps. L’atac directe a f2 obliga que les blanques es
tanquin en el mateix alfil de Rubinstein. 

Les blanques perden el domini central, però la casella
d5 encara és disponible per al cavall o per a la dama. 

Direccions
El dilema clau per a les negres en aquesta variant és
l’alfil a c5. 

Les blanques tenen dos plans principals: b3-¥b2 i/o f2-f4. 

Després de 5. e3, la posició de l’alfil negre no és satis-
factòria. Al mateix temps, l’alfil de les blanques a c1 pot
ser activat per a la diagonal a1-h8 (b3-¥b2). 

Un altre recurs important per a les blanques és la pos-
sibilitat de desenvolupar un atac perillós amb el peó f
(f2-f4-f5-f6): «l’atac de Smyslov/Spassky». 

Per tal d’evitar l’atac de Smyslov amb 8. f4, la millor
opció és continuar amb 6. ... 0-0 en lloc de recuperar el
peó immediatament amb 6. ... ¤xe5?!. 

L’alfil de Maroczy i la torre de Drimer 1. d4 ¤f6 2.
c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3 ¥c5



El contraplà per a les negres és el sorprenent «pla de la
torre boja», que introduí IM Dolfi Drimer el 1968. Les
negres continuen ... a7-a5 i . ... ¦a6-d6-e6-g6 o h6! En
moltes variants les blanques han de defensar la seva for-
talesa amb molta cura. 

El jugador més creatiu té les millors oportunitats de
guanyar, però també es necessita una bona base con-
ceptual. El guanyador és el jugador que entengui millor
el que està fent.

Teniu en compte...
• La millor jugada per a les negres es basa a recupe-

rar el peó tan sols després que les blanques hagin
jugat 6/7. ¥e2. Per exemple: 6. ¤c3 0-0! i si 7.
¥e2 ¦e8!? 8. 0-0 ¤xe5!

partides

PARTIDA 80
Mor Adler 
Geza Maroczy  

Budapest, 1896

Partida origen del fabulós gambit de Budapest. La rèplica
d’Alder va ser la pseudoactiva 6.£d5?!. 
- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 
La posició inicial del GB. Les blanques tenen suficients
jugades per defensar el seu peó a e5: ¤f3, ¥f4 o bé
£d4/£d5, però l’ordre d’aquestes jugades és molt im-
portant. Les normes clàssiques ens ordenen desenvolu-
par primer el cavall, així doncs... 
- 4.¤f3 ¥c5! 
L’atac a f2 força que les blanques continuïn passives. 
- 5.e3™ 
Ara, l’alfil de Rubinstein a c1 no pot arribar a f4 per de-
fensar el peó extra. No 5.¤d4?? ¤xf2!. 
- 5...¤c6! 
Les negres continuen el seu atac a e5, combinant-lo amb
el simple desenvolupament. 
- 6.£d5?! 
En la majoria de les ocasions, defensar el peó e5 amb la
dama no té èxit (vegeu el capítol quart). Aquesta idea
només és vàlida a la variant de Rubinstein amb 4.¥f4 i
6.¤c3. Tampoc funciona en una fase més avançada:
6.¤c3 0-0 7.a3 a5 (7...¦e8!? 8.b4 ¥f8; 7...¤gxe5!?)
8.£d5 £e7 (8...d6!? 9.exd6 ¥xd6) 9.¤b5 d6 10.exd6
cxd6 11.¤c3 ¥e6 12.£d1 ¤ce5 13.¤d5 ¥xd5
14.£xd5 ¤xf2 15.¢xf2 ¤g4+ 16.¢e1 ¥xe3 17.¥e2
¦fe8 18.¥xe3 (18.£d3 ¦ac8 19.b3 ¥xc1 20.¦xc1 ¤e3
21.¢d2 ¤xg2 22.¤g1 d5-+) 18...£xe3 19.£d2 £f2+
20.¢d1 ¦xe2?! (20...d5‚) 21.£xe2 ¤e3+ 22.¢d2
¤xc4+ ½-½ Goldin-S. Ivanov, Leningrad, 1989. 
- 6...£e7 

- 7.¤c3
7.a3!? a5 8.b3?! ¤cxe5 9.¥b2 c6 (9...¤xf2!?) 10.£e4
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Geza Maroczy (1870-1951), el llegendari jugador
d’Hongria, va inventar el gambit de Budapest al

final del segle XIX. 



d6 11.¤bd2? f5 12.£c2 ¤xf2! 13.¢xf2 ¤g4+ 14.¢g3
¥xe3 15.¤e1 ¥f2+ 16.¢f3 (0-1 Horstmann-Saglam,
Neuwied, 1993) 16...£e3 mat. 
- 7...¤gxe5 8.¥e2 d6 9.¤e4? 
Les blanques segueixen insistint en un pla equivocat i la
partida s’acabarà aviat. 

- 9...¥e6 
9...¤b4!? 10.£d2 ¥f5ƒ. 
- 10.£d1 ¥b4+ 11.¥d2 0-0-0 12.¥xb4 ¤xb4 13.£b3
¤xf3+ 14.¥xf3 d5! 15.¤d2 dxc4 16.¤xc4 ¦d3 17.£a4
¥xc4 18.£xa7 ¤c2+ 0-1 
La jugada següent és mat.

Partides 81-85: Torre de Drimer 
El tema següent és el natural pla de desenvolupament
de les blanques amb b3 ¥b2 o a3, contra la idea que IM
Dolfi Drimer va introduir a 1968/69. La torre de Drimer
entra en joc després de 6.¤c3! 0-0! 7¥e2 ¦e8! 8.0-0
¤xe5 9.¤xe5 ¤xe5 10.b3 a5!? 11.¥b2 ¦a6!.

Amb unes bones oportunitats per a un reeixit atac! Les se-
güents cinc partides són un bons exemples de les agudes
i estratègiques línies amb 12.¤e4/¤a4/£d5, atacant l’alfil
de Maroczy; i les alternatives de les negres ...¥a7/¥f8, així
com la «neutral»

PARTIDA 81
Lembit Oll 
Alfonso Romero Holmes 

Groningen Ech-jr, 1984 (4) 

Aquesta important victòria de les negres va fer que el
pla ...a5 i ...¦a8-a6 es tornassin molt populars. 
- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 5.e3 ¤c6
6.¤c3 ¤gxe5 

Apunts importants: 
1) El millor ordre de jugades per a les negres és, pri-

mer, 6... 0-0! per tal d’evitar la immediata f2-f4,
com a 6...¤gxe5?! 7.¤xe5 ¤xe5 8.f4!, que passa
a l’atac Smyslov, on les blanques guanyen temps
continuant amb 9.¥d3! (vegeu la partida 89.)

2) Una línia encara més sospitosa és prendre el peó
e5 amb el cavall c 6...¤cxe5?! tenint en compte
7.h3! ¤xf3+ 8.£xf3 amb la idea 8...¤e5 9.£g3!. 

- 7.¤xe5 ¤xe5 8.¥e2 0-0 9. 0-0 ¦e8 

Aquesta és la principal tabiya de la variant de Maroczy.
- 10.b3 
Amb la idea de completar el seu desenvolupament i ac-
tivar l’alfil de Rubinstein a la diagonal a1-h8. 
- 10...a5!? 
Preparant un ambiciós contraplà. La resposta més natu-
ral seria 10...d6!?, una jugada que investigarem a les
partides 94 i 95. 
- 11.¥b2 
Sembla una jugada natural. Les alternatives són 11.¤e4
(partida 86) i 11.¤a4 (partida 87). 
- 11...¦a6!?

L’atac de Maroczy: 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3 ¥c5



- 12.¤e4 
Un dels moments claus en aquesta línia. Qual l’alfil c5 es
troba sota atac, les negres poden triar entre dos camins.
- 12...¥a7! 
Aquesta és la retirada més agressiva. Les negres eviten
f2-f4 i amenacen començar un atac directe ...¦h6 i
...£h4. L’altra opció 12...¥f8 pot ser més segura, ja que
l’alfil protegeix g7. Però després d’abandonar la diagonal
a7-g1 l’alfil no pot participar en l’atac: 13.¤g3 (13.f4!?
¤g4 (Antoshin-Drimer, l’Havana 1968) 14.¥xg4 ¦xe4
15.¥e5!?÷) 13...¦ae6 14.£d5 b6! 15.¦ad1 (15.f4? ¦d6!
16.£b5 c6 17.£a4 ¤d3 18.¥a3 ¤b4∓) 15...d6 16.¦fe1
¥d7 17.£d2 ¦h6! 18.f4?! ¤g4 19.¤f1 ¤f6 20.¥f3
¤e4 21.£d5 £e7?! (21...c6! 22.£d4 f5∓) 22.¤g3
¤xg3 23.hxg3 ½-½ Bischoff-Hort, Dortmund, 1989. 
- 13.£d5!? 
No hi ha temps per avançaments típics com 13.c5?! ¦h6!
14.£d4 £h4 15.f4? (15.h3 d6‚) 15...£xh2+ 16.¢f2
¦g6 17.¤g5 £h4+ 18.¢g1 d6!-+ Klinger-Lendwai,
Viena, 1991; o 13.f4? ¥xe3+ 14.¢h1 ¦h6, amenaçant
...¦xh2+! ¢xh2 £h4+. 
- 13...¦ae6 

La idea moderna és 13...¦h6!, consultau la partida següent. 
- 14.£xa5!? 
Com a mínim, les blanques obtenen un altre peó extra al

GB. Si 14.c5 c6 (14...£h4! i ...c6-¥b8-¦h6‚;
14...£e7?! 15.¦ac1 ¥b8 16.¦fd1 ¦h6 17.g3 c6 18.£d4
£e6 19.h4± Remlinger- Svidler, Gausdal, 1991) 15.£d2
d5 16.cxd6?! (16.¤d6!?) 16...£h4?! (16...¦h6!„)
17.¥xe5 ¦xe5 18.d7 ¥xd7 19.£xd7 ¦5e7 20.£d2
¦xe4 21.£xa5 ¥b8 22.g3 £h3 23.£h5± M. Gurevich-
Kortchnoi, Madrid, 1988. 
- 14...¥b6 15.£c3 £h4 16.f4 ¦h6! 
La torre de Drimer s’ha transformat en la torre boja.
16...d5!?. 
- 17.h3 d5!? 
17...¦g6 18.c5 d5 19.¤g5 ¥a7. 
- 18.cxd5?? 
Aquesta jugada porta a la derrota. L’única oportunitat era
18.c5! amb un complex joc tàctic. Per exemple: 18...dxe4!?
(o 18...¦g6 19.¤g5 ¥a7 20.¦ad1 c6„; 18...¥xh3 19.£e1)
19.fxe5 ¦g6 20.¦f2 ¥a7 i la situació és molt poc clara. 

- 18...¥xh3! 
La ràfega obre el flanc de rei. 
19.gxh3 £xh3 20.¢f2 £h4+ 21.¤g3 £h2+ 
Encara més fort era 21...¦g6! 22.¦g1 £xf4+! 23.¢e1
¥xe3-+. 
- 22.¢e1 £xg3+ 23.¢d1 ¤d7 24.¦f3 £g2 25.¦f2
£xd5+ 26.¢c2 ¦c6 27.¥c4 £e4+ 28.¢d1 ¤f6 29.¦e2
¦d6+ 30.¦d2 ¦ed8 0-1 
Un bon exemple del gran potencial del pla amb ...a7-a5
i ...¦a8-a6, amb la torre de Drimer anant per la sexta
horitzontal.  
Ara, per la millora 13...¦h6!?. 

PARTIDA 82
Tomi Nybäck
Shakhriyar Mamedyaro

Antalya Ech, 2004 (12) 

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 5.e3 ¤c6
6.¥e2 0-0 7. 0-0 ¤gxe5 8.¤xe5 ¤xe5 9.¤c3 a5 10.b3
¦e8 11.¥b2 ¦a6 12.¤e4 ¥a7 13.£d5 ¦h6!? 
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Les negres sacrifiquen temporalment el seu cavall.
Aquesta és la millora a 13...¦e6, introduïda pel mestre
Gusev al 1989. 
- 14.¥xe5 
Sembla forçat. D’una altra manera, les negres desenvo-
lupen fàcilment la seva iniciativa: 

A) 14.g3? c6 15.£d1 ¤xc4! 16.¤f6+ gxf6 17.bxc4 d5
18.cxd5 £d7! 19.h4 £h3! 20.¥d4 ¦xe3! 21.¥xe3
¥xe3 22.h5 £xg3+ 23.¢h1 £h3+ 24.¢g1 ¥f4 0-1
Lembak-Kantorik, Eslovàquia, 1995; 

B) 14.c5? c6 (14...d6!?) 15.£d4 d5 16.¤g3 b6
17.cxb6 ¥xb6 18.£c3 £h4-+ 19.h3 ¥xh3 20.gxh3
£xh3 21.¦fc1 £h2+ 22.¢f1 ¦f6 0-1 Eslon-Porper,
Benasc, 1992; 

C) 14.£xa5? ¥b6 15.£b5 c6 16.£b4 ¥a5 (16...d5!?)
17.£a4 £h4 18.h3 £xe4 19.£xa5 ¦g6‚.

- 14...c6 15.¥f6
De nou, l’única jugada. És pitjor 15.£d3? ¦xe5 16.¤d2
d5! 17.¤f3 ¦eh5 18.¦fd1 ¥f5 19.£c3 ¥b8 20.g3 ¥e4
21.cxd5 ¦xh2! 22.¤xh2 ¦xh2 23.f4 ¦xe2? (les negres
guanyen amb 23...¦g2+! 24.¢f1 ¦xg3 25.£d4 ¥g2+
26.¢e1 c5 27.£xc5 ¥d6-+) 24.dxc6„ Polovodin- Chig-
vintsev, Moscou 1999.
- 15...gxf6 16.£d3 Si 16.£f5 ¥b8!? 17.¤g3 ¥e5
18.¦ad1 d6 19.£f3 f5ƒ. 

- 16...d5 
Amb aquesta jugada Shakhriyar Mamedyarov opta per
entrar en centre, manipulant els seus peons d i f. Tot i
així, jo preferesc l’atac directe de l’altre peó amb 16...f5!,
tal com va succeir a la primera partida d’aquesta original
línia: 17.¤d2? (17.¤g3 f4! 18.¤f5 ¦f6 19.¤d6 fxe3!
20.¤xe8 exf2+ 21.¢h1 £xe8ƒ; 17.¤d6?? £c7!-+)
17...f4! 18.exf4 £h4 19.¤f3 £xf4∓ i les negres tenen
la iniciativa, Legky-Gusev, Leningrad, 1989. Una altra
opció interessant podria ser 16...¥b8!?, planejant trobar
17.¤d6 amb 17...f5! 18.¤xf5 ¥xh2+ 19.¢h1 ¦ee6 amb
oportunitats de desenvolupar un atac reeixit. 
- 17.¤g3 ¦e5 
Amb un joc molt dinàmic. 
- 18.¦ad1 
18.¦fd1 f5! 19.¤f1?! £f6 amb un lleuger avantatge per
les negres, Ambartsumian-Kretchetov, Costa Mesa, 2003. 
- 18...f5 19.cxd5 cxd5 20.£c3 ¦e8 21.h3 d4! 22.£d3 £g5 
22...£e7!?. 
- 23.£b5 £e7 24.¤xf5 ¥xf5 25.£xf5 dxe3 26.¢h1?!
exf2 27.¥c4 £f6 28.£xf6 ¦xf6³ 
I la partida es va acabar en taules a la jugada 82. 

Resum de 13...¦h6
Aquesta maniobra de torre és realment més forta que la
menys agressiva de Romero13...¦e6. Després de 15.¥f6
gxf6 l’estructura de peons de les negres no és perfecta,
però sí molt dinàmica. Una opció més interessant és
16...f5! amb la idea ...f5-f4, però 16...d5!? i ...d5-d4 tam-
poc està malament. Les negres mantenen la iniciativa du-
rant el complex mig joc gràcies a les seves actives peces:
els dos alfils, la dama, la torre a e8, però, especialment, la
poderosa torre de Drimer a h6! 

PARTIDA 83
Zsuzsa Polgar 
Jesús María de la Villa García 

Nova York Open, 1989 (7)  

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 5.e3 ¤c6
6.c3 0-0 7. ¥e2 ¤cxe5 8.b3 ¦e8 9. 0-0 a5 10.¤xe5
¤xe5 11.¥b2 ¦a6 12.¤a4 ¥f8!? 
El gin torna a l’ampolla. A causa que l’alfil és una peça
molt veloç, es decideix mantenir-la exèrcit enrere, de
moment. Sense dubte, una opció més agressiva és
12...¥a7!? amb la idea 13.c5 ¦g6!? (13...¦h6
14.£d4!?) 14.f4 ¤c6 15.¥d3 (15.f5!? ¦h6 16.f6
gxf6„) 15...¦h6 16. £d2 £h4 17.g3 £h5 18.¦f2 d6
Neyhort-Mukabi, Olimpíada de Tessalònica 1988. Una
altra possibilitat interessant és el ball de la torre
12...¦d6!? 13.£c2 ¥a7 14.¦ad1 ¦h6!. 
- 13.f4?! 
Les blanques volen provocar les negres a jugar 12...¥f8,

L’atac de Maroczy: 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3 ¥c5



però la pròpia 12.¤a4 també s’hauria de reconsiderar.
En cas de 13.£d5 hi ha alguns trucs d’atac com
13...¦h6!, i si 14.¥xe5? ¦xe5! 15.£xe5 ¥d6 16.£d4
¥xh2+ 17.¢h1 ¥f4+! 18.¢g1 ¦h1+! 19.¢xh1 £h4+
20.¢g1 £h2 mat. 

- 13...¦d6! 
Una lògica i forta jugada intermèdia, activant la torre de
Drimer abans de jugar ...¤c6. És pitjor 13...¤c6?! 14.c5
¦a8 15.¦f3 (15.¥c4!?) 15...d6 16.¦g3 (16.cxd6 £xd6
17.£xd6 ¥xd6 18.¦g3 ¥f8 19.¤c3 ½-½ Shaked-Lalic,
London 1997) 16...dxc5 17.£c2 (17.¥d3 g6 18.£f1
¥g7 19.¥xg7 ¢xg7 20.¥b5 £f6 21.¤xc5 b6 22.f5
¥xf5 23.e4³ ½-½ Kjeldsen-Jaksland, DEN-chB 1989)
17...£e7 18.¥d3 ¤b4 19.¥xh7+ ¢h8 20.£b1 ¦a6
21.f5 ¦h6 22.f6 ¦xf6 23.¥xf6 £xf6 24.¦f3 £h6
25.¥e4??-+ ½-½ Smyslov-Drimer, Hastings, 1969/70. 
- 14.£c2 ¤c6 15.¦f3 ¦h6! 

La torre negra domina. 
- 16.¦d1 d6 17.¤c3 £h4 
Amb idees d’atac semblants a totes les altres línies amb
la torre de Drimer. 
- 18.h3 ¦g6 19.¢f1 ¦g3 20.¥c1 ¥xh3 
20...¤b4!? 21.£d2 ¥f5 amb iniciativa; 20...¥e7!?. 
- 21.¦xg3 £xg3 22.gxh3 £xh3+ 23.¢e1?? 

Aquesta casella sembla més segura, però les negres em-
praran nous recursos. 23.¢f2 era una jugada única. 
- 23...¤b4! 24.£b2 

- 24...¥e7! 
L’alfil de Maroczy dispara! (Al mateix temps que el de
Rubinstein roman a la casella original). 
- 25.¢d2 ¥f6! 26.e4 ¥d4 
Les negres també haurien guanyat fàcilment amb
26...¤xa2!. 
- 27.¦f1 £e3+ 28.¢d1 ¥xc3 29.¥xe3 ¥xb2 30.¢d2
¦xe4 31.¥f3 ¥c3+ 32.¢xc3 ¦xe3+ 33.¢d2 ¦d3+
34.¢e2 ¦c3 35.¥xb7 ¦c2+ 36.¢f3 ¦xa2 37.¢g4 ¢f8
38.f5 ¤d3 39.f6 gxf6 40.¦xf6 ¤e5+ 41.¢g5 ¦b2 42.c5
¦xb3 43.¥d5 ¦b5 0-1 

Aquí segueixen alguns altres exemples de l’efecte de la Torre
de Drimer durant la dècada dels vuitanta i dels noranta. 

PARTIDA 84
Spyridon Skembris
Nikolay Legky 

Vrnjacka Banja, 1989 (7)

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 
Una altra miniatura bella va ser 4...¤c6 5.¤c3 ¥c5! 6.e3
¤gxe5 7.¥e2 0-0 8. 0-0 a5 9.b3 ¤xf3+ 10.¥xf3 ¤e5
11.¥e4 ¦a6!? 12.g3 ¦h6 13.¤a4 ¥a7 14.¥g2 d6∓
15.£e2 ¦e8 16.f3 £g5 17.¤c3 £h5 18.¥h1 ¤xc4 (ame-
naçant 19...¦xe3!) 0-1 Karolyi-Hector, Copenhagen, 1985. 
- 5.e3 ¤c6 6.¥e2 ¤gxe5 7.¤xe5 ¤xe5 8. 0-0 0-0
9.¤c3 ¦e8 10.b3 a5 11.¥b2 ¦a6 12.£d5 
Atacant l’alfil de Maroczy amb la dama. 
- 12...¥a7! 13.¦ad1 
Les blanques juguen escacs clàssics en el centre, situant
les seves peces al més «correcte» possible. 13.¤e4
transposa a les partides 81 i 82. Després de 13.c5,
13...¦h6! té bon aspecte, per exemple: 14.¤e4 c6
15.£d4 d5! 16.¤g3 b6! 17.cxb6 ¥xb6 18.£c3 £h4-+
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19.h3 ¥xh3 20.gxh3 £xh3 21.¦fd1 £h2+ 22.¢f1 ¦f6
0-1 Polovodin-Miezis, Moscou, 1992. 

- 13...¦g6! 
Però les negres, sense gastar temps, inicien un atac
directe contra la fortalesa del rei blanc. També és in-
teressant 13...¦h6!?. 
- 14.¢h1?! 
Por. 14.£xa5 £g5! 15.£d5™ d6‚; 14.¤e4 c6!?
15.£d2 £h4‚. 
- 14...c6 15.£d2 £h4! 16.f4 ¦h6 17.h3 

- 17...£g3!! 
Preparant 18...¦xh3. 
- 18.£e1 
O, per exemple: 18.¥c1 ¦xh3+ 19.gxh3 £xh3+ 20.¢g1
¤xc4 21.¥xc4 ¥xe3+ 22.£xe3 ¦xe3 23.¥xe3 £xe3+
24.¢g2 £xc3-+. 
- 18...¦xh3+! 19.gxh3 £xh3+ 20.¢g1 ¦e6 21.¥h5
£xh5 22.fxe5 ¦g6+ 23.¢f2 £h2+ 24.¢f3 £g2+ 
Seguit per 25...£g4 mat. 0-1

PARTIDA 85
Yury Drozdovsky
Igor Smolkov 

Alushta ch-UKR, 2002 (2)

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 5.e3 ¤c6
6.¥e2 0-0 7. 0-0 ¦e8 8.¤c3 ¤gxe5 9.b3 a5 10.¥b2
¤xf3+ 11.¥xf3 ¤e5 12.¥e2 ¦a6 13.¤d5 
Les blanques preparen f2-f4, però no ataquen l’alfil de
Maroczy. Llavors... 

- 13...¦h6! 14.g3 
Per defensar contra l’amenaça de ...£h4. En cas de
14.f4, el peó e3 està debilitat i les negres aconsegueixen
contrajoc fàcilment amb 14...¤g6 (14...¤c6!? 15.¦f3
¤b4!? amb oportunitats pels dos colors) 15.¥d4 ¥xd4
16.£xd4 d6 17.f5 ¤e7 18.¥d3 ¤xd5 19.cxd5 c5
20.£f4 £f6³ 21.g4 ½-½ Kantsler-Gusev, Belgrad 1990. 
- 14...d6 
La torre a h6 és real. Les negres han de pressionar amb
el seu atac. 
- 15.¥d4 
En una altra partida, les negres varen deixar passar una
bona oportunitat de marcar una victòria ressonant:
15.¤f4 £d7!? 16.h4 ¤g6! 17.¤g2 £h3! 18.¥f3
¥d7?! (la jugada que guanyava era 18...¤xh4!! 19.gxh4
(si 19.¤xh4 ¦xe3!) 19...¦g6-+) 19.¥d4 ½-½ Pan-
chenko-Kiselev, Cheliabinsk, 1993. 
- 15...¤g6 
Les negres estaven a prop de la victòria també després
de 15...£d7!? 16.h4 ¤g6!? 17.¥f3 ¤xh4! 18.gxh4 ¦g6+
19.¥g2 ¦xg2+ (19...¦e4 20.f3 ¥xd4 21.fxe4 ¦xg2+
22.¢xg2 £h3+=) 20.¢xg2 £h3+ 21.¢g1 ¦e4 22.¤f4
¦xf4 23.exf4 ¥xd4 24.£xd4 £g4+ 25.¢h2 £xh4+
26.¢g1 ½-½ Vyzhmanavin-Lendwai, Gelsenkirchen, 1991. 
- 16.£d2 c6! 
Construint el ‘Mur Boleslavsky’. Com en la defensa índia,
el peó a c6 controla la casella d5. 
- 17.¤c3 £d7! 
Un atac lògic per les caselles clares. 

L’atac de Maroczy: 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3 ¥c5



- 18.f4 

- 18...¦xh2!? 
El mètode posicional també era vàlid encara: 18...£e7!?
seguit per ...¤f8-¦e6 amb pressió per la columna e. 
- 19.f5! 
L’única defensa. Si 19.¢xh2? £h3+ 20.¢g1 £xg3+
21.¢h1 £h3+ 22.¢g1 ¤h4!? 23.¢f2 ¥xd4 24.exd4
¥g4 amb atac guanyador. 
- 19...¥xd4 20.exd4 ¦h3! 21.¢g2 
O 21.fxg6 ¦xg3+ 22.¢f2 ¦xg6‚. 
- 21...¦h6 22.¥d3 

El moment clau de la partida. S’apropen els problemes
de temps i els dos jugadors varen perdre les seves opor-
tunitats en una lluita extremadament aguda. 
- 22...c5? 
22...¤f8!?³. 
- 23.¤e4 cxd4? 24.£xh6! ¦xe4 25.£h5 ¦e5 26.£g4
b6?! 27.£xd4 ¥b7+ 28.¢h2 £e7 29.£xb6? ¦e2+
30.¦f2 ¦xf2+ 31.£xf2 £g5 32.¥f1 £h6+ 33.¥h3
¤e5 34.¦e1 g5 35.¦xe5 dxe5 36.£d2 £c6 37. £d8+
¢g7 38.£xg5+ ¢h8 39.£d8+ ¢g7 40.£g5+ ¢h8
41. £d8+ ½-½ 

En gairebé totes les partides amb 13.¤d5 que hem 

analitzat, els jugadors de les blanques tenien aproximada-
ment 200 punts d’ELO més que els seus rivals. Potser,
aquesta diferència explica perquè les blanques s’havien
escapat de diverses posicions totalment perdudes. 

Algunes variants antitorre de Drimer estan basades en
derivacions anteriors com 11.¤e4 (partida 86), 11.¤a4
(partida 87) o 6-10.a3 (partida 88). 

PARTIDA 86
Robert Bator 
Peter Svidler 

Copenhaguen, 1991 (10) 

Molts jugadors com, per exemple, Illescas (vegeu la par-
tida 90) i Svidler, havien jugat el GB quan eren joves.
Practicar un gambit es considera una bona idea per als
jugadors que es formen, ja que els ajuda a aprendre quin
és el valor de les peces. Quan aquests jugadors han
crescut, trien un repertori més segur. 
- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 5.e3 ¤c6
6.¥e2 0-0 7. 0-0 ¦e8 8.¤c3 ¤cxe5 9.¤xe5 ¤xe5
10.b3 a5 11.¤e4
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En els seus primerencs anys jugant escacs, Peter
Svidler practicava gambit de Budapest – una
bona manera d’aprendre el valor de les peces.



- 11...¥f8 
Una altra bona opció és 11...¥a7, encara que la torre de
Drimer no deixi la casella a8, la posició de les negres
és satisfactòria: 12.¥b2 d6 13.¤d2 ¥f5 14.¤f3 ¥e4
(14...£f6!? 15.£d2 ¥e4³) 15.¤xe5 dxe5 ½-½ Gior-
gadze-Epishin, Tbilisi, 1989. 
- 12.c5 
La idea és evitar el pla de les negres amb ...¦a6. Altres
possibilitats són: 

A) 12.f4 ¤g4 (12...¤c6!?) 13.¥xg4 ¦xe4 14.£d3
¦e8 15.¥b2 £e7 (15...¦a6!? and 16...¦h6) 16.¦f3
d5! 17.¥xc8 dxc4 18.£xc4 ¦axc8 19.¦g3 £b4=
Salov-Illescas Córdoba, Barcelona, 1989; 

B) 12.¤g3 ¦a6 13.e4?! ¥c5!ƒ 14.¢h1 £h4! 15.f4
¦d6!∓ Naumkin-Zakharov, Moscou, 1994; 

C) 12.¥b2 £h4 (12...d6=) 13.¤d2 d6 14.¤f3 £h6
(14...£f6!?) 15.£c2 £g6 16.£xg6 hxg6 ½-½ Cruz-
Moskalenko, Sabadell, 2007

- 12...£h4!
Atac!12...¤c6!?³. 

- 13.f4 
13.£d5!? d6 14.cxd6 ¥d7!? amb oportunitats per a les
dues bandes. 
- 13...¤c6 
Hi havia dues més alternatives interessants: 13...d5!?,
amb moltes possibilitats tàctiques, i 13...¤g4!?

14.¥xg4 ¦xe4. 
- 14.¤g5 ¤d8 15.¦f3? 
15.£c2 ¤e6!?÷. 
- 15...¥xc5 
Les negres estan millor com a resultat d’operacions
tàctiques. 
- 16.¥d3 
16.¦h3? £xf4!. 
- 16...d6! 17.¥xh7+ ¢f8 18.£f1 ¥g4 
18...g6!. 
- 19.¦g3 g6 20.¥d2?? 
No hi ha temps. El menys dolent era 20.£c4 ¥f5!
21.£c3 ¤e6!?∓. 
- 20...¤e6 
20...¥f5!. 
- 21.¤xf7 £xh7 22.¤xd6 cxd6 23.¦xg4 ¤g7 24.£d3
¤f5 25.¦e1 ¦e6 26.¢h1 ¦ae8 27.e4 £e7 28.¦f1 ¦xe4
29.¦xg6 £f7 30.¦g5 ¤e3 31.¦f3 ¦d4! 32.£c3 £h7
33.¦xc5 £b1+ 34.¥e1 ¤d5! 0-1

PARTIDA 87
Francisco Vallejo Pons 
Alfonso Romero Holmes  

Ayamonte tt, 2002 (1) 

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 5.e3 ¤c6
6.¤c3 ¤gxe5 7.¤xe5 ¤xe5 8.¥e2 0-0 9. 0-0 ¦e8
10.b3 a5 11.¤a4 ¥f8!? 

Ara 11...¥a7 bloquejarà la torre a a8 i podria ser reta-
llada amb c4-c5, ja que el cavall de les blanques és més
estable a a4 que a e4. Després de 12.¥b2 les blanques
tenen un petit avantatge. 
- 12.f4!? 

El millor recurs per les blanques. 
- 12...¤g6!? 
Les negres se n’han anat a la dreta (mirar capítol
segon, II Part) amb 12...¤c6!? 13.¥f3 d6 (13...¦a6!?)
14. £d2 ¥f5 15.¤c3 £b8 16.a3 £a7„ a Agdestein-
Haik, Marsella, 1987. 

L’atac de Maroczy: 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3 ¥c5



- 13.£d2 b6!? 
13...c6?! 14.¥b2 (14.f5!? ¤e5 15.f6ƒ) 14...d5
15.cxd5 ¥f5 16.¥d4 b5 Cu.Hansen-Miezis, Copenha-
gen, 2004; 13...¤h4!? 14.¥d3 b6„.
- 14.¥b2 ¥b7= 15.¥f3 £b8?! 
Una maniobra sospitosa; 15... ¥c6!? 16.¦ad1 £e7
oferia més oportunitats. 
16.¦ad1 ¤h4 17.¥d5 ¤f5? 
Possibilitant el temàtic sacrifici d’alfil. 

- 18.¥xf7+! ¢xf7 19.£xd7+ ¢g6 20.g4! ¤xe3 21.f5+
¢g5 22.f6! 
Una altra opció que guanyava era 22.£f7!? ¤xg4
23.f6+-. 
- 22...£c8 23.fxg7 ¥d6 24.g8£+! ¦xg8 25.h4+! 
Forçant mat. 

- 25...¢xh4 
25...¢h6 perd després de 26.¦f6+ ¦g6 27.¦xg6+ hxg6
28.£g7 mat. 
- 26.£xh7+ ¢g3 
26...¢xg4 27.¦d4+ ¢g5 28.£4+ ¢g6 29.¦f6+ ¢g7
30.£h6 mat. 
- 27.£h2+ ¢xg4 28.¦d4+ 
Mat en cinc. Les negres estaven bé després de l’ober-
tura i tenien algunes possibilitats d’igualar la partida. 
La idea de 6-10.a3 es basa a amenaçar l’alfil de Ma-
roczy a c5.

PARTIDA 88
Laszlo Zsinka
Boris Galanov 

Budapest, 1991 (8)

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 5.e3 ¤c6
6.¥e2 
6.a3 normalment es rep amb 6...a5 (6...¤gxe5!? també
està bé; 7.¤xe5 ¤xe5 8.b4 ¥e7„) 7.b3 (7.¤c3 0-0!
8.¥d3 ¦e8) 7... 0-0 8.¥b2 ¦e8 9.¥d3 d6!? 10.exd6
¤xf2! (10...£xd6!?°) 11.¢xf2 ¦xe3 12.¢f1 ¥g4!
13.¥e2 ¥xf3! 14.¥xf3 £h4 15.¦a2 ¦ae8! 16.¥c3 cxd6
17.g3 £h3+ 18.¥g2 £f5+ 19.¦f2 £xf2+! 20.¢xf2
¦d3+ 0-1 Yrjölä-Liew, Olimpíada de Dubai, 1986. 
- 6... 0-0 7. 0-0 ¦e8 8.¤c3 ¤gxe5 9.¤xe5 ¤xe5 10.a3 
Intentant guanyar espai i alliberar la casella b2 per l’alfil
amb temps. Però ara aquesta idea perd sentit. Les ne-
gres treuen fora la torre boja amb temps extra.
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IM de Romania, Dolfi Drimer (nascut 1934) va
ser l’inventor de la perillosa maniobra L-shaped

d’atac amb la Torre Drimer.



- 10...a5! 
10...d6 11.b4 ¥b6 12.¤d5². 
- 11.b3 
11.¦b1 d6!? (11...b6 12.f4!?÷) 12.b4 ¥a7!.

13.¤b5 ¥b8 (13...¥f5 14.¦a1 ¥b6) 14.¥b2 (14.f4
¤d7÷) 14...c6 15.¤d4 £h4! 16.f4 ¤g4 17.¥xg4
¥xg4 18.£d3 axb4 19.axb4 £e7 20.¦be1 £e4
21.£c3 f6 22.h3 ¥d7 23.¤b3 ¥f5 (23...£g6!?
24.¢h2 ¥f5) 24.g4 ¥g6 25.f5 ¥f7 26.¤d2 £e5
(26...£e7!? 27.g5 d5 28.gxf6 gxf6„) 27.£xe5 dxe5
28.¦a1= ¥c7 29.¢f2 ¦ad8 30.¢e2 ¦d7 31.¦fc1
¦ed8 32.¥c3 ¢f8 33.c5 ¦b8 ½-½ Grigore-Moska-
lenko, Sitges, 2007. 
- 11...¦a6

- 12.¤d5 
Si 12.¥b2?! ¦h6! 13.g3 (13.¤d5 d6 14.¤f4 c6³) 13...d6∓
14.¤e4 £d7! (14...¥a7∓) 15.¤g5 f6 16.£d5+ ¢f8! 17.f4
c6 18.£d2 ¤xc4! 19.¤xh7+ ¦xh7 20.£c2 ¥xe3+
21.¢h1 ¦xh2+! 22.¢xh2 £h3 mat, Jug-Petek, Eslovènia
1992; o 12.£d5 ¥a7! and ...¦g6-£g5 o ...¦h6 £h4. 
- 12...¦d6 
12...¦h6!? 13.e4 (13.b4!? ¥a7 14.c5 d6 15.e4!?÷)
13...¦h4 14.£c2 ¤c6 15.¥d3 ¤d4 (15...d6!?) 16.£d1
d6 17.¤e3 £f6 18.b4 ¥a7 19.¦e1 £e5 20.g3 ¦xe4!?
21.¥d2 ¥h3 22.¥c3 £e6 23.¥xe4 £xe4 24.¥xd4
¥xd4 25.£c2 ¥xa1∓ Grdinic-G. Mohr, Pula, 1993. 
- 13.£c2 c6 14.b4 ¥a7 15.¤f4 
15.c5!?. 15...¦h6! 16.c5 d5 17.cxd6 £xd6 18.g3
- 18...g5! 

Amb atac que guanya. 
- 19.¤g2 
19.¤h5 £e6-+. 
- 19...£e6! 
Amenaçant ...£h3. 
20.f4 £h3 21.fxe5 £xh2+ 22.¢f2 
El rei blanc comença a córrer... 
- 22...¦h3 23.¦g1 
... però no pot amagar-se! 
23.¦d1 £xg3+ 24.¢g1 £xe5 25.¥d2 £h2+ 26.¢f2

L’atac de Maroczy: 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3 ¥c5

Diagrama d’anàlisi



¦exe3-+. 
- 23...¦xe5! 24.¥d3 ¦e6 25.¥f5 £xg3+ 26.¢e2 ¦f6
27.¥xc8 ¦f2+ 28.¢d3 £d6+ 29.¢c3 ¥d4+ 30.¢b3
£d5+ 31.¢a4 

- 31...b5+ 0-1 
32.¢xa5 £d8+ 33.¢a6 £b6 mat.

Resum del pla de la torre Drimer 
A moltes de les partides les negres guanyen atacant di-
rectament el rei, gràcies a l’activitat de la torre a8. La so-
lució més segura per a les blanques se centraria en l’estudi
de les línies antidrimer, abandonar el pla defensiu b3-¥b2
i intentar trobar algun pla atractiu, com ho varen fer Vassily
Smyslov i Boris Spassky, els millors representats de la
nova generació (vegeu les dues partides següents). Un re-
curs important per a les blanques és la idea d’aquests dos
campions d’atacar agressivament amb f2-f4 a la jugada 8-
14. Les blanques no perden temps a realitzar fianchetto
amb l’alfil de dama, sinó que de seguida comencen a ope-
rar al flanc de rei. Això és lleugerament similar al sistema
Alekhine amb 4.e4 (capítol segon). 

PARTIDA 89 
Vasily Smyslov 
Ralph Blasek 

Gelsenkirchen, 1991 

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 5.e3 ¤c6
6.¤c3 ¤cxe5? 
Un greu error en aquest sistema. És necessari 6... 0-0! i si
7.¥d3 ¦e8!, però no 7...¤gxe5? 8.¤xe5 ¤xe5 9.¥xh7+!. 
- 7.¤xe5 
Després de 7.h3!? ¤xf3+ 8.£xf3 ¤e5 9.£g3! ¤g6
10.¥d2 ¥d6 11.f4 ¥e7 12. 0 0-0 ¥f6 13.£f3 d6
14.¤d5 P. Nikolic-Barbero, Skien Wch-jr, 1979. 
7...¤xe5 8.f4! 
En general, aquest avançament és el principal recurs de
les blanques al sistema de cavall. 

- 8...¤c6 9.¥d3! 
Les blanques guanyen temps net en comparació amb les
altres posicions del sistema de cavall. 
- 9...h5? 
Aquesta jugada no resol els problemes de les negres. En
cas de 9...d6 10. 0-0 0-0 les blanques encara guanyen
en temps (vegeu les partides 90 i 91); 9...£h4+ 10.g3
£h3 11.¤d5ƒ. 

Trucs: 9... 0-0? 10.£h5! f5 11.¥xf5+-Razuvaev-
Bardel, Geneva, 1995. 

- 10. 0-0 d6 11.a3 a5 12.¥d2 ¥g4 13.£c2 h4 14.h3
¥d7 15.¤e4 ¢f8 16.¤xc5 dxc5 17.¥c3±£e7 18.¦ae1
¦d8 19.¥e4 ¦h6 20.f5 b6
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Boris Spassky, que va ser Campió Mundial,
perfecciona l’atac Smyslov, proposant f2-f4, i fent-

ne una de les armes més perilloses per les
blanques contra el gambit de Budapest. 



- 21.¥xc6! ¥xc6 22.¦f4 £d6 23.£f2 £d3 24.¦xh4+-
¢e8 25.¦g4 ¦h5 26.e4 ¢d7 27.£e2 £xe2 28.¦xe2
¦e8 29.¥xg7 ¦xf5 30.¦d2+ 1-0 

Després de l’error 6...¤cxe5?! Smyslov va trobar l’arma
principal per a les blanques, 8.f4!, i després va seguir
jugant amb gran vigor per obtenir la victòria. 

Sigui com sigui, el gambit de Budapest té moltíssims re-
cursos. Les negres poden esquivar el directe atac de
Smyslov jugant primerament 6...0-0!? 7.¤c3 ¦e8 8.0-
0 ¤xe5 9.¤xe5 ¤xe5. 

Tan sols ara les blanques poden realitzar la jugada d’a-
tac 10/11.f4. Aquest és el mètode que va introduir el
campió mundial Boris Spassky. Un perillós recurs per
a les blanques és portar la pròpia torre a la tercera
horitzontal. Però, com el Nautilus, el gambit de Bu-
dapest encara és viu! 

PARTIDA 90 
Boris Spassky 
Miguel Illescas Cordoba 

Linares, 1990 (7) 

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 5.e3
¤c6 6.¥e2 
Recordeu 6.¤c3 0-0!. 
- 6...¤gxe5!? 
Ara que l’alfil f1 s’ha desplaçat a e2, això és possible. 
7.¤xe5 ¤xe5 8.¤c3 0-0 9. 0-0 ¦e8 10.¢h1!? 
Preparació per a f2-f4. Per a la immediata 10.f4!? vegeu
la següent partida.

10...a5!? 
Aquesta jugada manté vives totes les contraoportunitats
de les negres: ...¦a6, ...¥a7 i ...¥f8. Una altra possibi-
litat és 10...d6!?. Ara les blanques poden equilibrar el
seu alfil c5 amb 11.¤a4, però això no sembla perillós,
com mostra Epishin: 11...£h4!? (11...¥b6 12.¤xb6
axb6=;11...¥f5!?„; 11...b6?! 12.¥d2 a5 13.¤xc5 bxc5
14.f4 ¤d7 15.¥f3 ¦b8 16.£c2 a4 17.¦ae1 ¤f6 18.¥c3
¤g4 19.e4± Beliavsky-G. Mohr, Portoroz, 1997) 12.¤xc5
dxc5 13.f3 (13.£d5 ¥e6!? 14.£xb7 ¥xc4„) 13...¥f5³

amb una duradora iniciativa per a les negres: 14.£e1
£e7 (14...£xe1!? 15.¦xe1 ¥d3 16.b3 ¦ad8³) 15.£c3
¦ad8 16.e4 ¤c6 17.¥f4 ¥g6 18.¥d3 ¤d4 19.¦ae1
¦d7 20.¥b1 £f6 21.¥c1 £c6 22.a3 f6 23.¥e3 b6
24.¥f2 a5 25.¦d1 ¦ed8 26.¦de1 a4 27.¥e3 ¥f7
28.¦d1 £e6 29.¥d3 £e5 30.f4 £h5 31.¦d2 £g4 32.f5
¤c6 33.h3 £h4 34.¥c2 ¦xd2 35.¥xd2 ¤e5 36.¦f4
£h5 37.¥xa4 £e2 38.¥e1 ¤d3 39.¥g3 ¤xf4 40.¥xf4
£f1+ 0-1 Vaisser-Epishin, Sebastopol, 1986. 
- 11.f4! 
Les blanques segueixen el seu pla. Una interessant lluita
tàctica resultarà després de 11.a3 ¦a6 (11...d6„) 12.f4
¦d6! 13.£c2 ¤c6 14.¤e4 ¦h6 
15.¥f3 (15.¤xc5 £h4 16.h3 d6 ∅ 17.¤e4?? ¥xh3-+)

L’atac de Maroczy: 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3 ¥c5

Diagrama d’anàlisi



15...¥a7 16.c5 d5!? 17.cxd6 cxd6 18.¤g5 d5 19.£d3
¤e7! 20.e4 dxe4 21.£xd8 ¦xd8 22.¥xe4 ¤f5∓ (ame-
naçant 23...¤g3 mat) 
23.¥xf5 ¥xf5 24.h3 ¦c6 25.¤f3 ¦c2 26.¥d2 ¦cxd2

27.¤xd2 ¦xd2 28.¦ad1 ¦xd1 29.¦xd1 ¥b6 30.¦d5
¥e4 31.¦b5 ¥c7 32.¦c5 ¥c6 0-1 Fries Nielsen-Svidler,
Gausdal, 1992. 
- 11...¤c6 
11...¤g6?! 12.f5 ¤e5 13.f6ƒ. 

- 12.¥d3

- 12...d6! 
El moment crític: 12...¥xe3? 13.¥xe3 ¦xe3 14.¥e4±. 
- 13.£h5!? 
Spassky prefereix atacar amb les peces. 13.f5 f6„;
13.¤e4?! £h4!. 
- 13...h6? 
A la jugada 13 les negres comenten un error important.
La defensa correcta era la idea del bloqueig 13...g6!
14.£h6 f5 i les blanques tenen dificultats per desenvo-
lupar la iniciativa en el flanc de rei. Consultau també les
anàlisis de la partida següent.

- 14.¦f3! 
Aquesta maniobra de torre és el darrer recurs d’atac de
les blanques, similar a les maniobres de la torre negra
en altres partides d’aquest capítol . 
- 14...¤b4 15.¥e4 c6 16.¦g3 £f6 17.¥d2 ¤a6 18.a3!
¢f8 19.¥d3 ¥a7 20.¤e2+-¤c5 21.¥c3 £xc3 22.¤xc3
¤xd3 23.¦f1 ¤xe3 24.£e2 ¤xf4 25.£d1 
Les negres perdran encara més material. Resum d’a-
questa important partida: Spassky conduïa l’atac d’una
manera exemplar. Però després de la correcta 13...g6!
la posició és totalment poc clara. Una altra interessant
alternativa per a les negres és 10...d6, amb un joc
equilibrat. Podem observar una important tendència al
sistema de cavall: a moltes partides, el primer jugador
que col·loca la seva torre a la tercera horitzontal,
guanya! 

PARTIDA 91 
Antonio Gual Pascual
Javier Ávila Jiménez 

Espanya, 2006 (7) 

En aquesta partida el meu alumne (negres) mostra els
seu coneixement del gambit de Budapest. 
- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 5.e3 ¤c6
6.¥e2 0-0! 7.¤c3 ¦e8!? 8. 0-0 ¤gxe5 9.¤xe5 ¤xe5
10.f4!? 
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Diagrama d’anàlisi



La carta de triomf de les blanques en aquesta agressiva
variant (tal com va mostrar Spassky a la partida anterior)
és el seu mòbil peó f, en combinació amb el seu control
de la vital casella d5 i jugades d’atac com ¥d3, £h5 i ¦f3. 
- 10...¤c6 11.¥d3 d6 
Acceptar el peó és molt perillós: 11...¥xe3+? 12.¥xe3
¦xe3 13.¤d5! (13.£d2?! ¦e8÷) 13...¦e8 14.£h5 g6
15.£h6 f5 16.¥xf5! amb un decisiu avantatge per a les
blanques, Lombart-Marlier, Charleroi, 2004. 
- 12.£h5 
La idea del GM Comas era 12.¤e4!? ¥b6 (les negres
també tenen forts recursos defensius 12...£h4! amb la
idea 13.¤xc5 dxc5 amb contrajoc; o primer 12...¤b4!?)
13.£h5 g6! 14.£h6 f5! 15.¤g5 

15...£e7?? (després de 15...¦e7™16.Õf3 £f8!? les ne-
gres estarien bé) 16.c5! (ara això dóna a les blanques
l’atac que porta a guanyar) 16...¥xc5 17.¥c4+ ¢h8
18.b4 ¥xe3+ 19.¥xe3 £xe3+ 20.¢h1 £e7 21.¦ae1 1-
0 Comas Fabrego-Altisen Palmada, Espanya 1995. Si
12.¤d5!? f5!? (12...¤b4!?; 12...¤e7!?) 13.£h5
¤e7!„. 
- 12...g6! 13.£h6

- 13...f5! 
La millor defensa és aquesta blocada. El «tornavís» no
pot procedir ara, quan els seus alfils estan temporalment
fora de joc. 13...¤e7? 14.b4!? ¥xb4 15.¥b2+-. 
- 14.¤d5?! 
Cercant nous recursos d’atac, però ara les negres contro-
len el tauler. 14.¦f3!? ¤b4! 15.¥b1 (15.¦h3 ¦e7 16.¥b1
d5!) 15...d5! 16.a3 d4! 17.axb4 ¥f8, amb oportunitats
per a les dues bandes, podria ser la millor opció. 
- 14...¤b4! 15.¦f3 ¤xd5

Trucs: 15...¤xd3? 16.¦h3 ¦e7 
17. £g5!±. 
- 16.cxd5 £f6 17.h4 £g7 18.£g5 h6 19.£g3

L’atac de Maroczy: 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3 ¥c5

Campió Mundial José Raul Capablanca (1888-
1942), heroi de l’estil clàssic, gairebé s’ensopega

en una casual nuvolosa partida amb el gambit de
Budapest a Londres. 

Diagrama d’anàlisi



Les blanques han perdut la iniciativa i ara porten un joc
incòmode. 
- 19...h5?! 
19...¢h7! dóna a les negres un lleuger avantatge. 
- 20.¥d2 ¢h7 21.¥c3 £f7 22.¢h2? ¥d7 
22...£xd5!∓. 
- 23.¦e1 ¦g8?! 
23...c6!? „. 
- 24.£g5 ¦ae8 25.¦g3 £f8 26.¦e2 £h6 27.e4 £xg5
28.¦xg5 fxe4 29.¥xe4 ¢h6 30.¥d3 ¦xe2 31.¥xe2 ¥e3
32.g3 ¦f8 33.¢g2 ¦f5 34.¥d3 ¦xg5 35.hxg5+¢h7=
36.®f3 ¥c5 37.b4 ¥g4+ 38.¢g2 ¥e3 39.b5 ¥d7 40.a4
¥f5 41.¥xf5 gxf5 42.a5 
42.¥a5 ¥b6=. 
- 42...a6 43.bxa6 bxa6 44.¢f3 ¥c5 45.¥e1 ¢g6
46.¢e2 ¢f7 47.¢d3 ¢g6 48.¢c2 ½-½

Resum del mestre
En l’obertura el meu alumne va mostrar un molt bon en-
teniment de la posició. L’atac de les blanques va ser re-
eixidament suavitzat amb les jugades claus 6...0-0!,
12...g6!, 13...f5!, i 15...¤b4!. Desafortunadament, en el
mig joc no estava en la millor forma i va cometre alguns
errors. Però hi farem més feina! 

Resum atac Smyslov/Spassky: 
Per tal d’evitar l’atac Smyslov amb 8.f4, la millor opció
és jugar 6...0-0! en lloc de la immediata 6...¤xe5. La mi-
llor defensa contra l’atac de les blanques amb f2-f4, ¥d3
i £h5 és el bloqueig amb ...g6 i ...f5, vegeu les anàlisis
de les partides 90 i 91. 

PARTIDA 92 
José Raul Capablanca
J.H. White 

Londres casual, 1919 

Sense dubte, el campió mundial José Raul Capablanca va
ser un heroi de l’estil clàssic i també un dels principals

fundadors de la nova generació i del modern estil d’es-
cacs, desenvolupat per jugadors dels segles XX i XXI. 

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 5.e3 ¤c6
6.¥d2 

Aquesta jugada no pot portar avantatge a les blanques,
però sí produir una partida interessant més per a la vos-
tra col·lecció. 
- 6... 0-0 
6...a5?! 7.¥c3 £e7 8.¥d4 (8.£d5!?) 8...¤gxe5 9.¤xe5
¤xe5 10.¤c3 ¥b4 11.¥e2 d6 12. 0-0 ¥xc3 13.¥xc3²
Moskalenko-Budnikov, Beijing, 1991; 6...¤gxe5=. 
- 7.¥c3 ¦e8 8.¥e2 d6 
Una idea agressiva. És més simple 8.. ¤gxe5!?=. 
- 9.exd6 ¥xe3 10.fxe3 ¤xe3 11.£d2 ¤xc4 12.£g5 f6
13.£d5+ ¥e6° 14.£d3 ¤xd6 

- 15. 0-0?? 
La boira de Londres potser és la causa d’aquests errors.
15.¤bd2². 
- 15...¥c4 16.£xc4+™¤xc4 17.¥xc4+ ¢h8∓
Ara Capablanca comença a jugar més seriosament. I crea
algunes oportunitats. 
- 18.¤bd2 £d6 19.¢h1 ¦ad8 20.¦ae1 £c5
21.¦xe8+ ¦xe8 22.a3 b5 23.¥a2 a5 24.¤b3 £c4
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25.¤fd2 £e2 26.¤c1 £e3 27.¤f3 ¦d8 28.¦e1 £c5
29.¤b3 £b6 30.¤bd4 ¤xd4 31.¥xd4 c5 32.¥g1
£c6 33.h4 h5?! 
33...c4 hauria guanyat. 
- 34.¥f7! f5? 35.¤g5 £c7 36.¥xh5 £g3? 

- 37.¤f3?! 
37.¦e3! £xh4+ 38.¦h3 £xg5 39.¥f7+ £h6 40.¦xh6+
gxh6 41.¥xc5±. 
- 37...£d6 38.¤e5 £f6 39.g3 ¦d2? 40.¥xc5 ¦c2
41.¥d4 £a6 42.¤f7+ ¢h7 43.¤g5+ ¢h6 44.¥f3! £c8
45.¦e6+ g6 46.¦e7 ¦c1+ 47.¢h2 ¦c2+ 48.¢h3 f4+
49.g4 £g8 50.¤f7+ ¢h7 51.¤e5+ 1-0 

PARTIDA 93 
Ashot Anastasian
Alex Yermolinsky 

Unió Soviètica, 1987 

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 5.e3 ¤c6
6.b3?! 
El flanc de rei de les blanques està massa retardat en
el desenvolupament perquè el seu fianchettoamb
¥b2 tingui èxit.

- 6...¤gxe5! 
Una bona possibilitat d’igualar era 6... 0-0 7.¥b2 ¦e8 8.¥d3
£e7 (la idea de gambit és 8...d6!? 9.exd6 ¥xe3 10. 0-0
¤xf2 11.¦xf2 £xd6÷) 9. 0-0 ¤gxe5 10.¤xe5 ¤xe5
11.¤c3 ¤xd3 12.£xd3= (Lputian-Panchenko, Sochi, 1987)
12...c6!?. Les negres també poden jugar en el correcte estil
de gambit amb 6...d6!? 7.exd6 £f6! 8.¥a3 ¤b4!?. 
- 7.¤xe5 ¤xe5 8.¥b2 d6³

- 9.¥e2 
No hi ha cap altra manera d’enrocar. Si 9.¥xe5?! dxe5
10.£xd8+ ¢xd8 11.¤c3 c6³. 9...£g5! Però ara les negres
són primeres a atacar, i aquest cop amb tot el seu exèrcit. 
- 10. 0-0 ¥h3 11.¥f3 0-0-0! 12.¤c3 h5! 13.¢h1 ¥g4
14.¥e2 £h4 15.£e1? 
15.¤d5 era l’única jugada. 
- 15...¥xe2 16.£xe2 ¦de8! 17.¤a4? 
Una maniobra optimista. 
- 17...¤g4! 
I les negres acabaran la partida de seguida. 
- 18.h3 

Negres juguen i guanyen! 
- 18...¦xe3!! 0-1 
Això és molt pitjor que una simple torre boja: 19.fxe3
£g3 20.hxg4 hxg4+ 21.¢g1 ¥xe3+ 22.¦f2 £h2+
23.¢f1 £h1 mat. 

L’atac de Maroczy: 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3 ¥c5



PARTIDA 94 
Enrique Ibáñez
Alexander Alekhine  

Buenos Aires exh, 1926

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 5.e3 ¤c6
6.¤c3 ¤gxe5 7.¤xe5 ¤xe5 8.¥e2 d6!? 

Amb aquesta clàssica jugada les negres cerquen un des-
envolupament més natural per a les seves peces. És una
bona alternativa a l’agressiu pla amb ...a5-¦a6, encara
que és una pena que la torre Drimer no fos coneguda en
aquell temps. 
- 9. 0-0 0-0 
9...¥e6!? 10.b3 £h4!? (10...h5 11.¤a4!?) 11.¤a4 0-
0-0÷. 
- 10.b3 
Podem canviar l’alfil Maroczy amb 10.¤a4 ¥b6
(10...¥f5!?) 11.b3 ¥d7 12.¤xb6 axb6 13.¥b2 £e7
14.£d4 f5 15.a4 (15.f4 ¤g6 16.¦f3 ¥c6 17.¦g3 ¦f7
18.¥h5 ¦e8 19.¦e1 £h4 20.£d1 ¦e6= Rivas Pastor-
West, La Valletta Olimpíada 1980) 15...¦ae8 16.¦ae1
¥c6 17.¥d1 ¦f6! aquí la ¦f8 realitza una jugada L-
shaped cap a h6) 18.f3 ¦h6 19.¥c2 ¦f8 20.£f4 ¤g6
21.£g3 ¤h4 22.£f4?? ¦g6 (22...¤xg2! 23.¢xg2 ¦h4-
+) 23.¦e2 ¦f7 24.¢h1? ¤xf3! 25.¥xf5 (25.gxf3 ¦g4-
+) 25...¤h4 26.¥xg6 ¦xf4 27.¥xh7+ ¢xh7 28.¦xf4
¤xg2 29.¦xg2 £xe3 30.¦f1 £e2 31.¦g1 £xb2 0-1
Radulescu- Bakonyi, Budapest, 1948. 
- 10...£h4 
Aquesta maniobra de la dama negra és molt popular al
sistema de cavall. Però pens que és millor començar amb
10...a5!?, proveint més caselles per a l’alfil a c5, per
exemple: 11.¥b2 ¦e8 12.¤d5?! c6! (el Mur Boleslavsky)
13.¤f4 £g5! 14.¥d4 ¥f5ƒ C. Flear-Gurieli, Biel, 1991.
També està bé 10...¥d7!?, controlant la casella a4.

- 11.¤a4!? 
11.¤d5!? c6 12.b4 cxd5 13.bxc5 ¤xc4 14.£xd5
¥e6„. 

- 11...¦d8 
11... ¥b6!? 12.¤xb6 axb6=. 
- 12.¥b2 ¥f5 
El joc està equilibrat. L’alternativa aquí és 12...¤g4!?
amb la idea 13.h3 ¤xf2!. 
- 13.£e1!? ¤c6?! 
Potser a causa de la calor de Buenos Aires, Alekhine no
va realitzar, com de costum, les seves fascinadament
fortes jugades, però al final guanya en l’estil de Capa-
blanca. Era preferible 13...¤g4!? 14.h3 ¤f6 15.¤xc5
dxc5 16.¦d1 £g5. 
- 14.£c3 £g5 15.¤xc5 dxc5 16.h4?! 
Era millor 16.¦ad1². 
- 16...£h6 17.g4 ¥xg4 18.¥xg4 £g6 19.£xg7+ £xg7
20.¥xg7 ¢xg7 21.¦fd1 ¤e5 22.¦xd8 ¦xd8 23.¦d1
¦d6 24.¥e2 ¢f6 25.f4 ¤c6 26.¢f2 ¤b4 27.¦xd6+
cxd6 28.a3 ¤c6 29.¥f3 ¤a5 30.¥d1 a6 31.¥c2 h6
32.¢e2 b5 33.cxb5 axb5 34.a4?! b4 35.e4 ¢e6 36.¢f3
f6 37.¢e3 d5 38.exd5+ ¢xd5 39.¥e4+ ¢d6 40.¥c2 

c4 41.bxc4 ¢c5 42.¢e4 ¤xc4 43.a5 ¤d6+ 44.¢e3
¢b5 45.¢d4 ¢xa5 46.¢c5 ¤b5 47.¥b3 ¤c3 48.¢d4
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¢b5 49.¥c2 ¢c6 50.¥b3 ¢d6 51.¥c4 ¤b1 52.¢d3
¢c5 53.¥b3 ¤c3 54.¢e3 ¤b5 55.¢e4 ¤d6+ 56.¢d3
¤f5 57.h5 ¤d4 58.¥a2 b3 59.¥b1 ¤b5 60.¢e3 ¤c3
61.¥d3 b2 62.¢f3 ¢d4 0-1 

El nostre estudi del sistema de cavall finalitza amb l’atac
de l’amistós GM Vasilios Kotronias, que juga 10...d6
dues jugades més tard i fa servir la seva segona torre
per ensenyar el mateix truc de Drimer. 

PARTIDA 95 
Alexey Vyzhmanavin
Vasilios Kotronias 

Moscou B, 1987 

- 1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 5.e3 ¤c6
6.¥e2 ¤gxe5 7.¤xe5 ¤xe5 8. 0-0 0-0 9.¤c3 ¦e8
10.b3 d6!? 

Aquesta jugada és més fàcil d’entendre que la misteriosa
10...a5! i 11...¦a6!. 
- 11.¥b2 
El problema de jugar ...d6 abans de ...a5 està en què les
blanques poden intentar canviar l’alfil de Maroczy amb
11.¤a4!? b6 (11...¥f5!? 12.¤xc5 dxc5) 12.a3!?
(12.¤xc5 bxc5 13.f4 ¤d7 14.¥f3 ¦b8„ W. Schnei der-
Roscher, Alemanya, 1989) 12...a5 13.¥d2 ¥d7„ Sie-
glen-Schnepp, Württemberg, 1996. 
- 11...¦e6!? 
Una altra torre, però amb el mateix objectiu: ...¦g6 o
...¦h6! Algunes alternatives interessants són: 

A)No tan clara és 11...a5 12.¤a4!? b6 13.¤xc5 bxc5
14.f4 ¤d7 15.¥f3 ¦b8 16.£d2 (16.£e1!?)
16...a4„ Osnos-Yermolinsky, Leningrad-ch, 1977; 

B) Les negres també estan bé després de desenvolupar
el seu alfil c8: 11...¥d7! (o 11...¥f5!?) 12.¢h1
¦e6!? 13.f4 ¦h6! M. Larsen-P. Nielsen, Vanlose
1991; si ara 14.fxe5?? ¦xh2+! amb mat en 4. 

Trucs: 11...£h4?! 12.¤d5 ¦e6 13.b4?? (13.¤xc7?
¦h6 14.h3 ¥xh3 15.g3 £g5-+; la millor jugada és
13.g3!±) 13...¦h6 14.f4 £xh2+ 15.¢f2 £h4+ 16.¢g1
£g3! 17.fxe5 ¦h2 18.¥f3 £h4 0-1 Roth-Rauch, Ale-
manya, 1991/92.

- 12.g3? 
Debilitant les caselles blanques del flanc de rei.
12.¤a4!? b6 13.¤xc5 bxc5 14.f4 ¤d7! (14...¤c6?!
15.¥f3 ¥b7 16.f5±) 15.¥f3 ¦b8 seria poc clar. 
- 12...a5!³ 
Donant més espai a l’alfil a c5. 
- 13.¢h1?! b6 
Era més efectiu 13...¥d7!, controlant a4 i amenaçant
14...¥c6. 
- 14.e4 ¦g6?! 
Defensant la casella g4, però les blanques estan ben pre-
parades per a l’atac amb els peons. 
15.f4!? ¤g4 16.f5! 
Ara comencen complicacions increïbles. 
- 16...¤e3 17.£d3 
17.fxg6? ¤xd1 18.gxf7+ ¢f8 19.¦axd1 ¥h3 20.¦f3 c6
21.¤a4 £e7∓. 
- 17...¦h6 18.¦f4 £g5 
18...g5!?. 
- 19.¦g1! ¥b7 20.¥f3 ¦h3 
20...¦e8 21.¥c1 ¤xf5 22.¦xf5 ¦xh2+ 23.¢xh2 ¥xg1+
24.¢xg1 £xc1+ 25.¥d1±. 
- 21.¤a4 
21.¥c1!? £h6 22.¦h4. 
- 21...£h6 22.¦h4! ¦xh4 23.gxh4 £f4! 24.¦g3? 
24.¦xg7+ ¢f8 25.¦g3 ¦e8 26.¤xc5 bxc5 27.¥c1 hau-
ria guanyat.
- 24...¦e8 25.¤xc5 bxc5 26.¥xg7?

L’atac de Maroczy: 3. dxe5 ¤g4 4. ¤f3 ¥c5
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- 26...¤g4!! 
La jugada estrella, forçant la dama. 
- 27.£f1 
27.¦xg4 £xg4 28.¥xg4 ¥xe4+ 29.£xe4 ¦xe4-+;
27.¥h6 £xg3!-+; 27.£e2 ¥xe4 28.¥c3 ¢f8 29.¥xa5
¥b7 30.£g2 ¦e4!-+. 
- 27...¥xe4 28.¥c3 h5 29.¢g1 £e3+ 
Era encara més fort 29...¥xf3 30.£xf3 £c1+ 31.£f1 £c2
32.£g2 £b1+ 33.£f1 £xa2-+. 30.¢h1 £xc3 30...¢f8!?.
31.¥xe4 £d4 32.¥f3 ¢h8 32...£d2!? 33.¦g2 ¦e1
34.¦xd2 ¦xf1+ 35.¢g2 ¤e3+ 36.¢g3 ¤xf5+∓. 
- 33.h3? 
33.¥xg4 hxg4∓. 
- 33...£c3 34.¦g1 ¦e3 35.hxg4 0-1 
(temps) 35...¦xf3 hauria guanyat de totes maneres. Re-
sumint estratègicament aquesta bella (encara que no
clàssica) partida: sembla que les blanques haurien de
jugar ¤a4 i ¤x¥ al més ràpidament possible, ja que l’al-
fil a c5 hauria estat molt poderós quan les negres co-
mençassin el seu atac al flanc de rei. Per tal d’evitar el
canvi de l’alfil de Maroczy a c5 era suficient jugar
13...¥d7!, controlant la casella a4.

Estadístiques per 4...¥c5 5.e3 ¤c6 
En total 2412 partides.
Blanques guanyen: 950 partides = 53 %
Negres guanyen: 793 partides = 47 %
Taules: 667 partides.
Amb aproximadament igual rating performance. 

Resum de l’atac Maroczy
• Gràcies al temps dedicat al desenvolupament amb

4...¥c5, les negres obtenen bones oportunitats de
lluitar per la iniciativa, especialment en les línies
amb la torre boja de Drimer

• Les blanques, com és habitual, intenten estabilitzar
la posició i derivar un avantatge clàssic de les seves
superioritats espacials i una millor estructura de
peons. 

• Però després de 4...¥c5! les blanques no poden
jugar defensant-se, ja que les negres amenacen
guanyar iniciativa i ser les primeres a atacar. 

• En general, si les dues bandes juguen al més acti-
vament possible, lluitant per guanyar, es poden tro-
bar moltes idees tenses i atractives.





Capítol
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Guerra i pau
Sistemes poc freqüents i

esquivament del gambit

Introducció 
En aquest capítol completarem l’estudi del gambit de Budapest, amb l’excepció
de 3. ... ¤e4, que és el tema final del capítol cinquè: «La ficció del cavall.»

Aquí analitzarem algunes posicions clau que sorgeixen després de possibi-
litats poc usuals i irregulars contra el gambit de Budapest. 

Una mica d’història
Després de 3. dxe5 ¤g4 4. e3 e5 (II Part: guerra), l’estranya maniobra 5.
¤h3!? estava molt de moda als anys vuitanta i noranta, quan el gambit de
Budapest havia passat pel segon apogeu. 
Garry Kasparov va introduir la subtil alternativa 5. ¤c3!? en dues partides
simultànies en la dècada dels noranta, que varen tenir un curs sorprenent-
ment similar. 
També és possible esquivar el gambit (II part: pau), però fins ara principal-
ment això només s’havia provat en les partides d’Internet en els darrers
anys. Habitualment, el joc es transforma en altres posicions ben conegudes,
però en variants que no són gaire perilloses per a les negres.

Guerra (II Part)

Guerra (II Part)



Guerra i Pau

I Part

Guerra
Dedicat a les víctimes del

gambit de Budapest

Introducció
Per a qui vol evitar les variants principals presentades
en els capítols anteriors, n’hi ha algunes de menors des-
prés de 3. dxe¤g4. 

Direccions
Generalment aquests sistemes poc freqüents es divi-
deixen en dos grups:

Les blanques protegeixen el peó a e5 amb diverses ju-
gades, diferents de 4. ¤f3 i 4. ¥f4, i lluiten pel seu peó
extra. Aquests sistemes s’havien endut moltes víctimes
blanques, així que podem anomenar aquestes alternati-
ves «errors greus». 

Mostrarem les variants següents:
1. 4. £d4 (partida 96, Beliavsky-Epishin, 4. £d5 és

similar)

2. 4. f4 (partida 97, Max-Reinhardt)
Tal com mostren les partides, no podem recomanar
aquestes variants. Les negres
poden apoderar-se de la iniciativa ràpidament i ob-
tenir avantatge amb la natural ... d7-d6. 

Altres jugades (després de 4. e3 ¤xe5):
1. 5. ¤h3!? (partida 98: Gurevich-Tisdall): el cavall es

dirigeix a la casella d5 a través del passatge h3-f4-
d5, com l’altre cavall ho fa per la via c3-d5. 

2. La jugada d’espera de Kasparov 5. ¤c3!? (partida 99,
Kasparov-Europ Chess) té la idea d’arribar ràpidament
a l’empenta de f2-f4. Això condueix a posicions simi-
lars a l’atac de Smyslov/Spassky. De totes maneres,
l’avançament clàssic f2-f4 sempre serà l’arma més
perillosa de què disposen les blanques contra el GB. 

partides

PARTIDA 96
Alexander Beliavsky 
Vladimir Epishin 

Reggio de l’Emília II, 1991 (7)

Un altre exemple famós, similar a Berlín, 1918. Potser,
el GM Beliavsky no coneixia les partides dels clàssics
mestres ni les idees principals del gambit. 

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. £d4

Aquesta primerenca sortida de dama sembla estar justi-
ficada, ja que, alhora, defensa el peó i ataca el cavall a
g4. Les negres no tenen temps per la immediata 4. ...
¥c5 0 4. ... ¤c6, però aviat la dama al centre passarà 
a ser un blanc, proporcionant superioritat en desenvolu-
pament a les negres. Una altra possibilitat és 4. £d5 
¥b4+ (4. ... d6! 5. exd6 ¥xd6°) 5. ¤c3 £e7 6. ¤f3
¥c5? (6. ... ¥xc3+
7. bxc3 ¤c6 8. ¥f4 f6, vegeu el capítol primer, II Part)
7. e3² Siviotti-Le Masson, Rio de Janeiro, 2000. 
- 4. ... d6!
Les negres obtenen compensació més que suficient pel

Sistemes irregulars: 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4



peó. No seria clar 4. ... h5 5. ¤f3 (5. h3 ¤c6 6. £e4
¤gxe5 i si 7. f4?! £h4+ƒ) 5. ... ¤c6 6. £d5 ¥b4+?
(6. ... d6!? 7. ¥g5 £d7÷) 7. ¤c3 £e7 8. ¥f4² Esser-
Breyer, Budapest, 1916. 
- 5. exd6 ¥xd6

- 6. £e4+
No és possible jugar amb la dama tota l’estona. Si
6. ¤f3 0-0 7. ¥g5 £e8 8. ¤c3 ¤c6 9. £d2 ¥e6
(9. ... f6!?) 10. e3 f6 11. ¥h4 ¦d8 12. 0-0-0?? g5!-
+ i les blanques perden material, Stephan-Pohle, Ba-
varia 2002.

Trucs: 6. £xg7?? perd de seguida a 6. ... ¥e5. 

- 6. ... ¥e6 7. ¤c3
7. £xb7 ¤d7 8. ¤f3 0-0ƒ. 
- 7. ... 0-0

És encara millor 7. ... ¤c6! 8. ¤f3 £d7 amb la idea .
... 0-0-0 i . ... ¦he8. 
- 8. ¤f3 £d7 9. ¤d4 ¥xc4
Ara les blanques no tenen ni material ni posició. 
- 10. ¤f5 ¥e6 11. ¤xd6 cxd6 12. g3 d5 13. £f4 d4
14. ¤e4 ¥d5 15. f3 f5! 16. ¤c5 £e7 17. ¤d3
17. £xd4 ¥xf3‚. 
- 17. ... ¤c6

Zugzwang! No hi ha cap jugada bona per a les blanques. 

- 18. h3 ¤ge5 19. ¤xe5 ¤xe5 20. ¢f2 d3!? 21. ¥d2
dxe2 22. ¥xe2 ¥xf3! 23. ¥b4 £e6 24. ¦he1 ¥xe2 25.
£e3 f4! 0-1

Conclusió: Després de 4. £d4+?! (o 4. £d5) d6! és molt
més fàcil jugar amb les peces. 

PARTIDA 97
B. Max 
Bernd Reinhardt 

Zell, 1977

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. f4?
Aquesta manera de defensar el peó extra és totalment
errònia. 
- 4. ... ¥c5! 5. ¤h3
Defensant f2. Però per al rei blanc ara serà difícil enro-
car-se al flanc. Si 5. e3 d6! 6. exd6? (6. ¤f3 0-0ƒ) 6.
... 0-0! 7. ¤c3 ¥xe3 8. ¥d3? ¥xg1 (8. ... ¦e8!-+) 9.
¦xg1 £h4+ 10. ¢d2 £f2+ 11. ¤e2 ¤c6‚ Akhundov-
Simonenko, Ashkhabad 1990.
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Vladimir Epishin va ser un gran expert del
gambit de Budapest en les dècades de 1980 i 1990.
Desafortunadament, en aquest mil·lenni prefereix

jugar-lo amb les peces blanques.



Sistemes irregulars després de 3. dxe5 ¤g4

- 5. ... d6!
L’obertura del centre treballa a favor de l’exèrcit negre. 
- 6. ¤c3 ¤h6?!
Aquesta retirada no és necessària. La jugada correcta és 6.
... 0-0! 7. exd6 cxd6, i les negres tenen una posició atacant. 
- 7. ¤f2 ¤f5 8. £d3 0-0
8. ... ¤c6!?
- 9. exd6? ¤xd6 10. ¤fe4?
10. e4 ¤c6° era millor. 
- 10. ... ¥f5 11. £f3 ¤xe4 12. ¤xe4 ¥xe4! 13.
£xe4 ¤c6

El rei blanc no té escapatòria.

- 14. ¥d2 ¦e8 15. £d5 £e7 16. ¥c3 ¥b4 17. £g5
¥xc3+ 18. bxc3 £e3 19. £g3 £c5 20. £d3 ¦ad8 21.
£c2 £xc4 22. £b3 £xf4 23. g3 £e4 24. ¦g1 ¤e5 25.
¦g2 ¤f3+ 0-1
26. ¢f2 £e3 és mat. 

Resumint les línies en què les blanques defensen el peó
a e5 amb 4. £d4/£d5 o 4. f4: la posició de les blanques
de seguida està pitjor, a causa de les dificultats de com-
pletar satisfactòriament el desenvolupament. Les negres
aconsegueixen iniciativa amb la jugada clau . ... d7-d6!

PARTIDA 98
Mikhail Gurevich
Jonathan Tisdall  

Akureyri, 1988 (2)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. e3 ¤xe5 5. ¤h3

Aquesta maniobra contra el GB estava molt de moda en
les dècades de 1980 i 1990. El cavall a g1 es dirigeix a
la casella d5 mitjançant el passatge d5-h3-f4-d5, així
com l’altre cavall hi va via b1 cap a c3-d5. La qüestió
és: què fan tants cavalls sobre una sola casella?
- 5. ... g6!?
Aquí estudiarem alguns exemples amb aquesta original
idea de fianchetto, que condueix a posicions similars
a l’índia del rei. Les negres tenen altres opcions:

A) És clar que 5. ... ¥c5!? també és una jugada cor-
recta: 6. ¤f4 0-0 7. ¤c3 a6 (7. ... d6!?) 8. b3 ¦e8
9. ¥b2 ¤bc6 10. ¥e2 d6 11. ¤cd5 ¤g6 (11. ...
¤b4!?) 12. ¤h5 ¤ce5 13. 0-0 c6 14. ¤c3 £h4!

amb una bonica combinació de mat:
15. h3? ¥xh3! 16. gxh3 £xh3 17. f4 ¤h4 18. ¦f2 ¥xe3
19. £f1 ¤ef3+ 20. ¥xf3 ¤xf3 mat, Ivanisevic-Tovizi,
partida blitz ICC, 2003;

B) 5. ... d6!? 6. ¤f4 ¤bd7!? (6. ... g6!? 7. ¥d2 ¥g7
8. ¥c3 0-0 9. ¥e2 ¤bd7 10. ¤d2 ¤c5 11. 0-0 a5



12. £c2 ¦e8 13. ¦ad1 c6 14. ¥d4 £c7 15. ¤b3
¥f5 i la partida va finalitzar amb taules, Krasenkow-
del Prado, Ponferrada, 1991) 7. ¥e2 ¤f6 8. ¤c3
c6 9. 0-0 ¥e7 10. b3 0 0 11. £d2 £c7 12. ¥b2
¥f5 13. f3 ¦ad8 14. e4 ¥c8 15. ¢h1 ¦fe8= V.
Milov- González Arroyo, Merida, 2006;

C) A vegades, les negres juguen 5... ¤g6!?, prevenint ¤f4. 
- 6. ¤f4 ¥g7 7. ¥e2 0-0 8. 0-0 d6 9. ¤c3 ¤bd7 10. £c2
10. e4 ¤c5 11. ¥e3 c6 (11. ... f5!?„) 12. £d2 ¤e6 13.
¦ac1 ¤xf4 14. ¥xf4 ¥e6= Malaniuk-S. B. Hansen,
Lyngby,1991. 
- 10. ... a5 11. ¥d2
11. b3 ¤c5 12. ¥b2 c6 13. ¦ad1 £c7 (13. ... £e7!?)
14. £d2 ¦d8 15. e4 £b6„ Agrest-Budnikov, Kato-
wice, 1992. 
- 11. ... ¤c5 12. ¦ad1=

- 12. ... f5
Seria més fàcil 12. ... c6!? amb un joc equilibrat. 
- 13. ¤a4 b6 14. ¤c3 ¥b7 15. ¤cd5
El gran dilema de les blanques en la variant amb 5. ¤h3
és quin cavall situar a d5. 
- 15. ... ¦f7 16. ¥c1 £h4!?

Una típica maniobra de dama en aquestes línies. Les ne-
gres cerquen oportunitats d’atacar el flanc de rei. 

- 17. b3 ¦e8 18. ¥b2 ¥c8 19. f3 g5 20. ¤d3 ¤cxd3
21. ¥xd3 f4
21. ... g4!?ƒ. 
- 22. ¥e4 ¥e6 23. £f2 £h5 24. ¥c1 ¦ef8 25. ¦fe1
fxe3 26. ¤xe3?
Sorprenentment, la següent fase de la partida conté
molts lapsus. 
- 26. ... h6?
26. ... g4!-+. 
- 27. £e2 ¢h8 28. ¦f1 ¤g6?!
28. ... g4!‚. 
- 29. ¥b2 ¥xb2 30. £xb2+ ¤e5 31. ¥d3 g4!
Finalment aquesta jugada. 
- 32. fxg4 ¥xg4 33. ¦xf7 ¦xf7 34. ¦f1 £g5!

I ara un dramàtic final. 
- 35. £d2?
O 35. ¦xf7 £xe3+ 36. ¢h1 £xd3-+. 
- 35. ... ¥f3
Era encara més fort 35. ... ¤f3+!
- 36. ¥c2? ¥xg2! 37. ¦xf7 ¥c6+ 38. ¢f1 ¤xf7 0-1

Aquesta va ser una catàstrofe per al jugador de les blan-
ques. D’altra banda, amb sospita, per molt que estigui
de moda, amb una maniobra com 5. ¤h3?! no guanyes
partides! Sembla que és millor per a les blanques tornar
al més natural sistema del cavall (4. ¤f3), que hem es-
tudiat en el capítol tercer. 

PARTIDA 99
Garry Kasparov
Europ Chess J 

Madrid simul, 1997

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤g4 4. e3 ¤xe5 5. ¤c3!?
Una jugada d’espera. La idea de Kasparov és avançar de
seguida f2-f4. És similar al clàssic atac de Smyslov/Spassky,
en el capítol tercer (el sistema del cavall).
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Sistemes irregulars després de 3. dxe5 ¤g4

- 5. ... ¤bc6
Aquesta jugada és possible, però no és necessària. És mi-
llor primer desenvolupar l’alfil amb 5. ... ¥b4!? o 5. ...
¥c5!?. En aquesta posició, 5. ... g6 no és tan clar; després
de 6. f4!? ¤ec6 7. ¤f3 ¥g7 8. ¥d3 0-0 9. e4 d6 10. 0-
0 Les blanques poden obtenir iniciativa, tal com en una de
les línies de l’índia del rei, l’atac de quatre peons. 
- 6. a3!?
Un altre retard. 6. f4 ¤g6 no és clara. 
- 6. ... ¥e7
Un millorament. Durant la simultània exhibició de Simp-
son-in-the-Strand Kasparov va trobar 6. ... a6 7. f4 ¤g6
- 8. g3?! ¥c5! 9. b4 ¥a7 10. ¤f3 d6 11. ¥g2

- 11. ... ¥e6 (11. ... 0-0 12. 0-0 Õe8„) 12. £d3 £d7
13. 0-0 ¤ge7? 14. ¢h1 ¥g4 15. ¤d5 ¦b8? 16. ¥b2
0-0 17. ¤g5! f5 18. £c3 ¤xd5 19. ¥xd5+ (19. cxd5!?)
19. ... ¢h8 20. ¦ae1 ¦be8 21. e4?! ¥d4?? (fluix; 21.
... fxe4 és poc clar) 22. ¥xc6!+- ¥xc3 23. ¥xd7 ¥xb2
24. ¥xe8 ¦xe8 25. h3 ¥c3 26. hxg4 ¥xe1 27. ¦xe1 h6
28. ¤f3 ¦xe4 29. ¦xe4 fxe4 30. ¤d4 c6 31. ¢g2 d5
32. cxd5 cxd5 33. ¤e6 ¢g8 34. ¢f2 b6 35. ¢e3 ¢f7
36. ¤c7 a5 37. ¤xd5 1-0 Kasparov-Mercury Asset Ma-
nagement, Londres simul, 1993. 
- 7. f4!? ¤g6

Però ara la posició és molt semblant a les de «salts de
cavall» (II part del capítol tercer). 
- 8. g3?!
La mateixa jugada que a les simultànies de Londres. És
més natural 8. ¤f3 ¤h4!? o 8. ¥d3!?. 
- 8. ... d6 9. ¥g2 ¥e6 10. ¤d5 £d7 11. b4 ¥g4 12.
£d3 0-0 13. ¤f3 a5 14. b5 ¤d8 15. ¥b2 ¤e6 16. 0-
0 ¤c5 17. £d4 f6 18. ¦ad1 ¤b3 19. £c3 ¤c5 20.
¥a1 ¥d8!? 21. £c2 ¦e8
21. ... c6! 22. ¤c3 ¥b6 era un intent millor. 
- 22. ¦fe1 ¤e4?! 23. ¦d4! ¤c5 24. e4 c6 25. ¤e3
¥xf3 26. ¥xf3 ¥b6 27. bxc6 bxc6 28. ¦dd1 £c7 29. 

Diagrama d’anàlisi

Garry Kasparov havia provat 4. e3 ¤xe5 5. ¤c3
contra el Budapest, i va evitar caure víctima del

gambit en dues partides simultànies.



¢h1 ¦ad8 30. ¤f5 ¤e7 31. ¤d4 a4 32. ¥g4 ¤g6 33.
h4 ¥a5 34. ¦e2 ¦b8 35. h5 ¤f8 36. ¦e3 d5 37. cxd5
cxd5 ½-½

Encara hi ha molta tensió sobre el tauler. 

Resumint la jugada 5. ¤c3 amb la idea de f2-f4,
aquestes han estat dues interessants partides simul-
tànies de Kasparov. Misteriosament, varen ser molt
semblants. Podria ser que les dues partides es jugas-
sin contra un mateix rival...?

De totes maneres, amb 5. ¤c3!?, el tretzè Campionat
Mundial va aconseguir evitar esdevenir víctima del
gambit de Budapest. 

II Part

Pau

Introducció
Esquivar el gambit de Budapest és molt poc freqüent en
la pràctica dels tornejos i, fins i tot, als escacs d’Internet. 

Direccions
Les partides 100-102 contenen algunes idees inte-
ressants. 

Il·lustren tres camins principals per esquivar el gambit
de Budapest:

A) 3. d5 b5!?, des de Budapest fins a Volga-Benko;
B) 3. ¤f3, que proposa transformar l’esquema de

Maroczy;
C) 3. e3, que passa sovint a la variant de canvi de la

defensa francesa. 

Cap d’aquestes línies no suposa grans dificultats per a
les negres. 
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Esquivant el gambit - 1. d4 ¤f6 2. c4 e5



Esquivant el Gambit: 3. d5, 3. ¤f3, 3.e3

partides

PARTIDA 100
Jan Malec 
Olaf Heinzel

Plzen, 2004 (1)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. d5

Aquesta també és una jugada usual en l’àmbit de les par-
tides d’Internet. Les posicions que sorgeixen són similars
a les de defenses índies. Aquí m’agradaria oferir als
amants de l’estil del gambit una idea original i força crea-
tiva, que transforma un gambit en un altre:
- 3. ... b5!?
Del Budapest cap a Volga-Benko. 
Les negres també tenen un joc excel·lent després de la
natural 3. ... ¥b4+!? 4. ¥d2 ¥xd2+ (el canvi dels alfils
de caselles negres afavoreix estratègicament les negres)
5. £xd2 d6 6. ¤c3 0-0 7. e4 ¤bd7 8. ¥d3 ¤c5„ Már-
mol Villalba-Figueiredo, Guaymallen, 2001; o 3. ... ¥c5
4. ¤c3 e4!? 5. e3 d6 6. £c2 £e7 7. ¤ge2 ¥f5 8. ¤g3
¥g6 9. ¥d2 ¤bd7 10. ¤b5?! ¦c8 (10. ... ¤e5 era pre-
ferible) 11. ¥c3 0-0 amb oportunitats mútues a Hook-
Yabra, l’Havana, 1970. 

Trucs: 3. ... ¥c5 4. ¥g5? ¤e4 o 4. ... ¥xf2+. 

- 4. £c2
Només hi ha unes poques partides amb aquesta variant
i encara hi ha massa terreny per explorar. Analitzarem
breument les alternatives pràctiques:

A) 4. ¤f3?! bxc4 (4. ... e4! 5. ¤d4 bxc4³) 5. ¤c3
d6?! ½-½ González Zamora-Villegas Corona, Her-
mosillo ch-MEX 2003; 5. ... ¥b4!?„.

B) Després d’acceptar el gambit amb 4. cxb5!?, les
negres poden lluitar per la iniciativa amb 4. ... a6!
(seria més fluix 4. ... ¥b7 5. ¤c3 ¥b4 6. ¥g5²
Peschardt-Abrahamsson, Copenhaguen, 2005) 5.
bxa6 ¥xa6 (o 5. ... ¤xa6!?) 6. ¤c3 ¥b4 7. a3

¥xc3+ 8. bxc3 ¥c4 (8. ... £e7!?) 9. ¥g5 £e7„
Fuchs-Fohler, Endingen, 1987.

C)4. e3 ¥b7 (4. ... bxc4!? 5. ¥xc4 ¥a6„) 5. ¤c3
b4! (5. ... ¥b4 6. ¥d2 (Fajman-Doring, Czechia,
2001) 6. ... c6!?) 6. ¤ce2 c6 7. d6 c5 8. b3 (8.
¤g3 £b6³) 8. ... £b6 9. ¤g3.

- 9. ... £xd6 (9. ... ¥xd6∓) 10. £c2 £e6 11. ¥b2 d6
12. ¤f3 h6 13. 0-0-0 ¤bd7 14. ¤d2 e4!? 15. f3 ¥e7
16. ¤dxe4 ¤xe4 17. fxe4 0-0 18. ¥e2 g6 19. h4 ¤e5
20. h5 ¥g5 21. ¢b1 a5 22. ¦d5 a4 23. ¦hd1 axb3
24. axb3 ¥xd5 25. exd5 £e7 26. ¤e4 ¥xe3 27. ¦f1
f5 28. ¤g3 £g5 29. ¤h1 ¥d4 30. ¤f2 ¥xb2 31.
£xb2 ¦a3 32. ¤h3 £e3 0-1 Shengelia-Moskalenko,
ràpides Banyoles 2007;

D)4. ¥g5 bxc4 5. ¤c3 h6!? 6. ¥h4 ¥b4 (6....¤a6!?)
7. e3 (Berciano-Martin Estupinan, Gran Canària
1989) 7. ... ¥a6 8. £a4 £e7, amb oportunitats per
als dos bàndols. 

- 4. ... bxc4
És interessant 4. ... ¤a6!?, una típica maniobra del gam-
bit de Benko, que manté la tensió dinàmica.
- 5. e4 c6!?

Aquesta posició és només un tiquet si es gaudeix amb
un joc creatiu. 



- 6. ¥xc4 cxd5 7. exd5 ¥b4+
- 7. ... £c7!?
- 8. ¥d2 ¥xd2+ 9. £xd2 0-0 10. ¤c3 d6 11. ¤ge2
¤bd7 12. 0-0 £c7 13. ¥b5 ¥b7 14. ¦fc1 £b6 15.
b4 a6 16. ¥d3 g6 17. ¦ab1 ¤g4 18. ¤g3 f5 19. h3
¤gf6 20. £g5 ¢h8 21. ¥c4? ¦ac8∓ 22. ¤a4 £d4
23. ¤e2

Jugau:
- 23. ... £xf2+! 24. ¢xf2 ¤e4+ 25. ¢g1 ¤xg5 26. b5
a5 27. b6 ¤e4 28. ¦b5 ¥a6 29. b7 ¦xc4 30. ¦xc4 ¥xb5
31. ¦c8 ¢g8 32. ¤b6 ¤b8 33. ¤c3 ¥a6 0-1

Sembla que aquest híbrid de Budapest-Benko és molt in-
teressant i jugable. Pot arribar a ser una sorpresa des-
agradable per als jugadors de les blanques, que intenten
evitar el joc del gambit. 

PARTIDA 101
Julio Granda Zuniga 
Viktor Moskalenko

Tamarit, 2007 (8)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. ¤f3

Les blanques amenacen d’entrar en un esquema similar
a Maroczy, però aquí les negres tenen la possibilitat d’a-
vançar el peó e:
- 3. ... e4!?
O 3. ... exd4!? 4. ¤xd4 ¥c5 o bé 4. ... ¥b4+!?.
- 4. ¤fd2 c6!?
És més agressiu el sacrifici de peó 4. ... e3!? 5. fxe3 d5!?
(5. ... ¥b4!? 6. ¤c3 £e7° Hünnekes-Heinzel, Kleve, 2001)
6. g3 (6. cxd5?! ¤xd5 7. £b3 ¤b6!? °) 6. ... h5 (6. ...
¤g4!?) 7. ¤f3 h4!‚ Broekman-Thevenot, Sautron, 2005. 
- 5. e3 d5 6. ¤c3
Hem trobat a la típica posició de la defensa francesa
invertida. 

- 6. ... ¥d6
Ben segur que era millor 6. ... ¥e7!?, amb un joc equi-
librat (defensa francesa). 
- 7. £b3 ¥e7 8. ¥e2 0-0 9. 0-0 b6 10. a4 ¤a6 11. ¦d1
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Wolfgant Uhlmann és un gran expert en la defensa
francesa. Els jugadors del gambit de Budapest

poden aprendre de les seves partides si s’enfronten
amb la línia 4. e3 exd4 4. exd4 d5 5. ¤c3. 



Esquivant el Gambit: 3. d5, 3. ¤f3, 3.e3

¤b4 12. ¤f1 h5 
Era millor 12. ... dxc4!? 13. ¥xc4 ¥g4³.
- 13. ¥d2 a5 14. cxd5 cxd5 15. ¤b5 ¥a6 16. ¦ac1
¥xb5 17. ¥xb5 ¦c8 18. ¦xc8 £xc8 19. ¦c1 £b8 20.
¥xb4 ¥xb4 21. ¦c6!ƒ £d8
21. ... ¦c8? 22. ¦xf6!
- 22. h3 g6 23. ¤g3 h4 24. ¤f1 ¢g7 25. ¤h2 £b8
26. ¥e2 ¦c8 27. £c2 ¦xc6 28. £xc6 £d8 29. ¥d1
¥d6 30. ¤g4 ¤xg4 31. ¥xg4 £c7 32. ¥d7 
32. £xd5?? £c1+ 33. ¥d1 £xd1, mat. 
- 32. ... ¢f6 33. ¢f1 £xc6 34. ¥xc6 ¢e6 ½-½
Després de 3. ¤f3 e4!? 4. ¤fd2, les negres tenen una
agradable elecció entre el pla sòlid amb 4. ... c6 i 5. ... d5
(jugant una defensa francesa invertida), o bé el gambit
amb 4. ... e3!?; en tots dos casos, amb un joc satisfactori. 

La variant 3. e3 exd4 4. exd4 d5 5. ¤c3 és una manera
d’entrar en la variant de canvi de la defensa francesa,
que també es pot aconseguir mitjançant una altra orga-
nització de jugades. Per exemple, 1. c4 e5 2. e3 ¤f6 3.
d4, o 1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. c4 ¤f6 5. ¤c3. 
Podem aprendre d’especialistes en aquest sistema.

PARTIDA 102
Dragoljub Velimirovic 
Wolfgang Uhlmann 

Skopje, 1976 (1)

- 1. e4 e6 2. c4 d5 3. exd5 exd5 4. d4 ¤f6

Les blanques tenen un peó aïllat a d4. 

Aquí estudiarem com jugar en aquesta mena de situacions. 
- 5. ¤c3
- 5. ¤f3 ¥b4+!? 6. ¥d2 ¥xd2+ 7. ¤bxd2 0-0 8. ¥e2
dxc4 9. ¤xc4 ¤c6 10. 0-0 ¥g4 11. ¤ce5 ¥xf3 12.
¤xf3 £d6„ Khachian-Akobian, Los Ángeles, 2001. 
- 5. ... ¥e7!?

És una continuació sòlida. Les alternatives són:
A) 5. ... ¥b4!? 6. ¤f3 0-0 (6. ... ¤e4?! 7. £b3 £e7 8.

¥e3² Alekhine-Schwartz, Montreal, 1923) 7. ¥e3 (7.
¥e2 dxc4 8. ¥xc4 £e7+!? 9. ¥e3 ¥e6 10. ¥xe6
£xe6= Farina-Naumkin, Montecatini Terme, 2000) 7.
... ¦e8 8. h3?! ¤e4 9. £b3 £e7 10. 0-0-0 ¥xc3 11.
bxc3 c6„ Rabinovich-Mieses, Praga, 1908.

B) 5. ... c6 6. ¤f3 ¥d6 7. cxd5 ¤xd5 8. ¤xd5 cxd5
9. ¥b5+?! ¤c6 10. 0-0 0-0 11. ¦e1 ¥g4 12. ¥xc6
bxc6∓ Teske- Knaak, Zittau ch-DDR, 1989. 

- 6. ¤f3
6. cxd5 ¤xd5 7. ¥c4 ¤b6 8. ¥b3 ¤c6 9. ¥e3 0-0 10.
¤ge2 ¥f5 era igualat a Tartakower-Balogh, Bardejov,
1926. 
- 6. ... 0-0 7. ¥e3

A)7. ¥e2 ¥e6!? (7. ... ¤c6 8. 0-0 ¥e6 9. cxd5 ¤xd5
10. ¥b5 ¤cb4 11. ¦e1 a6 12. ¥f1 ¦e8 13. ¥d2
¤c6 14. h3 ¥f6 15. ¦e4 £d7³ Miezis-Short, León
2001) 8. c5?! b6 9. cxb6 axb6³, Buturin-Malaniuk,
Kíev, 1986.

B) 7. ¥d3 dxc4!? 8. ¥xc4 ¥g4 9. ¥e3 ¤c6 (9. ...
¤bd7!?³) 10. 0-0= S. Hansen- Spraggett,
Úbeda, 1996. 

- 7. ... c6 8. ¥d3 dxc4 9. ¥xc4 ¤bd7 10. 0-0
10. h3?! ¤b6 11. ¥b3 ¤bd5 12. 0-0 ¥e6= Kharlov-
Voldin, Dos Hermanas, 2004. 
- 10. ... ¤b6 11. ¥b3 ¤bd5 12. ¤e5 ¥e6 13. ¥g5 ¦e8
14. ¦e1 £a5 15. £f3 ¦ad8

Les negres estan més còmodes en aquesta posició. Aviat
guanyen iniciativa i el punt sencer. 
- 16. ¦ad1 ¥b4
- 16. ... ¤c7!?
- 17. ¤xd5 ¥xd5 18. ¥xd5 £xd5 19. ¥xf6??
S’oferiria més resistència amb 19. ¦e3 £xf3 20. ¤xf3
¥e7!?³. 
- 19. ... gxf6 20. £xf6 ¦d6! 21. ¤d7 ¥xe1 0-1
L’alemany GM Wolfgang Uhlmann és un gran especialista
de la defensa francesa. En aquesta partida va mostrar
clarament que les blanques no són capaces d’obtenir res



en aquesta variant. En altres exemples ben coneguts les
negres tampoc no havien tingut cap problema d’obertura. 

Resum
Normalment, les negres no tenen dificultats en les línies
secundàries del GB. A vegades, passen a posicions d’al-
tres obertures. Però en aquest capítol (de la mateixa ma-
nera que en els altres) he cercat les idees més creatives
i originals per a ambdós jugadors: són ells que han de
triar entre guerra o pau!
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Capítol
cinquè
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Ficció de cavall negre
Dedicat a Sammi Fajarowicz i a
Kurt Richter

Introducció
Sammi Fajarowicz i Kurt Richter varen ser dos jugadors alemanys que varen
posar atenció a la possibilitat de l’enginyosa jugada 3. ... ¤e4. 

D’acord amb les fonts teòriques, la variant 3. ... ¤e4 es coneix com «gambit
de Fajarowicz (A51)», mentre que l’anteriorment analitzada 3. ... ¤g4 és
coneguda com «gambit de Budapest (A52)». Aquesta denominació crea
certa confusió. 

El gambit és introduït per la jugada de les negres 2. ... e5, així que, si amb
la tercera jugada les blanques no l’accepten, se n’hauria de dir «gambit es-
quivat». Si les blanques accepten el peó jugant 3. dxe5, les diferents res-
postes de les negres serien variants del mateix gambit, sense ser dos
gambits diferents!

Tot i així, la confusió teòrica va començar amb 3. ... ¤g4, i 3. ... ¤e4 va
aparèixer més tard, així que, per evitar qualsevol malentès, a partir d’aquí
tractarem A52 i A51 com dues variants diferents. 

Això no obstant, l’altra interpretació és «espiritual» i s’anomena el «gambit
de Fajarowicz» (GF en aquest llibre) perquè, en lloc d’intentar recuperar el
peó de seguida, jugant 3. ... ¤g4, com en el gambit de Budapest «normal»,
les negres neguen la possibilitat de recuperar-lo. 

En l’esperit del GF no hi ha intentar guanyar el peó, de moment, sinó des-
envolupar-se i crear complicacions!

Una mica d’història
La partida origen, la va jugar Fajarowicz contra Herman Steiner a Wies-
baden l’any 1928. (Vegeu el comentari a 8. g3 en la partida 103, Varen
Doesburgh-Richter.) 

Al llarg del període inicial d’aquest sistema, les negres varen aconseguir
diverses victòries tàctiques ràpides i boniques. Un resultat cruel per als ju-
gadors de les blanques, però, de fet, força habitual estadísticament i histò-
rica, arreu on s’introdueix l’aguda variant. 

Estratègies de 3. ... ¤e4
Els dos temes principals en el sistema de Fajarowicz-Richter són la idea del
«cavall de Troia» (el cavall a e4) i la Via Làctia o Milky Way(diagonal a8-
h1). 

Negres
La superagressiva 3. ... ¤e4!? col·loca el cavall com el cavall de Troia, en
el lloc més ardent del tauler, al centre de la fortalesa de les blanques. 

Sistema de Fajarowicz-Richter
1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤e4.
Dedicat a Sammi Fajarowicz

i a Kurt Richter

Sammi Fajarowicz va ser un dels
inventors de l’«espiritual» sistema

de Fajarowicz-Richter 3. ... ¤e4.



Ficció de cavall negre

Les negres fan servir els clàssics recursos tàctics del
GB i els plans com ... ¥b4+, ... £h4 (atacant f2 i defen-
sant el cavall de Troia a e4), ... d7-d6 (atacant el peó
e5) o ... d7-d5 (defensant el cavall). A vegades, es juga
... f7-f5 per protegir el cavall. Un altre recurs important
de l’obertura és ... b7-b6/. ... ¥b7, jugant al llarg de la
Via Làctia. 

El cavall a e4 sempre pot escapar per la via c5. 
La gran popularitat d’aquesta variant és deguda als mo-
tius següents:

• Les idees principals de 3. ... ¤e4 són fàcils d’estudiar.

• L’acció comença ja des de fases primerenques.

• Hi ha molts trucs tàctics a l’obertura, com 4. a3 d6

5. exd6 ¥xd6 6. g3?? ¤xf2! 7. ¢xf2 ¥xg3+
• Els plans al mig joc són fàcils d’entendre. Per exem-

ple, en posicions amb un peó extra a e3 per a les
blanques, les negres preparen enroc al flanc de
dama i després ataquen amb ... g7-g5-g4 i ...

¥xh2+!
• ... b7-b6 a la quarta jugada, o en qualsevol altre mo-

ment durant l’obertura, és un recurs important que
obre nous camins plens de sorpreses al llarg de la
Via Làctia. 

Vegeu les posicions següents:

• Si les blanques intenten jugar simplificant per la
seva seguretat, les negres recuperaran el peó e5 i
els finals resultants estaran en equilibri. 

Blanques
En general, el jugador de les blanques no està tan ben
preparat com el de les negres i tendeix a tenir poc co-
neixement de la teoria i de la pràctica, així que ha de
guiar-se pel propi judici. Però podeu jugar el Fajarowicz
i el gambit de Budapest amb els dos colors!
Per aquest motiu:

• Durant l’obertura, les blanques s’han de basar en
Partida 111, Mayo-Herms, 

després de 13. ... ¥xh2+!

Partida 108, Ciszek-Pielaet: 5. ... ¥b7!

Comentaris a la partida 115,
Kelecevic-Gümsberg: 5. ... ¤c5



simplificacions: han de defensar el punt clau estra-
tègic e5 (on està situat el peó extra) i han de pre-
parar un ràpid moviment del flanc de rei. 

• Són aconsellables la lluita per la iniciativa i l’atac
després d’enrocar-se al flanc de rei (en algunes si-
tuacions, les blanques també poden triar enrocar-se
al flanc de dama). 

• Les blanques han de considerar curosament tota de-
cisió d’acceptar més material. Per exemple, prendre
el peó a exd6 és pràcticament oblidat, ja que en mol-
tes de les variants les negres obtindran una iniciativa
de llarga durada. (Vegeu les partides 111 i 115.) A
vegades, la millor opció és retornar el peó extra per
guanyar temps per a accions més importants. 

• L’atac immediat al cavall de Troia a e4 pot ser una
pèrdua de temps. (Vegeu la II Part.) Però després
de 4. a3!? les blanques ja amenacen 5. £c2! (Vegeu
la III part.) 

• Una de les possibilitats d’obertura és el fianc-
hettog3-¥g2, amb un contrajoc per la Via Làctia,
com en l’obertura catalana. 

Teniu en compte...
• Abans de jugar el FG (3. ... ¤e4), és aconsellable

estudiar primer les idees típiques i els conceptes del
clàssic GB (3. ... ¤g4). 

• Després de 3. ... ¤e4, durant l’obertura les negres
haurien d’evitar canviar el cavall de Troia!

Darrers avisos!
Si encara estau interessats i preparats per a l’acció amb
el GF, tot el que queda és:

Direccions
Després de 3. ... ¤e4, hi ha tres variants principals que
hauríem d’analitzar detalladament:

1. L’atac al cavall e4 amb tres jugades de dama (II
Part: «El cavall de Troia»).

2. El moviment clàssic dels cavalls blancs: 4. ¤f3, 4/5.
¤d2 o 4. ¤c3?!
(II part: «El pòquer de cavall»).

3. Evitar l’escac ... ¥b4 jugant 4/5. a3!? és la idea mo-
derna (III part: «La Via Làctia»). 

I Part

El cavall de Troia

Introducció
Per començar, és important destacar la idea més lògica
per a les blanques: l’atac al cavall de Troia amb la dama.
Però, com mostra el material donat, en lloc d’haver de
defensar el cavall, les negres sovint poden dur a terme
els propis plans agressius. 

Direccions
Les blanques tenen dos camins diferents per atacar el
cavall amb la dama: a través de c2 o per la via la co-
lumna d. 
- 4. £c2: aquí les negres tenen dues respostes principals:

A1) 4. ... d5 (partida 103, Varen Doesburgh-Richter).
Aquesta jugada típica del FG defensa el cavall i

¤ı 171



El Cavall de Troia: 3. dxe5 ¤e4 4. Jugades de dama

prepara el moviment de l’alfil c8; preferiblement,
a f5, per amenaçar la dama blanca. 

A2) 4. ... ¥b4+ (partida 104, Stohl-Trapl) és un
escac típic del Budapest, que també és emprat
al GF, però en aquest cas és sovint seguit per
l’empenta del GF ... d7-d5, que es desenvolupa
ràpidament i crea de seguida amenaces perillo-
ses al centre. 

B) 4. £d5/d4/d3: dama a la columna d (partida 105,
Karpov-Hajenius)

Després de £d5/d4, l’escac 4. ... ¥b4 ja promet a les
negres superioritat en el moviment. A més, fa que 4.
£d5 no previngui l’obertura de la Via Làctia amb ... b6,
ja que en moltes ocasions la dama pot ser atrapada des-
prés de capturar la torre a a8. A 4. £d3, 4. ... ¤c5 és
més correcte. 

partides

PARTIDA 103
Gerrit varen Doesburgh 
Kurt Richter 

Munic ol, 1936 (1)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤e4!?
Aquí venim! En lloc de la clàssica jugada del GB 3. ...
¤g4, en què s’ataca el peó a e5, les negres de sobte
canvien l’estratègia: es dirigeixen cap a complicacions
directes i entren en un joc de Pulp Fiction!

- 4. £c2
L’atac del cavall de Troia amb la dama és la primera pos-
sibilitat que han de considerar ambdós jugadors. Per a
altres moviments amb la dama (cap a d5-d4-d3), vegeu
la partida 105. En qualsevol cas, la idea més absurda

per a les blanques seria intentar atacar el cavall amb el
peó f2; 4. f3? £h4+ 5. g3 ¤xg3 6. hxg3 £xh1-+. 
- 4. ... d5!?
Un recurs usual en el GB. Defensa el cavall de Troia i
prepara la jugada ... ¥f5. Per a l’escac de GB 4. ...
¥b4+!?, vegeu la partida 104. Una variant complicada
és 4. ... ¤c5 5. b4?! (és millor: 5. ¤c3 o 5. ¤f3) 5. ...
¤e6, amb contrajoc: 6. a3 a5 (6. ... d6!?) 7. b5 d6 8.
¤f3 (8. exd6!? ¥xd6 9. ¥b2 0-0÷) 8. ... dxe5 9. ¤xe5
¤d4! 10. £d3 ¥f5 (10. ... ¥d6!) 11. e4 ¥d6„ Roes-
ner-Richter, Berlín, 1951. 

La posició crítica en aquesta variant. 
- 5. exd6!?
Altres jugades són, per exemple:
5. e3?! ¤c6 (5. ... ¥f5!?) 6. ¤f3 ¥f5 7. £d1 (7. ¥d3??
¤b4) 7. ... dxc4 8. £xd8+ ¦xd8 9. ¥xc4 ¥b4+! 10.
¢e2 ¤a5 11. ¥b5+ (11. ¥d3 ¦xd3!; 11. b3 ¤xc4 12.
bxc4 ¥c3!; 11. ¥b3 ¤xb3 12. axb3 ¤c5∓; 11. a3!?
¥e7 amb iniciativa) 11. ... c6 12. ¥a4 ¤c5-+ S. Rubins-
tein-A. Becker, Viena, 1932. 
- 5. ... ¥f5
La idea principal del GF és el ràpid desenvolupament de
les peces. Els peons es consideren després. Una altra opció
interessant és 5. ... ¤xd6!? 6. ¤c3 ¤c6 7. ¤f3 ¥f5 (7.
... ¥e6!?) 8. e4 ¤xe4 9. ¤xe4 ¥b4+ 10. ¥d2 £e7 11.
0-0-0? (› 11. ¥d3÷) 11. ... ¥xe4 12. ¥d3 ¥xd2+ 13.
¦xd2?! ¤b4 14. £a4+ b5!? 15. cxb5?? £c5+? (15. ...
0-0-0! 16. ¥xe4 £xe4 hauria guanyat) 16. ¢b1 ¥xd3+
17. ¦xd3 0-0÷ Mandel-Richter, Berlín, 1951. 
- 6. £a4+?
Les blanques tuden massa temps desplaçant únicament
la dama i els peons. 

Trucs: 6. f3?? £h4+!

Si 6. £b3?! ¥xd6 7. ¤d2 (7. £xb7 ¤d7°) 7. ... 0-0
(7. ... ¤c6! és millor) 8. £xb7 ¥c5 (› 8. ... ¤a6! 9.
£xa6 ¥b4 10. ¤f3 ¤c5 11. £c6 ¦e8 12. e3 ¥e4-+)
9. e3 £e7



10. ¤df3?? (10. £xa8 ¤xd2!?, seguit per ... ¥e4! i
guanya la £a8) 10. ... ¥b4+! 11. ¥d2 ¤xd2 12. ¤xd2
¥e4 13. £b5 ¦d8 14. 0-0-0 £d6-+ Gilfer-Richter, Olim-
píada, Munic, 1936. 
Una opció millor per a les blanques sembla 6. ¤c3!?
¤xd6 7. e4!? ¤xe4!

8. ¤xe4 ¥b4+ 9. ¥d2 ¥xd2+ 10. £xd2 ¥xe4 11.
£xd8+ ¢xd8 12. 0-0-0 ¤d7 13. ¤h3!?² h6 14. ¤f4
c6 15. f3 ¥h7 16. ¥d3 ¥xd3 17. ¦xd3 ¢c7 18. ¦e1
¦he8 19. ¦de3 ¦xe3 20. ¦xe3 ¢d6 21. ¤h5 g6 22.
¤g3 ¤f6 23. ¢d2 a5 24. ¢c3 b5= Strunsky-Heinzel,
Ditzingen, 2006. 
- 6. ... ¤c6 7. ¤f3 ¥xd6
Després de tan sols set jugades, les peces negres do-
minen el tauler. 

- 8. g3
La partida origen va continuar amb 8. a3 £f6!? 9. g3 0-
0-0 (9. ... ¥c5! 10. e3 ¥g4-+) 10. ¤bd2 ¤c5 11. £d1
¦he8 i les negres estaven guanyant totalment, H. Stei-
ner-Fajarowicz, Wiesbaden, 1928. 
- 8. ... ¥c5!
8. ... ¥b4+!?
- 9. ¥e3 £f6?!
Complicant innecessàriament la partida. Una opció més
forta era 9. ... £e7! 10. ¥g2 ¥xe3 11. fxe3 ¤c5-+. 
- 10. ¥xc5 ¤xc5?!
10. ... £xb2! 11. ¥d4 £c1+ 12. £d1 £xd1+ 13. ¢xd1
0-0-0∓. 
- 11. £a3 £e7 12. e3??

Una equivocació. 
- 12. ... ¥xb1 13. ¦xb1 £e4 14. ¤d2 £xh1 15. £xc5
£xh2 16. ¤f3 £h6 17. ¦d1 £f6 18. ¥h3 ¦d8 19.
¦xd8+ £xd8 20. ¤g5 h6 21. ¤e4 £e7 22. £d5 0-0
23. ¤c5 ¤b4 0-1
24. ... £xc5 25. £xc5 ¤d3+ és el que segueix. 

Resum de 4. £c2 d5
A partir de la quarta jugada les negres aconsegueixen
un joc més fàcil. Però després de 5. exd5 ¥f5, les blan-
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ques poden jugar 6. ¤c3 i forçar un final amb un lleuger
avantatge. 

PARTIDA 104
Igor Stohl 
Jindrich Trap

Namestovo, 1987 (5)

Aquesta és una de les partides més tenses i belles que
mai s’havien jugat amb el GB. Ambdós jugadors varen
passar moments inoblidables des del començament fins
al final.

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤e4 4. £c2 ¥b4+!?

Una típica jugada del GB i l’amic més valorat dels juga-
dors de les negres! Guanyar temps sempre és útil. 
- 5. ¤d2
No hi ha res després de 5. ¥d2 ¤xd2 6. ¤xd2 ¤c6 7.
¤f3 £e7 8. a3?! ¥xd2+ 9. £xd2 ¤xe5 10. ¤xe5 £xe5
11. e3 d6= Meins-Gutman, Höckendorf ch-GER. 2004. 
Ni tampoc després de 5. ¤c3 d5!? (5. ... ¤xc3 6.
bxc3÷) 6. cxd5 (6. exd6 ¥f5 7. ¥d2!? ¥xc3!? (és millor
7. ... ¤xd6 8. e4 ¥xc3 9. £xc3 ¤xe4 10. £e5+±) 8.
¥xc3 0-0„) 6. ... £xd5!? 7. ¥d2 (si 7. £a4+?! ¤c6
8. £xb4 ¤xb4 9. ¤xd5 ¤c2+ 10. ¢d1 ¤xa1 sembla
millor per a les negres) 7. ... £xd2+! 8. £xd2 ¤xd2 9.
¢xd2 ¤c6 10. ¤f3 ¥g4 (10. ... ¥f5!?) 11. e3 0-0-0ƒ
Cruz López Claret-Bellón López, Campionat d’Espanya,
Lleida, 1991. 
- 5. ... d5!
El mateix so. 
- 6. ¤f3!?
El desenvolupament és important, però amb aquesta ju-
gada, les blanques accepten que l’atac 4. £c2 no va ser
tan efectiu. Les alternatives són:

A) 6. a3?! (intentant simplificar) 6. ... ¥xd2+ 7.
¥xd2 ¥f5!

8. ¤f3 (8. £c1?! dxc4∓; 8. £d3 d4!?„) 8. ... ¤g3?!
(massa de pressa; 8. ... ¤c6 o 8. ... 0-0!? són millors)
9. e4! ¥xe4 (9. ... ¤xe4 10. cxd5 £xd5 11. ¥c4 £d7
12. ¥d3±) 10. £a4+ b5 11. cxb5?? (11. £xb5+ c6 12.
£b7 ¤xh1 13. £xa8∓) 11. ... ¤xh1 12. b6+ (Kallio-
Kahn, Budapest, 2002) 12. ... ¤d7∓ ;

B) 6. exd6?! ¥f5! 7. ¤f3?! (7. dxc7?! £xc7 8. £a4+
¤c6 9. ¤f3 0-0-0! 10. e3 ¤c5‚ Benitah-Aubert,
Orange, 1993) 7. ... ¤c6 (7. ... £xd6!?ƒ) 8. £a4
£xd6 9. a3 ¤c5! 10. £d1 0-0-0!‚

11. e3 ¦he8 12. ¥e2 ¤d3+ 13. ¥xd3 ¥xd3 14. axb4
¤xb4 15. £a4 ¤c2+ 16. ¢d1 £g6 17. £xa7 £xg2-+
Galarza Bilbao-Basto Auzmendi, Erandio, 2005;

C) 6. cxd5?! £xd5 7. ¤f3 ¥f5!
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amb diverses amenaces difícils de tractar: 8. a3 ¤xd2
9. £a4+ b5 (9. ... ¤c6!) 10. £xb4 ¤b3∓ 11. ¥g5
¤c6 12. £f4 ¤xa1 13. £xf5 f6 14. ¥d2 ¦d8 15.
£b1 ¤xe5 16. ¥e3 ¤b3 (16. ... £a2!!) 17. g3 ¤xf3+
18. exf3 ¤d2 19. ¥g2 ¤xb1 0-1 Fahnenschmidt-Kra-
tochwil, Alemanya, 2000. 
- 6. ... ¤c6!
Arribats a aquest punt, les coses no estan tan clares:
després de 6. ... ¥f5 7. £b3!? ¤a6 8. cxd5 0-0 (8.
... c6!?) 9. e3?! (9. a3 ¥xd2+ 10. ¥xd2 ¤ac5 11.
£c4 b5 12. £a2÷) 9. ... £e7? (9. ... ¤ec5 10. £c4
¥e4°) 10. ¥e2 ¦ad8 11. 0-0± Matamoros Franco-
Quadrio, Loures, 1998. Però un intent interessant seria
6. ... 0-0!?
- 7. e3 ¥g4!?
Lluitant per la iniciativa. 7. ... ¥f5!? 8. ¥d3 0-0 9. 0-0
¤xd2 10. ¥xd2 ¥xd3 11. £xd3 ¥xd2 està igualat. 
- 8. cxd5!?

- 8. ... ¥xf3
8. ... £xd5?? 9. ¥c4. 
- 9. dxc6?!
Aquesta jugada complica massa les coses. Després de
9. gxf3 ¤xd2 10. ¥xd2 £xd5 11. ¥xb4 ¤xb4 12.
£a4+ ¤c6, els dos bàndols tenen oportunitats.

- 9. ... £h4!
Un altre tir usual en el GB. 
- 10. g3 ¤xg3?!
La partida se’n va de les mans. Seria més fàcil 10. ...
¤xd2!? 11. ¥xd2 £e7 12. cxb7 ¥xd2+ 13. £xd2 ¦d8
14. b8£ ¦xb8 15. ¦g1 £xe5. 
- 11. fxg3
La resposta crítica era 11. cxb7!?, creant complicacions in-
creïbles, per exemple: 11. ... ¤xh1 12. bxa8£+ ¥xa8 13.
¥b5+ ¢f8 14. £f5! ¥b7, i la posició es manté poc clara. 
- 11. ... £h6!

Ara el rei de les blanques no està gaire feliç. 
- 12. ¥b5!?
Per estrany que pugui semblar, en una partida posterior
va sorgir la mateixa posició: 12. £b3 (un intent de mi-
llora molt sospitós) 12. ... 0-0! 13. ¦g1

13. ... ¥xd2+? (què tal si 13. ... ¥d5! o 13. ... £xh2?!
14. £xb4 ¥xc6 15. ¤f3! ¥xf3 16. £f4±) 14. ¥xd2
£xh2 15. e4! £xg1 16. £xf3+- Finegold-Vokler, Gro-
ningen 1990. 
Si 12. ¢f2? ¥xh1-+. 
- 12. ... £xe3+ 13. ¢f1 0-0!

¤ı 175

Diagrama d’anàlisi

Diagrama d’anàlisi



El Cavall de Troia: 3. dxe5 ¤e4 4. Jugades de dama

No és clar qui es troba millor en aquesta posició, però
sabem que defensar-se sempre és més difícil que atacar.
- 14. ¤xf3? £xf3+ 15. ¢g1 ¥a5?
La jugada correcta era 15. ... £d5! instal·lant les possi-
bilitats duals de 16. ... ¥c5+ i 16. ... £xb5. 
- 16. h3
16. h4!? era més agressiva. 
- 16. ... £xg3+ 17. £g2 £e1+? 18. £f1?
Després de 18. ¥f1 £xe5 19. ¦h2!, les blanques
estan millor. 
- 18. ... £g3+ 19. £g2 £xe5
Era millor 19. ... ¥b6+!‚. 
- 20. £e2 ¥b6+ 21. ¢g2 £d5+ 22. ¢h2 ¦ae8!

- 23. £c4??
Amb aquesta jugada perd de seguida. Era necessari 23.
£d3 £e5+ 24. ¢g2 ¦d8ƒ. 
- 23. ... £e5+ 24. ¢g2 ¦e6
24. ... a6!?
- 25. ¦d1 ¦g6+ 26. ¢h1 £h5 27. £d3 ¦d6 0-1
La partida es mereix un aplaudiment. 
Resumint: la jugada 4. £c2 no sembla gaire emprada.
En els exemples típics amb 4. ... ¥b4+! o 4. ... d5!?, les
negres es desenvolupen ràpidament i creen amenaces
perilloses (... ¥f5 o ... ¥g4) en el centre. 

PARTIDA 105
Anatoly Karpov 
Willem Hajenius

Antwerp, 1997

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤e4 4. £d5
Contra 4. £d3, probablement la millor continuació és 4.
... ¤c5!?, amenaçant la dama (si 4. ... ¥b4+ ara les
blanques tenen 5. ¤c3!? ²; és pitjor 5. ¤d2 ¤c5 6. £c2
¤c6 7. ¤f3 d6! 8. exd6 £f6!? i 9. ... ¥f5) 5. £c2 (5.
£g3 ¤e4!?) 5. ... ¤c6 6. ¤f3 d6!?„. 

Un trencament típic al GF. 7. ¥g5 £d7 8. exd6 ¥xd6 9.
a3 0-0 10. b4?! ¤e6 11. c5 ¤cd4! 12. ¤xd4 ¤xd4 13.
£d3 ¥e5∓ 14. ¦a2? (14. ¤c3 £g4ƒ) 14. ... £g4 15.
f4 ¥xf4 16. ¥xf4 £xf4-+ Jakab-Kahn, Budapest, 2002. 
Però després de 4. £d4, 4. ... ¥b4+! (o també 4. ...
¤c5!? 5. ¤c3 ¤c6°) és possible: 5. ¤c3 (5. ¤d2
£h4! 6. ¤f3 (6. g3 ¤xd2! 7. £xh4 ¤f3+ 8. ¢d1 ¤xh4
9. gxh4 d6!?„) 6. ... ¤c6! 7. £e3 ¤xd2! 8. ¥xd2
£xc4ƒ Svela-Gundersen, Noruega, 1992) 5. ... ¤xc3 6.
bxc3 ¤c6ƒ 7. £e3 ¥a5 8. ¥a3 £h4∓ Mohd-Halim,
Kuala Lumpur, 1996. 

- 4. ... ¥b4+!
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Un típic escac al GB.
La situació no és clara després de 4. ... f5 5. exf6 (5.
¤c3!? ¥b4 6. ¥d2) 5. ... ¤xf6 6. £d1 ¥c5 7. ¤f3 ¤c6
8. ¤c3 d6 9. e3 (9. ¥g5!?) 9. ... 0-0 10. ¥e2 ¥g4 (10.
... £e8!?) 11. h3 ¥d7 amb certa compensació per al
peó; 12. a3 a5 13. b3 £e8 14. ¥b2 £g6 15. ¤d5 ¤e4
16. g4 ¦ae8 17. ¦h2 £h6 18. £c2 ¦f7 19. ¤xc7 ¤xf2
20. ¤xe8 £xe3 21. £c3 £xe8 22. ¦xf2+- Alterman-
Kogan, Tel Aviv, 1996. 
Una opció pitjor és 4. ... ¤c5?! 5. ¤f3². 
- 5. ¤d2 ¤c5!?
Una manera d’equilibrar la partida seria 5. ... ¤xd2 6.
¥xd2 £e7, tard o d’hora, recuperant el peó a e5 (amb .
... ¤c6, . ... 0-0-0, . ... ¦e8), però si llavors 7. f4, les
negres poden continuar 7. ... ¤c6 8. ¤f3 0-0 9. 0-0-0
a5!? „ o 9. ... d6!?; 9. ... ¦d8!?
- 6. a3
Òbviament, Karpov vol defensar el peó i obtenir la parella
d’alfils, però les blanques ja no poden jugar tranquil·la-
ment més. A la 6. ¤f3 una resposta forta podria ser 6.
... b6!? (6. ... ¤c6!?° també és bona).

Trucs: 7. £xa8?? ¥b7∓. 7. e3? ¥b7 8. £d4 ¥e4! i la
dama blanca té certs problemes; 9. e6 0-0 10. exf7+ ¦xf7
11. ¤e5 ¤c6 12. ¤xc6 dxc6! 13. £xd8+ ¦xd8 14. f3
¥g6 15. ¢e2 ¥d3+ 16. ¢d1 ¦fd7 17. ¥xd3 ¦xd3 0-1
Ledfuss-E. Fischer, Bavaria, 1996. 
- 6. ... ¥xd2+
6. ... ¤b3!? no és clar. 
- 7. ¥xd2

- 7. ... b6!
Un recurs important en el GF que podem trobar en
totes les variants principals. Les negres passen l’acció
en la nova Via Làctia, la diagonal a8-h1. La variant que
comença amb 7. ... ¤b3 es torna favorable per a les
blanques: 8. ¦d1 ¤xd2 9. ¦xd2 0-0 10. ¤f3 ¤c6 11.
e3 £e7 12. ¥d3!? ¦e8 13. ¥f5±. 
- 8. ¦d1
Una resposta humil. Anem a veure algunes altres possi-
bilitats:

A) 8. £f3 0-0!?°;
B) Trucs: 8. £xa8? ¥b7 9. ¥g5 (9. £xa7 ¤c6∓)

9. ... £c8 10. £xa7 ¤c6 11. £xb7 £xb7∓ N.
Müller-Piotraschke, Alemanya, 2000;

C) 8. e6!?

8. ... dxe6 (8. ... fxe6? 9. £h5+ g6 10. £e5ƒ; potser la
millor idea és 8. ... 0-0!?÷) 9. £xd8+ ¢xd8 10. ¦d1 ½-½
Beikert- Bräuning, Bad Wildbad, 1993;  D) 8. ¥g5 £xg5
9. £xa8 £xe5- 10. 0-0-0 0-0 amb una posició poc clara. 
- 8. ... ¥b7
Ara les negres han d’estar bé. 
- 9. £d4 £e7!?
9. ... 0-0!. 
- 10. £g4 f6
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El Cavall de Troia: 3. dxe5 ¤e4 4. Jugades de dama

Era millor 10. ... 0-0!? 11. ¤f3 f5! amb la idea 12. exf6
¤d3 mat. 
11. b4

Trucs: 11. exf6?? ¤d3 mat. 

- 11. ... ¤e4 12. exf6 £xf6
12. ... ¤xf6!?
- 13. ¤f3 0-0
Les negres han guanyat la batalla d’obertura. 
- 14. e3 ¤xd2 15. ¦xd2 £a1+ 16. ¢e2?!
Una poderosa jugada de rei; 16. ¦d1 £xa3ƒ. 
- 16. ... £xa3 17. h4 £xb4-+

- 18. ¦h3
Les blanques no tenen de forces al flanc de dama, però
l’antiga idea de la torre boja els permet salvar la partida:
intenten continuar amb ¦g3, amenaçant £g7 mat. 
- 18. ... ¥a6?!
18. ... ¤c6!? 
- 19. ¢e1 £b1+ 20. ¦d1 £b4+ 21. ¦d2 £b1+ ½-½
El jugador de les negres estava feliç repetint jugades
contra el fort adversari. 

Resumint les línies amb 4. £d5/d3/d4: sembla que les
negres tenen suficients recursos per defensar-se amb
èxit. En algunes variants fins i tot poden disposar-se a
jugar més agressivament, utilitzant els plans típics del
«cavall de Troia». 

Resum del cavall de Troia
Després que la dama es desplaci a la quarta jugada, les
blanques no tenen recursos suficients per jugar activament.
El cavall de Troia a e4 ajuda les peces negres a atacar i re-
dueix la velocitat del desenvolupament de les blanques. 

El desavantatge d’atacar el cavall troià de seguida amb
la dama és que les blanques perden un temps important,
deixen que les negres obtinguin contrajoc i, en certes lí-
nies, fins i tot, lluiten reeixidament per la iniciativa. 

II Part

Pòquer de cavall

Introducció
Normalment, les blanques opten per les continuacions
següents quan no estan preparades teòricament i prefe-
reixen un joc sòlid i natural. 

4/5. ¤f3 defensa el peó extra a e5, mentre que la jugada
natural 4/5. ¤d2 ataca el perillós cavall a e4. 

Direccions
A) 4. ¤f3: pot ser rebuda de nou amb l’escac del

GB:
A1) 4. ... ¥b4+, i ara hi ha les possibilitats següents:
A11) 5. ¥d2 (partida 106, Smyslov-Steiner) deixa la



¤ı 179

parella d’alfils, però allibera el cavall de Troia.
Després del canvi a d2 i 6. ... ¤c6, 7. a3! és
crucial, ja que permet que les blanques protegei-
xin el peó extra a e5. 

A12) 5. ¤bd2 (partida 107, Topalov-Romero) és més
flexible i menys forçat, i ofereix més opcions als
dos jugadors, com (de nou) a3 o el simple mo-
viment amb e3 o g3. És com jugar al pòquer
amb els cavalls. 

A2) La segona opció de les negres és 4. ... b6 (partida
108, Ciszek-Pielaet), aparentment convidant 5.
£d5, amb complicacions. Aquí les blanques també
poden reaccionar amb la més tranquil·la 5. ¤bd2. 

B) 4. ¤d2 era la jugada favorita d’Alekhine contra el
GF. Ara les ramificacions són les que segueixen:

B1) 4. ... ¤c5 (un altre ordre possible és 4. ¤f3
¤c6 5. ¤d2 ¤c5), partida 109, Alekhine-Tarta-
kower;

B2) 4. ... ¥b4 5. g3, l’antic camí català, partida 110,
Epishin-Bellón López. 

partides

PARTIDA 106
Vasily Smyslov 
Herman Steiners

Groningen, 1946 (2)

En aquesta partida, jugada durant el memorial de Staun-
ton, el gran mestre Smyslov va trobar una maniobra
creativa: 11. ¦d5! Anomenaré aquesta torre com la
«torre Staunton». 
- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤e4 4. ¤f3!?

Una resposta natural, jugada per les blanques en la mei-
tat de les partides amb el GF. 

- 4. ... ¥b4+
L’escac de GB també és la jugada més popular en
aquesta posició, encara que ara sigui menys efectiva. Un
altre pla és 4. ... ¤c6!? 5. ¤bd2 (5. a3!? vegeu la par-
tida 113) 5. ... ¤c5!?, vegeu la partida 109. 
- 5. ¥d2
La jugada 5. ¤bd2!? ofereix més opcions per als dos
jugadors: 5. ... d5!? (o, per exemple 5. ... ¤c6 6. a3!
¤xd2!? (com jugar pòquer amb cavalls) 7. ¤xd2!? in-
tentant conservar els dos alfils sobre el tauler, o 5. ...
d6 6. a3 ¥xd2+ 7. ¤xd2!? ¤xd2 8. £xd2²) 6. exd6
(una opció que es mereix una anàlisi més propera és 6.
£b3!?) 6. ... £xd6 7. e3 ¤c6 8. ¥e2 ¥f5 9. 0-0 £h6 

- 10. ¤xe4 ¥xe4 11. £a4 0-0-0 12. a3 ¥d6° (inten-
tant ... g5-g4) 13. h3 f5 14. ¤d2 ¦he8? (una clara

El campió mundial Vasily Smyslov acostumava
a sorprendre els rivals amb fascinants idees

d’obertura, encara que s’enfrontàs amb el
gambit de Budapest. 
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Pòquer de Cavall: 3. dxe5 ¤e4 4. ¤f3, 4. ¤d2

negligència. 14. ... ¥xg2! 15. ¢xg2 £g5+ 16. ¢h1
£h4 17. ¢g2=) 15. ¤xe4± Ivkov-Persitz, Copenha-
guen Wch-jr, 1953. 
- 5. ... ¤xd2
En la variant 5. ... ¥c5 6. e3 ¤c6 7. ¤c3 ¤xd2 8. £xd2
0-0 9. ¤d5!? les blanques mantenen alguns avantatges. 
- 6. ¤bxd2 ¤c6

- 7. a3!
L’única manera d’intentar mantenir l’avantatge material.
7. e3?! permet que les negres recuperin el peó e5; vegeu
també la partida 107 (6. e3/g3) 7. ... £e7 8. ¥e2 ¤xe5
9. a3 ¤xf3+ 10. ¥xf3 ¥d6!? 11. £c2= Züger-Romero
Holmes, Manila Olimpíada, 1992. 
- 7. ... ¥xd2+?!
Crec que aquest canvi no és necessari, encara que a la
pràctica és jugat automàticament. Una alternativa, més en
l’esperit de la variant, és l’aparentment absurda retirada
7. ... ¥f8!? (el gin torna a l’ampolla!), per exemple:
8. ¤e4 (8. £c2!?) 8. ... £e7 9. £d5 b6 10. g3 ¥b7
11. ¥h3 0-0-0 12. 0-0-0 ¤xe5! 13. £xe5 ¥xe4 14.
¦he1 f5 15. £xe7 ¥xe7 16. ¤e5?! ¦hf8³ Benitah-Toul-
zac, Mulhouse, 2000. 
- 8. £xd2 £e7 9. £c3

Aquesta és la primera posició crítica de la vatiant amb
4. ¤f3 ¥b4+. 

Després de simplificar, encara que el cavall de Troia
s’hagi canviat, les negres tenen recursos d’atac (tot i
que no gaires). L’únic pla és finalitzar el desenvolupa-
ment i intentar aconseguir el peó e5. 
- 9. ... 0-0
Una altra important possibilitat és 9. ... b6!?, preparant
l’enroc al flanc de dama, i ara: 10. e3 (una idea interes-
sant és 10. g3!? ¥b7 11. 0-0-0! i ara:

Trucs: A) 11. ... ¤xe5? 12. £xe5 £xe5 13. ¤xe5
¥xh1 14. f3±;

B) 11. ... 0-0-0 12. ¥h3 ¦he8 13. ¦d5! ¤b8 14. ¦d3
(14. ¦hd1!?) 14. ... ¤a6?! (14. ... h5!?) 15. b4 c5?
(15. ... ¤b8) 16. ¦hd1 cxb4 17. axb4 (17. ¦xd7!)
17. ... ¤b8 18. c5 bxc5 19. bxc5 ¥xf3 20. exf3
£xe5 21. c6+- E. Toth-Kahn, Budapest, 2007) 10.
... ¥b7 11. ¥e2. 

Esperant veure la reacció de les negres. 11. ... 0-0-0!?
és l’opció més agressiva; ara l’enroc al flanc de rei portaria
a una posició similar a la partida principal. 12. 0-0-0 g5!?
(un espècie de black jet, idea d’atac que consider molt
interessant en aquesta posició). Si 12. ... ¦he8 13. ¦d5!
¤b8 14. ¦d4 (la possible idea de Smyslov seria el sacri-
fici de la torre 14. ¦hd1!?) 14. ... ¤c6 15. ¦g4 les blan-
ques estan lleugerament millor, com a
Solozhenkin-Weemaes, Bethune 1992) 13. h3 h5 14.
¥d3 (14. ¦d5 g4÷) 14. ... ¦he8!=. 
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Les negres han igualat, per exemple:
15. ¥e4 ¤xe5 16. ¥xb7+ ¢xb7 17. ¤xe5 £xe5 18.
£xe5 ¦xe5 19. ¦d4 d6 20. ¦hd1 ¦f5 21. ¦1d2 ¦e8 22.
¦d5 ¦ee5 23. ¦xe5 ¦xe5 24. ¦d5 ½-½ Summermatter-
Bellón López, Bern, 1995. 
El GM d’Espanya Juan Bellón López, un expert de GF, és
un fan de la jugada ... b7-b6 i de moure’s al llarg de la
Via Làctia. (Vegeu també la partida 110.)

- 10. ¦d1!
Preparant una sorpresa. 
Una variant més arriscada és 10. 0-0-0 ¦e8 11. ¦d5
(també jugat per Zviagintsev) 11. ... b6 (11. ... d6!? 12.
exd6 cxd6 13. e3 ¥e6„) 12. e3 ¥b7 13. ¥e2 a5 (13.
... ¤d8÷) 14. ¦hd1 ¤b4 15. axb4 ¥xd5 16. ¦xd5 axb4
17. £d4+- Rogozenko-Kahn, Budapest, 1995. 
- 10. ... ¦e8 11. ¦d5!

Aquí és la «torre Staunton», dedicada al record del mes-
tre Staunton. 
- 11. ... b6!?
Les negres obren un nou camí, pel qual continuaran la
batalla. 
- 12. e3 ¥b7 13. ¥e2
Un altre moment important en l’obertura. 
- 13. ... ¦ad8
Defensar el peó a d7 al principi sembla lògic, però d’a-
questa manera les blanques guanyen temps per comple-
tar el desenvolupament 13. ... ¤a5?! 14. b4!? (14.
¦d2!?) 14. ... ¥xd5 15. cxd5 ¤b7 16. £xc7 (16. 0-0!?)
16. ... d6 17. £xe7 ¦xe7 18. exd6 ¤xd6 19. ¤d4±
Haba-Heinzel, Playchess.com, 2005, però una agradable
alternativa és 13. ... ¤d8 14. ¦d2 ¤e6, i si 15. 0-0
¤g5!? 16. ¤xg5 £xg5 17. g3 ¦ad8 18. f4 £e7 les ne-
gres obtenen certa recompensa pel peó. 
- 14. 0-0 ¤b8!?

- 15. ¦c1!?
Aquesta és la clau del pla de les blanques: sacrifiquen la torre
Staunton per dominar amb els peons centrals. Aquesta brillant
idea encara és un recurs important en aquesta variant. Si 15.
¦d2 ¥xf3 16. ¥xf3 £xe5 (= Smyslov) 17. ¦c1 £xc3 18.
¦xc3 d6 19. ¢f1 ½-½ Gilman-A. Gulko, Quebec, 2001. 
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Pòquer de Cavall: 3. dxe5 ¤e4 4. ¤f3, 4. ¤d2

15. ... ¥xd5 16. cxd5

Les negres estan lleugerament passives i els resulta di-
fícil millorar la posició. 
- 16. ... d6
Potser seria millor 16. ... c5!? 17. ¥b5 f6!? amb la idea
18. d6 £f8 19. b4 ¢h8 20. bxc5 ¦c8 amb oportunitats
mútues. 
- 17. ¥b5! ¦f8 18. e4! a6 19. ¥d3 dxe5?
Les negres poden tenir més oportunitats en la variant
19. ... ¦fe8!?, per exemple: 20. £xc7 £xc7 21. ¦xc7
dxe5 22. a4 ¦d7!? 23. ¦xd7 ¤xd7 24. ¥xa6 ¤c5 25.
¥b5 ¦a8 i encara hi ha certes possibilitats de contrajoc. 
- 20. ¤xe5 ¦d6?!
20. ... ¦fe8 21. f4±. 
- 21. ¤c4 ¦h6
Un atac molt tímid. 
- 22. ¤e3 £h4 23. £xc7

La posició de les negres és completament desesperada. 
- 23. ... ¦f6 24. g3 £h5 25. e5 ¦h6 26. h4 £f3 27.
¦c4 b5 28. ¦f4 £h5 29. ¤g4 ¦g6 30. ¥xg6 £xg6 31.
e6 £b1+ 32. ¢h2 f5 33. e7 ¦e8 34. £d8 1-0

Resum de 4. ¤f3 ¥b4+
Les blanques es desenvolupen i simplifiquen, en intentar

defensar el peó e5. En les variants principals les negres
han de lluitar durament per igualar, però encara hi ha al-
gunes variants, com 7. ... ¥f8!? en lloc de 7. ... ¥xd2,
que deixen escletxes per a la creativitat. 

PARTIDA 107
Veselin Topalov 
Alfonso Romero Holmes 

Las Palmas, 1992

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤e4 4. ¤f3
Contra 4. ¤c3 la resposta més creativa seria 4. ...
£h4!? (4. ... ¤xc3 5. bxc3÷) 5. ¤xe4 £xe4 (atacant
dos peons) 6. ¤f3 £xc4„. 
- 4. ... ¥b4+
4. ... ¤c6!? 5. ¤bd2 (per a 5. a3, vegeu la partida 113)
5. ... ¤c5!?, vegeu la partida 109. 
- 5. ¤bd2 ¤c6

A)5. ... £e7 6. a3 ¥xd2+ 7. ¤xd2!? (7. ¥xd2 ¤c6
8. ¥e3!?) 7. ... £xe5 8. g3?! (8. ¤xe4 £xe4 9.
£d5²) 8. ... ¤c5 (8. ... ¤xd2!?) 9. ¤f3 £h5 10.
b4 ¤e6 11. ¥g2² Herraiz López-Torres Domínguez,
Torrelavega, 2002;

B) 5. ... d6 6. a3 ¥xd2+ 7. ¥xd2 (7. ¤xd2!?) 7. ...
¤c6 8. exd6 £xd6 9. ¥e3 £e7 10. g3 0-0 11. ¥g2
¥e6 12. £c2 ¤d6 13. ¥c5! b6 14. ¥xd6 cxd6 15.
0-0 ¦ac8 16. £d3 ¦fd8 17. b3?! d5!„ Dautov-Gut-
man, Playchess.com ch-GER blitz, 2003. 

- 6. e3
Les blanques opten per completar el desenvolupament,
però deixen que les negres recuperin el peó e5. Una
opció força similar és 6. g3 £e7 7. ¥g2 ¤xd2 8.
¥xd2 ¥xd2+ 9. £xd2 ¤xe5 10. ¤xe5 £xe5 11. 0-0
0-0 12. b4 ¦b8 (12. ... d6) 13. f4 £e7 14. f5 ¦e8 15.
f6 £e3+ 16. £xe3 ¦xe3 17. ¦ad1 d6 18. c5 ¥e6 (18.
... ¦xe2=) 19. cxd6 cxd6 20. ¦xd6 ¦xe2 21. a4 b6
22. fxg7 ¦c8 23. ¥c6 ½-½ Kasparov-Arts, Rotterdam



simul, 1987. 
La jugada més ambiciosa és 6. a3!? similar a les idees
mostrades en la partida anterior. 
- 6. ... £e7 7. ¥e2
És lleugerament millor 7. a3!?
- 7. ... ¤xe5=

- 8. 0-0 ¤xf3+
8. ... ¤xd2 9. ¥xd2 ¤xf3+ 10. ¥xf3 ¥xd2 11. £xd2
d6 12. b4 0-0 13. ¦ac1 ¦b8 14. c5 dxc5 15. bxc5 b6
16. £c3 ¥e6„ Volkov-A. Gulko, playchess. com blitz
2004. 
- 9. ¤xf3 0-0
9. ... a5 era millor. 
- 10. ¤d4 ¥c5 11. £c2 c6 12. b3 d5 13. ¥b2 ¥d7 14.
¥d3 ¦fe8 15. f3 ¤f6 16. ¦ae1 dxc4 17. bxc4 ¦ad8 18.
¥f5 ¥xd4 19. ¥xd4 ¥xf5 20. £xf5 ¤d7 21. £a5 c5
22. ¥a1 ¤b6 23. e4 ¦d3 24. ¦c1 ¤c8 25. ¥c3 £d6
26. ¥e1 b6 27. £a6 £d7 28. a4 ¦a3
28. ... f5!?„. 
- 29. £b5 £xb5 30. axb5 ¦d8 31. ¥h4 f6 32. e5 ¢f7
33. ¦fe1 ¦d2 34. ¦cd1 ¦aa2 35. ¦xd2 ¦xd2 36. exf6
gxf6 37. ¦e4 ¤d6 38. ¦f4 f5 39. ¥g3 ¢g6 40. ¦h4
¦d1+ 41. ¢f2 ¤f7 42. ¥b8 ¦a1 43. g4 fxg4 44. ¦xg4+
¢f6 45. ¦f4+ ¢g6 46. ¦e4 ¢f6 47. ¦e8 ¦a4 48. ¦c8
¤e5 49. ¦h8 ¤xc4 50. ¦xh7 a6 51. bxa6 ¦xa6 52. h4
¢g6 53. ¦b7 ¤a5 54. ¦c7 ½-½

Conclusió: les blanques poden evitar complicacions sim-
plement desenvolupant-se, però no aspiren a avantatge
en l’obertura. 

PARTIDA 108
Mieczyslaw Ciszek 
Sjaak Pielaetl 

Naleczow Open, 1987

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤e4 4. ¤f3 b6

Un nou camí. Hauríem d’acceptar la invitació, cavallers?
- 5. £d5
Sempre ens hem de preguntar si n’hi ha una refutació
possible, fent servir Fritz 10 per evitar errors tàctics. En
una partida real, jugadors pràctics tendiran a evitar com-
plicacions. Hem de tenir present que les blanques poden
jugar la tranquil·la 5. ¤bd2!?

- 5. ... ¥b7 6. e3 (6. g3 ¥c5!?) 6. ... ¥b4 (6. ...
¤c5!?) 7. ¥e2 ¤c6 i ara posa el rival en complica-
cions amb 8. a3!? (objectivament és millor 8. 0-0! ¥xd2
9. ¤xd2 ¤xd2 10. ¥xd2 ¤xe5 11. f4ƒ) 8. ... ¥xd2+ 9.
¤xd2 ¤xd2.

Trucs: 9. ... ¤xe5?? 10. ¤xe4 ¥xe4 11. £d4 1-0
Gagu nashvili- B. varen den Berg, Haarlem 2004) 10.
¥xd2 ¤xe5 11. ¥c3². 
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Pòquer de Cavall: 3. dxe5 ¤e4 4. ¤f3, 4. ¤d2

- 5. ... ¥b7
Aquesta és l’opció més atractiva. La màquina prefereix
5. ... ¥b4+!? 6. ¥d2 (en resposta a 6. ¤bd2?! Fritz sug-
gereix 6. ... ¥b7!? (o, fins i tot 6. ... ¤c5!? amb la idea
7. £xa8?? ¥b7∓) 7. £xb7 ¤c6 8. ¤d4 (8. a3 ¤c5) 8.
... 0-0!∓) 6. ... ¤xd2 7. ¤bxd2 ¤c6„. 
- 6. £xb7

Ara estam en una cova fosca. 
- 6. ... ¤c6
Trucs: 6. ... ¥b4+? 7. ¥d2+-. 
- 7. £a6??
Una negligència. Si 7. ¥e3 ¥b4+!? 8. ¤c3 (8. ¤bd2 ¤xd2
9. 0-0-0÷) 8. ... ¤xc3 9. a3 ¥a5 10. b4 molt poc clar. 
La variant crítica seria 7. ¤d4!? ¥b4+ 8. ¤c3 0-0!? (8.
... ¤xc3 9. ¤xc6) 9. a3! ¤xc3 10. e3!? i bona sort amb
la resta. ... 
I després, sempre hem de considerar la jugada intermè-
dia 7. e6!?
- 7. ... ¥b4+!

Ara les negres guanyen material. 
- 8. ¥d2 ¤c5! 9. £b5 ¥xd2+ 10. ¤bxd2 a6 11. £xc6
dxc6 0-1
En tot cas, és aconsellable optar per 4. ¤f3 b6 només
quan es juga a blitz o per Internet. 

PARTIDA 109
Alexander Alekhine 
Savielly Tartakower 

Londres, 1932 (7)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤e4 4. ¤d2

Aquesta era la jugada preferida d’Alekhine contra el GF. 
- 4. ... ¤c5!?
Una interessant possibilitat, basada en el fet que el cavall
a d2 està lleugerament passiu. Les negres inverteixen
temps, però esquiven simplificacions. 
No canviïn el cavall de Troia!
- 4. ... ¥b4 5. g3 es veurà en la partida 110; per a 5.
¤f3 us referim a la prèvia partida 106. 
- 5. ¤gf3
5. b4!? ¤e6 6. a3 d6?! (6. ... a5!? 7. b5 f6!?„; 6. ... f6!?)
7. exd6 ¥xd6 8. ¤e4! ¥e5 9. £xd8+ ¤xd8 10. ¦a2 ¥f5
11. ¤f3!± Herrmann-Fajarowicz, Frankfurt II, 1930. 
- 5. ... ¤c6

- 6. g3!?
6. a3 a5 (és millor 6. ... £e7! amb la idea 7. b4?
¤xe5!‚) 7. ¤b3 h6?! 8. ¥f4 ¤e6 9. ¥g3± Bogolju-
bow-Richter, Swinemünde, 1931; 6. ¤b3 ¤xb3! 7. axb3
¥b4+ (7. ... f6!? 8. exf6 £xf6 se segueix amb 9. ... 



¥b4+ sembla raonable) 8. ¥d2 £e7 9. e3 0-0 10. ¥e2
¤xe5 11. ¤xe5 ¥xd2+ 12. £xd2 £xe5 13. 0-0 (13.
¦a5!?) 13. ... d6 14. ¥f3 a6 15. b4 ¦b8 16. ¦fc1 ¦d8 17.
¦a3 ¥e6 18. ¦d3 b6 19. ¥d5 a5 20. bxa5 (20. b5!?²)
20. ... bxa5„ Moskalenko- G. Mohr, Belgorod, 1990. 
- 6. ... £e7!?
Recuperant el peó e5. Una opció per jugar més en l’estil
de GF és el trencar 6. ... d6!?, amb un joc típic després
de 7. exd6 £xd6!? (7. ... ¥xd6 8. ¥g2 ¥f5 9. 0-0 £e7
10. ¤b3 0-0-0 11. ¥e3 h5 12. ¤fd4 ¥e4 13. ¤xc6 ¥xc6
14. ¥h3+? ¢b8 15. ¤d4 ¥e4 16. b4 h4! 17. g4 ¤e6
18. ¤f5 ¥xf5 19. gxf5 ¥xh2+ 20. ¢xh2 ¦xd1 21. ¦axd1
¤g5-+ Cosma-Stefanova, Niksic, 1994) 8. ¥g2 ¥f5 9.
0-0 0-0-0 10. b3 (10. a3 £f6!? 11. ¤h4 ¥e6 12. ¥xc6
bxc6 13. £c2 g5 14. b4 gxh4 15. ¥b2 £h6 16. ¤f3
¦g8∓ List-Richter, Swinemünde, 1932; 10. b4!? ¤xb4
11. ¥b2 £h6?! 12. ¤d4 ¥h3 13. ¤2f3 ¥xg2 14. ¢xg2
¥e7? 15. £b1! £g6 16. ¤f5 ¥f8? 17. ¥xg7! 1-0 Graf-
Lauer, Nuremberg, 2006) 10. ... h5! 11. ¥b2 h4‚

12. £c1 hxg3 13. hxg3 £h6 (13. ... £g6!?) 14. ¦e1
¤b4?! (14. ... ¥e7! ‚) 15. ¤h4 ¤bd3!?÷ 16. exd3
¤xd3 17. £c2™ ¥h7!? (17. ... ¥c5!? 18. ¤xf5
¤xe1„) 18. ¥h3+? ¢b8 19. ¤e4 ¤xe1 (19. ... f5!ƒ)
20. ¦xe1 ¥b4 21. ¦e2 g5 (› 21. ... ¥e7!?) 22. ¥xh8
gxh4 23. ¥e5 hxg3 24. ¥g2 gxf2+ 25. ¢f1 ¥e1 (25. ...
¥f5!?) 26. £b2 ¦g8 27. ¥g3 ¦d8 28. ¥xf2 ¥b4 29.
£f6 ¦d1+ 30. ¥e1 £xf6+ 31. ¤xf6 ¥d3 32. ¢f2 ¥c5+
33. ¦e3 ¦xe1?? (33. ... ¥xe3+ 34. ¢xe3 ¥b1„) 34.
¤d7+! ¢c8 35. ¤xc5 ¦xe3 36. ¢xe3 ¥b1 1-0 A.
Shneider- Gutman, Bad Zwesten, 2005. 
7. ¥g2 g6!?

Activant l’alfil f8 i finalitzant el desenvolupament, les ne-
gres assoleixen equilibrar; 7. ... £e6!? és una alternativa. 
- 8. ¤b1!?
Amb la idea de ¤c3-d5. 
- 8. ... ¤xe5 9. 0-0 ¤xf3+ 10. exf3 ¥g7 11. ¦e1 ¤e6
12. ¤c3 0-0 13. ¤d5
Increïblement, Alekhine havia guanyat moltíssimes par-
tides amb aquesta maniobra de GB, però no sempre està
tan bé. 13. ¥e3!?
- 13. ... £d8 14. f4 c6!?
14. ... d6!? 15. f5 gxf5 16. £h5 c6 17. ¤f4 £a5÷. 
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Savielly Tartakower (1887-1956) va ser el
primer gran mestre que va jugar l’arriscat

gambit de Fajarowicz. 



Pòquer de Cavall: 3. dxe5 ¤e4 4. ¤f3, 4. ¤d2

- 15. ¤c3

- 15. ... d6?!
Era millor 15. ... ¤d4!
- 16. ¥e3²
Ara les blanques mantenen pressió al centre. 
- 16. ... £c7 17. ¦c1 ¥d7 18. £d2 ¦ad8 19. ¦ed1 ¥c8
- 20. ¤e4 ¤c5?
20. ... ¦d7 era l’única jugada. 
- 21. ¤xd6 ¤a4 22. c5?!
22. £b4!. 
- 22. ... ¤xb2 23. ¦e1

- 23. ... b5??
L’error decisiu. Després de 23. ... ¥f5 24. ¥f1 b6 les
negres encara són vives. 
- 24. cxb6!
Un trosset de tàctica. 
- 24. ... £xd6 25. £xd6 ¦xd6 26. bxa7 ¥b7 27. ¥c5
¦dd8 28. ¥xf8 ¢xf8 29. ¥xc6 ¥xc6 30. ¦xc6 ¦a8 31.
¦b6 ¦xa7 32. ¦b8 1-0
Mat. 

Resum de 4. ¤d2
Aquesta jugada no és tan perillosa per a les negres o
tan flexible per a les blanques com 4. ¤f3 o 4. a3. Amb

4. ... ¤c5! (sempre la casella escapatòria per al cavall
troià) les negres poden mantenir bones oportunitats en
tot moment. 

PARTIDA 110
Vladimir Epishin 
Juan Manuel Bellón López 

Màlaga, 2000 (9)

Amb aquesta instructiva partida completarem l’estudi de
les posicions típiques al joc del pòquer de cavall (4.
¤f3/4. ¤d2).

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤e4 4. ¤d2 ¥b4!?

Hem de provar-ho tot. 
- 5. g3!?
Les blanques estan jugant en l’esperit de l’antiga ober-
tura catalana. La jugada 5. ¤f3 es pot trobar a les par-
tides 106 i 107; i 5. a3!? és similar a la partida106. 
- 5. ... b6
L’expert del GB Bellón López ens presenta la interessant
batalla per la Via Làctia. En una altra partida, després de
5. ... ¤c6!?, el llegendari gran mestre danès Bent Larsen
es va enfrontar amb el GB amb un dels seus conceptes
més famosos: 6. ¥g2!



6. ... ¤xd2 7. ¥xd2 £e7 (el camí més fàcil per equilibrar
és 7. ... ¥xd2+ 8. £xd2 ¤xe5=) 8. f4!? g5?! (8. ... 0-0)
9. ¥xb4 £xb4+ 10. £d2 £xc4 11. ¦c1 £xa2 12. ¤f3
g4? (la superior 12. ... gxf4 es troba amb13. ¤g5, pre-
nent iniciativa) 13. ¤g5 £a5 14. £xa5 ¤xa5 15. ¥d5
(15. ¦xc7!?) 15. ... f6 16. exf6+- c6 17. ¥e4 d5 18.
¥xh7 ¦xh7 19. ¤xh7 ¢f7 20. e4 dxe4 21. ¦c5 ¤b3
22. ¦g5 ¥f5 23. ¦xf5 ¢g6 24. ¦g5+ ¢xh7 25. h3!

amb un mat temàtic en la següent jugada: 26. hxg4 1-0
Larsen-Romero Holmes, Las Palmas, 1992. 
L’autèntica jugada del GF seria 5. ... d5!? 6. ¥g2 ¤c6„. 
- 6. ¥g2 ¥b7
La Via Làctia fa foc. 
- 7. f3?!
Potser per aquesta raó, Epishin va començar a vacil·lar.
La jugada correcta era 7. ¤f3!? després de la qual l’e-
xèrcit de les blanques s’emplaçaria molt sòlidament. 

- 7. ... ¤xd2 8. ¥xd2 £e7 9. e4?! ¤c6! 10. ¤e2
10. f4 0-0-0. 
- 10. ... ¤xe5
La iniciativa està en mans de les negres. 
- 11. 0-0 ¤xc4
Era millor 11. ... ¥c5+ 12. ¢h1 ¤xc4∓. 
- 12. ¥xb4 £xb4 13. £d4 c5! 14. £xg7 £xb2 15.
£xb2 ¤xb2

Les negres guanyen material i, més tard, la partida. 
- 16. ¤c3 ¥c6 17. f4 0-0-0 18. a4 ¤c4 19. ¦fc1 ¢b7
20. ¦ab1 d6 21. ¤b5? ¤d2 22. ¦b2 ¤xe4-+ 23. a5 f5
24. axb6 axb6 25. ¦cb1 d5 26. ¤a3 ¢c7 27. ¦xb6 ¦b8 
28. ¦xb8 ¦xb8 29. ¦xb8 ¢xb8 30. g4 ¤f6 31. g5 ¤h5
32. ¥f3 ¤xf4 33. h4 ¢c7 34. ¢f2 ¢d6 35. ¢e3 ¤e6
36. ¥h5 ¢e7 37. ¥d1 ¢d6 38. ¥h5 f4+ 39. ¢f2 ¤d4
40. ¥f7 ¤f5 41. ¥g8 h6 42. ¥h7 ¥d7 43. ¤b5+ ¢e5
44. ¥xf5 ¥xf5 0-1

En general, les blanques tenen dificultats per obtenir un
avantatge seriós després de 4. ¤d2 and 5. g3, però ja
sabem que el mateix problema també apareix a l’obertura
catalana. 
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Pòquer de Cavall: 3. dxe5 ¤e4 4. ¤f3, 4. ¤d2

Resum del «Pòquer de cavall»
Les blanques estan molt sòlidament i és difícil sorpren-
dre-les, però tampoc no resulta fàcil defensar el peó
extra a e5.

Les negres tenen oportunitats d’igualar o de complicar
en gairebé totes les variants. 

III Part

La Via Làctia

Introducció
La jugada a2-a3 sembla lenta, però preveu el ràpid des-
envolupament amb l’escac del GB 4. ... ¥b4+ i, així, 5.
£c2 ve a ser una molesta amenaça. Les negres poden
reaccionar de diferents maneres: amb el trencament im-
mediat 4. ... d6 (A), o amb el previ moviment amb 4. ...
¤c6 (B) o la moderna 4. ... b6, de manera que obren la
Via Làctia (diagonal a8-h1). 

Direccions 
A) 4. ... d6

Després del trencament típic del GF 4. ... d7-d6!?,
la captura a d6 és molt perillosa per a les blanques. 
És clar que les blanques han de defensar el peó e5
amb el cavall (5. ¤f3, A1, partida 111, Mayo-Herms)
i atacar el cavall de Troia amb 5. £c2 (A2, partida
112, Lukacs-Becker) o 5. ¤d2. 5. £c2 és la res-
posta crítica, després de la qual les negres han de
perdre temps, comparable a la II Part amb ... d6-d5. 

B) 4. ... ¤c6 5. ¤f3 d6
Un moviment natural, però aquí les coses no són
tan evidents per a les negres, ja que les blanques
tenen algunes jugades trampa (partida 113, Bisgu-
ier-Ljubojevic). 
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C) 4. ... £h4
Una elecció molt agressiva, que introdueix tàctica
de manera directa, aparentment en l’esperit del GF.
Però amb jugades naturals les blanques poden
aconseguir l’atac i el desenvolupament (partida
114, Flear-Bellón López). En aquesta partida
també analitz l’alternativa 4. ... a5, amb la qual les
negres poden assegurar-se la retirada del cavall
de Troia a c5. 

D) 4. ... b6
Obre la Via Làctia. Aquesta provocativa jugada podria
ser la millor oportunitat per a les negres en aquesta
variant (partida 115, Kelecevic-Günsberg). És una
idea relativament nova, amb certs punts atractius,
que es mereix un consideració més propera. 

partides

PARTIDA 111
Martí Mayo Casademont
Jordi Herms Agulló

Mataró, 2004 (5)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤e4 4. a3 d6!?
Un trencament típic en el GB. La idea és atacar el peó
e5 i crear una sortida per a l’alfil c8: la idea és. ... ¥f5. 
- 5. ¤f3

Trucs: després de 5. exd6?! ¥xd6 les negres obtenen
una perillosa iniciativa pel centre. Per exemple: 6. g3??
¤xf2! 7. ¢xf2 ¥xg3+ guanyant la dama (0-1, Warren-
Sellmann, Berlín, 1930). 
Una altra línia crítica és 5. £c2!? com veurem a la
partida 112. 

- 5. ... ¥f5!?

Primer, les negres activen les peces del flanc de dama,
preparant l’enroc cap a aquesta banda. La jugada 5. ...
¤c6 es caracteritzarà a la partida 113. 
- 6. e3?!
Les blanques volen jugar ¥e2 i enrocar-se al flanc de
rei, però aquesta jugada tanca l’alfil c1, per la qual
cosa patiran al migjoc. El fianchettopodria ser més
efectiu: 6. g3!?

6. ... ¤c6 (6. ... h5?! 7. ¥g2 ¤c6 8. ¤d4 ¤xd4 9.
£xd4 ¤c5 10. £e3 dxe5 11. b4 ¤e6 12. ¥b2 f6 13.
¥xb7+- Levin-Gutman, Campionat d’Alemanya, Altenkirc-
hen, 2001) 7. ¤h4! (7. ¥g2? dxe5³; 7. exd6?! ¥xd6 8.
¥e3 Danailov-Carpintero, Las Palmas, 1992, i ara 8. ...
£f6!) 7. ... ¥e6 8. ¥g2 ¤c5 (8. ... f5 9. exf6 ¤xf6 10.
¤c3!? amb la idea 10. ... ¥xc4 11. £a4 ¥e6 12. ¤f3ƒ)
9. b4! (9. exd6?! £xd6) 9. ... ¤d7 i ara, després de 10.
exd6!? jo preferesc les blanques. 
Una continuació pitjor seria 6. ¤bd2?! dxe5 7. ¤xe4
£xd1+ 8. ¢xd1 ¥xe4 9. ¤xe5 ¥d6 10. ¤d3 ¤c6 11.
¥d2 0-0-0 12. ¥c3 ¥e5 (12. ... ¤e5!?) 13. ¢d2 ¦he8
amb una gran recompensa per a les negres, Gleizerov-
Dausch, Cappelle la Grande, 1995. 
- 6. ... ¤c6 7. exd6 ¥xd6

Diagrama d’anàlisi



La Via Làctia: 3. dxe5 ¤e4 4. a3

Un posició desitjable per a qualsevol jugador de FG. Les
negres aviat s’imposaran gràcies a la superioritat en el
desenvolupament. 
- 8. ¥e2 £e7
Una jugada encara més agressiva és 8. ... £f6!?, prenent
sota control la diagonal f6-a1, per exemple: 9. 0-0 0-0-
0 10. £b3 g5! (aquesta ha de ser la partida origen del
fort pla ... g5-g4, seguit per . ... ¥xh2+; l’alternativa és
- 10. ... £g6!?) 11. ¤c3 g4 12. ¤xe4 ¥xe4 13. ¤d2
(13. ¤e1 £h6!? 14. g3 f5-+)

13. ... ¥xh2+!! 14. ¢xh2 £h4+ 15. ¢g1 ¦xd2 (15. ...
¥xg2! és la continuació clàssica Lasker-Bauer) 16. ¥xd2
¤e5 17. £c3 f6 18. £d4 ¥xg2? (la jugada que gua-
nyava és 18. ... ¤f3+!) 19. ¥xg4+! ¤xg4 20. ¢xg2
¦g8 (Fronczek-R. Hoffmann, Baden-Alsace junior match,
1996) i ara 21. ¢f3 no està clar. 
- 9. ¤bd2 0-0-0 10. ¤xe4 ¥xe4 11. £a4 g5!
Aquest poderós recurs, semblant al tir amb el black jet
al capítol primer, III part, augmenta la iniciativa de les ne-
gres. 
- 12. 0-0 g4!
Atacant l’única peça que defensa el flanc de rei. 

- 13. ¤d2
- 13. ... ¥xh2+!!
Alguns temes, coneguts des de l’època romàntica tornen.
Les peces menors són sacrificades per obrir camí en la
fortalesa de l’enemic
- 14. ¢xh2 £h4+ 15. ¢g1 ¥xg2! 16. f4N
Avui dia, la idea de l’atac fabulós encara es manté viva
a Internet: 16. ¢xg2 £h3+ 17. ¢g1 g3 (17. ... ¤e5!)
18. ¤f3 ¦hg8 19. e4 gxf2+ 20. ¢xf2 ¦g2+ 21. ¢e3
£h6+ 0-1 Kreiman-Evertsson, blitz 2003. 
- 16. ... gxf3
16. ... ¦xd2!? 17. ¥xd2 ¥e4-+.

- 17. ¥xf3 ¥xf3 18. ¦xf3
- 18. ... £e1+!
Tallar el camí a la salvació de rei és la clau de la victòria. 
- 19. ¤f1 ¦hg8+ 20. ¢h1 £h4+ 21. ¤h2 £g5 0-1
Les blanques reben mat. 

Resumint la variant 4. ... d6 5. ¤f3 ¥f5, les blanques
tenen tres plans naturals:

A11) 6. e3?! dóna pas a un bonic i poderós atac per
part de les negres;

A12) 6. ¤d2?! simplifica i ofereix avantatge a les negres;
A13) 6. g3!? aquest pla ha d’estudiar-se properament

per als dos colors, perquè és el més crític en
aquesta variant.
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PARTIDA 112
Peter Lukacs
Walter Becker 

Bundesliga Alemanya B, 1997/98 (9)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤e4 4. a3 d6 5. £c2!?
Probablement la resposta crítica a 4. ... d6. 
- 5. ... d5
Després d’aquest avançament, les blanques guanyen
temps per comparació a la línia 4. £c2 (II part), encara
que no podien prendre 6. exd6. Desafortunadament, 5.
... ¥f5?! no funciona per raons tàctiques, ja que després
de 6. ¤c3!

Les blanques estan millor a totes les variants: 6. ... ¤g3
(o 6. ... d5 7. cxd5 ¤xc3 8. £xf5 ¤xd5 9. e6! f6 10.
e4+- Röder- Stefanova, Groningen, 1996; 6. ... ¤xf2 7.
£xf5±) 7. e4 ¤xh1 8. exf5 dxe5 9. ¥e3 ¤c6 10.
¦d1!± £f6 11. ¤d5 £d6 12. c5 £d8 13. ¤f3 ¤d4
14. ¤xd4 £xd5 15. ¤f3 1-0 CapNemo- Der Rentner,
playchess. com, 2006. 
Lleugerament seria millor 5. ... ¤c5!?, però aquí les
blanques tenen la simple 6. exd6!? ¥xd6 7. ¤f3 0-0
(7. ... ¤c6!? 8. ¤c3 £f6 9. ¥g5 ¤d4 10. ¤xd4
£xg5„) 8. ¤c3² i les negres no obtenen tota la com-
pensació pel peó. 
- 6. cxd5
Un altre moment important. L’avantatge podria ser més
fàcil de guanyar jugant 6. ¤c3!? ¤xc3 7. £xc3 d4 (les
negres simplement entren al gambit d’Albin Counter; 7. ...
dxc4!? podria ser millor aquí) 8. £g3!? ¥e6 9. e4! ¤c6
10. ¥d2 (10. f4!? f5) 10. ... d3 11. ¥xd3 (11. 0-0-0!?)
11. ... ¤xe5 12. ¥c2 ¤xc4 13. ¥c3 ¥d6!? 14. £xg7
¥e5!„ S. Atalik-Fette, Groningen, 1999. 
Un altra opció és la encara no experimentada, però na-
tural jugada 6. ¤f3!? 
- 6. ... £xd5 7. ¤f3 ¤c6 8. ¤c3
8. e3 ¥f5 (8. ... ¤xe5!?) 9. ¥c4 £a5+ (9. ... £d7!?) -

10. b4? ¥xb4+ 11. axb4 £xa1 12. 0-0 (CapNemo- Yaa-
covn, playchess. com, 2007) 12. ... ¤g3!∓. 
- 8. ... ¤xc3 9. £xc3

- 9. ... ¥g4!?
9. ... ¥e7 10. ¥f4². 
- 10. b4?
Més lògica és la jugada de Rubinstein 10. ¥f4!? 0-0-0
11. e3 ¥e7!? i si 12. ¥e2 g5! 13. ¥g3 h5 14. h3 ¥e6,
les negres tenen un atac perillós pel peó. Una altra bona
qüestió es planteja amb 12. ¥c4!? £e4 13. ¥e2. 
- 10. ... 0-0-0 11. ¥b2 g6 12. b5 ¥xf3

- 13. bxc6??
Una negligència tàctica en una bona posició. L’única ju-
gada era 13. gxf3 ¥h6 14. e3 ¤xe5 15. ¥h3+ ¢b8 16.
£xe5 £xf3 (16. ... £d2+? 17. ¢f1+-) 17. b6! axb6 18.
¦c1 amb iniciativa. 
- 13. ... ¥h6!
Un recurs inesperat. La sobtada amenaça de 14. ... ¥d2+
és fatal. 
- 14. cxb7+
Si 14. e3? £d1+ 15. ¦xd1 ¦xd1 mat. 
- 14. ... ¢b8 15. £d4 ¥d2+ 16. ¢xd2 £xe5 17. e3
c5 0-1
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La Via Làctia: 3. dxe5 ¤e4 4. a3

Resum de 5. £c2
En les variants que sorgeixen després de 5. ... d5 o 5. ...
¤c5, les negres obtenen certa compensació pel peó, però
les blanques estan força sòlides i és difícil sorprendre-les. 

PARTIDA 113
Arthur Bisguier
Ljubomir Ljubojevic 

Màlaga, 1971 (14)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤e4 4. a3 ¤c6

Simplement desenvolupa una peça, però al GF el temps
és limitat per aquesta mena de moviments. 
- 5. ¤f3
En la variant hi ha molts trucs ocults 5. e3!? £h4!? (5.
... ¤xe5?? 6. £d4+-; 5. ... d6!?) 6. £c2 (6. g3
£g5!?„) 6. ... ¥b4+! 7. axb4 ¤xb4 8. £e2 ¤xf2 9.
£xf2 ¤c2+ 10. ¢e2÷. 
- 5. ... d6
També és possible 5. ... a5, encara que això gasta un altre
temps: 6. £d5!? (6. £c2!?; és pitjor 6. e3 d6! 7. £c2
¤c5„) 6. ... ¤c5 (6. ... f5!?) 7. ¥g5 ¥e7 8. ¥xe7 (seria
més sobtat 8. £xc5!) 8. ... £xe7 9. ¤c3 0-0 10. ¤b5 ¤a6

11. e3 ¦e8 12. ¥e2 ¤xe5 13. £xe5 £xe5 14. ¤xe5 ¦xe5
15. ¢d2 d6 16. b4!?² Bauer-Szabolcsi, ch-París 2001. 
- 6. £c2!
La jugada més perillosa per a les negres. 

Trucs: 6. exd6?! ¥xd6 7. e3?! (7. g3?? ¤xf2! 8. ¢xf2
0-1 Marinelli-Osmanbegovic, Cannes, 1995. És millor 7.
¤bd2 ¥f5 8. ¤xe4 ¥xe4 9. ¥g5 f6 10. ¥e3 £e7° 11.
£a4÷ Degtiarev- Weitzer, Alemanya Oberliga,2005/6) 7.
... ¥g4!? per 7. ... ¥f5! vegeu la partida 111, posició
després de 7. ... ¥xd6) 8. ¥e2?! £f6 9. h3 0-0-0 (9. ...
¥f5!) 10. hxg4 ¥g3! 11. fxg3?! ¦xd1+ 12. ¥xd1 ¤e5
13. 0-0 ¤xg3∓ Schlage-Richter, Berlí, 1930. 
Si les blanques realitzen la jugada de Rubinstein 6.
¥f4?! aquí, les negres poden contestar 6. ... g5! amb
la mateixa idea que en la variant black jetcapítol
primer, III part); 7. ¥g3 h5 (7. ... ¥g7!) 8. exd6 cxd6
(8. ... h4!?) 9. £d5 f5 10. h4 £b6 amb iniciativa Mon-
tegre- X. Sánchez, Catalunya, 1997. 

- 6. ... d5
Sembla forçat, però les blanques haurien tingut temps
extra per la útil jugada a2-a3 (vegeu la II Part – 3. ...
¤e4 4. £c2 d5). 
6. ... ¥f5? no funciona, ja que les negres tenen el mateix
problema que havien tingut a la Partida 112 després de

7. ¤c3! i ara:
7. ... ¤xc3 8. £xf5 ¤a4 9. £c2 ¤c5 10. b4 ¤e6 11.
exd6! ¥xd6 12. ¥b2 0-0 13. e3+- Davies- Gatland,
Trondheim, 1997; 7. ... ¤g3 no és millor, per exemple:
8. e4 ¤xh1 9. exf5 dxe5 10. ¥e3 ¥e7 11. £e4 0-0 12.
¥d3 f6 13. 0-0-0 amb una posició guanyada per les
blanques, Montag-Heyer, corr 1994. 
Si 6. ... ¤c5, llavors 7. b4!? ¤e6 8. exd6! ¥xd6 9. ¥b2
0-0 10. e3 ¤g5 11. ¤bd2∓, Spraggett- Milla de Marco,
Madrid, 2000. 
- 7. e3!

Diagrama d’anàlisi



Una posició crítica en aquesta important línia. Ara les
negres han d’aparèixer amb una bona idea. 
Després de 7. cxd5 £xd5, sorgiria la posició de la
partida 112. 
- 7. ... ¥g4
Aquesta continuació va ser proposada pel GM Lev Gut-
man en el seu article a Yearbook 70, com a prome-
tedora d’algunes oportunitats per a les negres. Però les
coses no són tan fàcils. 
Tan sols una partida ha estat jugada recentment a la Bun-
desliga Alemanya amb la línia 7. ... ¥e6 8. ¥e2!? (també
8. ¤bd2!?) 8. ... g5?! 9. cxd5 ¥xd5 10. 0-0 g4 11.
¤fd2 ¤g5 12. ¦d1! ¤xe5 13. ¤f1 ¤gf3+ 14. ¢h1 c6
15. e4 ¥d6 16. exd5 £h4 17. ¥f4 £xf2 18. ¥e3 £h4
19. dxc6 ¤xh2 20. g3 £h3 21. ¤xh2 1-0 Knaak-Pac-
how, Alemanya Bundesliga, 2006/07. 
Un altre intent és el fianchetto, jugat diverses vegades
a Internet: 7. ... g6 8. cxd5!? £xd5 9. ¥c4 £a5+ 10. b4!
¥xb4+ (10. ... ¤xb4 11. £xe4!?) 11. axb4 £xa1 12. 0-
0! ¥f5 13. £b3 (13. ¥b2+-) 13. ... ¤c5 (13. ... a5 14.
¥xf7+ ¢e7 (CapNemo-Yaacovn, Playchess.com 2007)
15. ¥b2+-) 14. bxc5 £xb1 15. ¥b2 £c2 16. ¥xf7+ ¢e7
17. £xb7 ¢xf7 18. ¤g5+ ¢g7 19. e6+ ¢h6 20. ¤f7+
¢h5 21. ¥xh8 ¦xh8 22. ¤xh8 £xc5 23. £xc7 £e5
24. £xh7+ 1-0 CapNemo-Yaacovn, Playchess.com,
2007. Si 7. ... ¥f5?! 8. ¥d3 i les blanques estan millor. 
- 8. cxd5
8. b4!?. 
- 8. ... £xd5 9. ¥c4 £a5+

Les blanques poden rebre aquest escac de dues maneres. 
- 10. b4!
Aquesta és la resposta principal, atacant alhora la dama
i el cavall troià. Un altra bona i més sòlida opció és 10.
¤bd2!?. Després de la forçada 10. ... ¥xf3 11. gxf3
¤xd2 12. ¥xd2 £xe5 crec que les blanques estan molt
millor després de 13. ¥c3!?. 
- 10. ... ¥xb4+
10. ... ¤xb4 11. £xe4! ¤c2+ 12. ¢e2+-. 
- 11. axb4 £xa1 12. £xe4
El cavall de Troia està suprimit!
- 12. ... ¥h5

- 13. e6!
Aquesta antiga jugada és perfectament possible. També
està bé 13. 0-0!? ¥g6 14. £f4 £xb1 15. b5 ¤d8 16.
¥a3 £f5 17. £h4 f6 18. e6 (18. ¥d5!+-) 18. ... c5 19.
bxc6 ¤xc6 20. ¤d4 £a5 21. ¤b5+- G. Flear- Leygue,
St Affrique, 2002. 
- 13. ... ¥g6
Si 13. ... 0-0-0, 14. £c2!? sembla bé per a les blanques. 
- 14. exf7+ ¢f8 15. £f4 £xb1 16. 0-0 £e4 17. b5
£xf4 18. exf4 ¥xf7 19. ¥xf7 ¢xf7 20. bxc6+- bxc6 
20. ... b5 (Matsukevich) 21. ¤g5+ ¢g6 22. ¤e6. 
- 21. ¤g5+ ¢g6 22. g4 h5 23. h3 a5 24. ¥a3 a4 25.
¦c1 ¦a6 26. ¦e1 c5 27. ¦e7 ¦b8 28. ¦xc7 ¦b3 29.
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¥xc5 ¦c3 30. f5+ ¢h6 31. ¤f7+ ¢h7 32. ¦c8 ¦c1+
33. ¢g2 g6 34. ¤g5+ ¢h6 35. ¤e6 1-0

Anàlisi després de 12. ... ¥h5
He descobert una nova línia guanyadora per a les blan-
ques en la posició del diagrama superior. 
- 13. b5!
La forta jugada intermèdia havia estat desapercebuda en
totes les anàlisi fins ara. 
- 13. ... ¤a5
Si 13. ... ¥g6 14. ¥xf7+! ¥xf7 (14. ... ¢xf7 15. £c4+
¢f8 16. bxc6 £xb1 17. 0-0+-) 15. bxc6 ¥g6 16. £d5+-
- 14. e6!
14. 0-0!? ¤xc4 15. £xc4 £xb1 16. ¥a3 £f5 17.
£c5+-. 
- 14. ... 0-0-0 15. e7 ¦de8 16. ¥d3!

Guardant-se una peça extra. Per exemple:
- 16. ... ¥g6
16. ... ¢b8 17. £b4+-. 
- 17. £d5 ¦xe7 18. ¥f5+ ¢b8 19. 0-0+-

Les blanques tenen la posició guanyada. 

Resum de la partida 113: sembla que l’ordre de jugades
4. a3 ¤c6 5. ¤f3 d6 és encara pitjor per a les negres
que 4. a3 d6. 

Les negres poden complicar la partida, però no poden
igualar resultats.  

Resum de 4/5. a3 d6 o . ... ¤c6/d6:
Les blanques sempre amenacen £c2, així que les negres
hauran d’invertir temps per defensar el cavall amb ... d7-
d6-d5. Si comparam les posicions en la II Part, la jugada
extra a2-a3 serà sempre molt útil per a les blanques. 

És per aquesta raó que les negres han cercat nous plans
en aquesta variant.

PARTIDA 114
Glenn Flear
Juan Manuel Bellón López  

Berna, 1991 (7)

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤e4 4. a3 £h4

Per què no anar a cercar el mat directament, digau-
me, per favor! A partir d’ara, les dues bandes tenen
quantitat de recursos i tan aviat com una perdi l’opor-
tunitat... un pèrdua així pot ser directament decisiva
en el GF. 
Les negres també havien provat 4. ... a5 (preparant la
retirada del cavall de Troia a c5) 5. £c2!? ¤c5 (5. ...
d5 és molt semblant a les partides 112 i 113) 6. ¤f3
¤c6 7. ¤c3 ¤e6 8. ¤d5 (8. e3!?) 8. ... d6 9. exd6
¥xd6 10. e3 0-0 11. ¥d3 h612. ¥d2 ¤c5 13. ¥c3
¤xd3+ 14. £xd3 ¥g4 15. 0-0-0! ¥h5 16. c5 ¥xc5 17.
¥xg7! ¢xg7 18. £c3+ f6 19. £xc5+- Neverov- Pleta-
nek, Pardubice, 1992. 
- 5. g3!?
Els peons tant poden defensar com atacar. L’altra opció
és 5. ¥e3!? ¥c5!? (5. ... ¤c6 6. ¤f3±) 6. ¥xc5



Trucs: 6. ¤f3?? £xf2+! 7. ¥xf2 ¥xf2 mat.

6. ... ¤xc5 7. e3!? (7. ¤d2 ¤c6 8. ¤gf3 £e7 9. b4
¤e6² Siegel - Bellón López, l’Havana 1998; 7. ¤c3!) 7.
... ¤c6 8. ¤f3 £h5 9. b4 (9. ¤c3!? ¤xe5 10. ¤d4±)
9. ... ¤e6 10. £d5?! a5 11. b5 ¤e7 Ward-G. Flear, Oak-
ham, 1994. 
- 5. ... £h5

- 6. ¥g2
6. £d5 ¤c5 (amenaçant . ... ¤b3) 7. ¤d2 (7. ¤c3!?
¤b3 8. ¦b1±) 7. ... ¤c6 8. b4!? ¤a4 (el menys malvat
és 8. ... ¤e6 9. ¤gf3²) 9. ¤gf3 £g6 10. ¥g2 d6 11.
exd6 £f6 12. ¤b3 (12. £e4+!) 12. ... £c3+ 13. ¤fd2
cxd6 14. 0-0 ¥e7 15. £b5+- Naumkin- G. Mohr, Vos-
kresensk 1990; 6. ¤f3!? ¥c5 7. e3±. 
- 6. ... £xe5
Recuperant el peó. Si 6. ... ¤c5?! 7. ¤c3! ¤c6 8. f4
d6 9. ¤b5 ¤e6 10. ¥f3 £g6 11. e4 f5 12. ¥h5 1-0
Gyimesi-Kahn, Budapest 1995. 
- 7. ¤f3

El resultat de les accions de les negres és un retard en
el desenvolupament. 
- 7. ... £h5
7. ... £c5 8. ¤d4 ¤f6 9. ¤c3ƒ. 

- 8. 0-0 d6?! 9. ¤d4 ¤f6 10. ¤c3 ¥e7 11. e4

Resumint l’obertura (4. ... £h4):
L’equilibri material torna a establir-se a la jugada 11, i
parem a una posició similar a la defensa de Philidor, però
no en l’esperit del nostre gambit. Les blanques han re-
alitzat jugades naturals, al mateix temps que les negres
tan sols desplaçaven la dama (... £h4-h5-e5-h5) i el ca-
vall de rei (...¤f6-e4-f6), en favor de les blanques. 
- 11. ... £xd1 12. ¦xd1
Òbviament, les blanques dominen tot el que queda de la
partida. 
- 12. ... 0-0 13. ¥f4 a5 14. ¤db5 ¤a6 15. c5!

En els nostres dies aquest recurs està quasi oblidat. 

- 15. ... dxc5 16. ¤xc7 ¤xc7 17. ¥xc7 ¥e6 18. e5
¤e8 19. ¥b6 a4 20. ¤d5 ¥xd5 21. ¦xd5 ¦a6 22.
¥xc5 ¥xc5 23. ¦xc5 ¦b6 24. ¦d1! g6 25. ¦d2 ¤g7
26. ¦c7 ¤e6 27. ¦xb7 ¦xb7 28. ¥xb7 ¤c5 29. ¥d5
¦b8 30. f4 ¢f8 31. ¢f2 ¢e7 32. ¢e3 f6 33. ¦c2
¦b5 34. exf6+ ¢xf6 35. ¢d4 ¤b3+ 36. ¥xb3 ¦xb3
37. g4 h5 38. ¦c6+ ¢f7 39. gxh5 gxh5 40. ¦c2 ¢g6
41. ¢e4 h4 42. f5+ ¢g5 43. ¦f2 ¢f6 44. ¢f4 h3 45.
¢g4 ¢f7 46. ¦f3 ¦xb2 47. ¦xh3 ¦b3 48. ¦g3 ¢f6
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49. ¢f4 ¦b2 50. ¦g6+ ¢f7 51. ¦a6 ¦xh2 52. ¢g3
¦h1 53. ¦xa4 ¢f6 54. ¦a5 ¢g5 55. a4 ¦f1 56. ¦c5
¦a1 57. a5 ¦a3+ 58. ¢f2 ¢f4 59. f6 ¦f3+ 60. ¢e2
¦e3+ 61. ¢d2 ¦e8 62. a6 1-0

La darrera oportunitat per a les negres ha de ser l’ober-
tura de la Via Làctia.

Conclourem l’estudi de 4. a3 amb una idea força mo-
derna i fins ara poc utilitzada. 

PARTIDA 115
Nedeljko Kelecevic
Alexander Günsberg 

Lenk, 1995

- 1. d4 ¤f6 2. c4 e5 3. dxe5 ¤e4 4. a3 b6!?

Via Làctia, la diagonal a8-h1, és oberta. Ara aquesta ju-
gada és més encertada que en cas de 4. ¤f3. 
- 5. ¤f3!?
La resposta més natural. Examinarem:

A)Trucs: 5. £d5?!

5. ... ¤c5! (ficció de cavall; 5. ... ¥b7?! no funciona
a causa de 6. £xb7 ¤c6 7. ¤c3! ¤c5 8. ¥g5!) 6.
£xa8? ¥b7 7. £xa7 ¤c6∓ guanya dama. L’única ca-
sella escapatòria, a3, està ocupada per un peó del
propi exèrcit;

B) 5. £c2 ¥b7 6. ¤c3 ¤xc3 7. £xc3

Trucs: 7. ... a5!? (una alternativa interessant és 7. ...
¤a6 8. b4 c5 9. b5 ¤c7) 8. ¤f3?? (8. £g3 £e7 9.
¤f3 ¤a6„) 8. ... ¥b4! 0-1 Schmied-Schlindwein, Un-
tergrombach, 2003;

C) 5. ¤d2 ¥b7 (5. ... ¤c5!?) 6. £c2 ¤xd2 7. ¥xd2
a5 8. f3?! ¥c5 (8. ... ¤c6!?) 9. e4 ¤c6 10. ¥c3

Diagrama d’anàlisi

Diagrama d’anàlisi

Gerard Welling (n. 1959) és un mestre holandès
que sovint experimenta amb les obertures i, a

vegades, també amb el gambit de Budapest. 



£e7 11. ¤e2 ¤xe5 12. ¤d4 f6(12. ... £h4+!? 13.
g3 £f6ƒ) 13. ¤f5 £f7 amb oportunitats mútues,
Gen. Timoschenko-Welling, Ostend, 1991; 

D)5. ¤h3?! a5 (5. ... ¥b7„) 6. ¤d2 (6. £d5?! ¥b7!)
6. ... ¤c5 7. ¤f3 Ãb7 8. ¤f4 a4 9. ¤d5 ¤c6 10.
¥g5 ¥e7 11. ¥xe7 ¤xe7= Narciso Dublan-Bücker,
Martinenc, 2001. 

- 5. ... ¥b7 6. e3?!

Aquesta jugada, amb l’inconvenient de tancar l’alfil a c1,
es remet rere les idees investigades a la partida 111. 
El més probable, la variant crítica, com en la línia amb
h 4. ¤f3 b6, és 6. ¤bd2!? i ara:

A)Una opció de complicacions és 6. ... ¤c5!? (ballant
amb el cavall de Troia) 7. b4 ¤e6 8. ¥b2 d6!? 9.
¤b3 ¤d7 10. exd6 ¥xd6° Hartmann- W. Stein,
Griesheim, 2003;

B) 6. ... d6?! 7. ¤xe4 ¥xe4 8. ¥g5±;

C) 6. ... £e7?! 7. £c2 ¤xd2? 8. ¥xd2 ¤c6 9. ¥c3±
Hillarp Persson-Romero Holmes, Benidorm, 2003;
D) 6. ... a5!? 7. ¤xe4 ¥xe4 8. £d4 ¥b7 (8. ...
¥g6!?) 9. £g4 £e7 10. ¥g5 £e6 11. £xe6+
dxe6° Eliet-Herbrechtsmeier, França, 2001. 

Un consell: no gaires partides han estat jugades amb
aquesta important variant. Es mereix una propera inves-
tigació per a ambdós colors. 
- 6. ... d6!

Aquest extremadament important recurs al GF pot trans-
formar la variant 4. a3 a favor de les negres. 
És pitjor 6. ... ¤c6? 7. ¤bd2 (7. b3 d6!„) 7. ... ¤c5 8.
b4! ¤e6 9. ¥b2± a5 (9. ... g5?! 10. ¤e4 ¥e7 11. ¤f6+
¥xf6 12. exf6 d6 13. ¥d3 £d7 14. ¥f5 0-0-0 15.
¤xg5+- CapNemo-TheButcher, Playchess.com, 2007)
10. b5 ¤e7 11. ¥d3 g5? 12. ¤e4 ¥xe4 13. ¥xe4 ¦b8
14. h4 1-0 Postny- Herges, Andorra, 2005. 
- 7. ¥e2
7. ¤bd2 dxe5„. 
7- . ... ¤d7! 8. exd6 ¥xd6

La posició és força semblant a la partida 111. 
- 9. 0-0 £f6!?
Aquest no és l’únic pla possible;
9. ... f5!? 10. £c2 ¤df6?! (10. ... £f6!„) 11. £a4+?
(11. c5!?) 11. ... ¤d7 12. ¤bd2 0-0 13. £c2 £f6° Al-
fredsson-Oskarsson, Linköping 1996. Per què no provar
9. ... 0-0!? 10. ¤bd2 ¤dc5 (o 10. ... f5!?) - 11. ¤xe4
¤xe4 i les blanques s’acorralen. 
- 10. ¤bd2 0-0-0!
10. ... £h6!?; 10. ... £g6!?
- 11. ¤xe4 ¥xe4 12. £d4 £g6 13. ¤h4 £e6 14. ¤f3
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- 14. ... g5?
Les negres estaven preparades per un fort atac, però
no com aquest. Era millor 14. ... ¤c5!? amb una clara
iniciativa. 
- 15. ¤xg5 ¥xh2+ 16. ¢xh2 £h6+ 17. ¤h3 ¥xg2
18. ¢xg2 ¦hg8+ 19. ¢h2 ¤c5 20. £f4 £f8 21. e4
¤e6 22. ¥g4 £c5 23. ¥e3 £e7 24. ¦ad1 ¦df8 25.
¦g1 1-0

Resum de 4. ... b6
Consider que aquesta és una opció molt fresca i interes-
sant. Encara que l’obertura perdura tan sols unes quantes
jugades, les negres tenen moltes idees i plans per des-
envolupar. Si les blanques volen jugar a guanyar, la po-
sició es complica bastant i és difícil predir el resultat. 

Resum de la Via Làctia
- Sense dubte, la jugada 4. a3!? és molt útil per a les

blanques. A falta de l’escac de GB . ... ¥b4+, el ca-
vall troià a e4 no té reforç de la resta de les peces
negres. 

- El reforç dels peons amb d7-d6-d5 o . ... f7-f5 no
sembla suficient. 

- L’atac amb 4. ... £h4?! probablement és una pèrdua
de temps. 

- De totes maneres, l’obertura de la Via Làctia amb 4.
... b6 és una opció interessant que ha estat poc ex-
plorada i deixa escletxa per una mica de creativitat. 

Estadístiques de 3. ... ¤e4
El nombre total de partides en la Megabase és de 1870,
i les negres presenten uns resultats lleugerament pitjors,
en comparació de GB de 3. ... ¤g4:

Les blanques guanyen: 46 %
(861 partides) = 59 %

Mitjana ELO 2172
Performance 2171

Taules: (498 partides) 27 %  

Les negres guanyen: 27 %
(511 partides) = 41 %

Mitjana ELO 2115
Performance 2073

Kurt Ritcher (1900-1969), el segon pioner del
sistema Fajarowicz-Richter. 



Conclusions generals del sistema Fa-
jarowicz-Richter 3. ... ¤e4 
Difícilment podem parlar d’un joc clàssic aquí. Els con-
flictes sorgeixen ja a la quarta jugada i tendeixen a aca-
bar-se força ràpidament; hi ha molt poques partides
llargues en aquesta variant. 

Aquest interessant sistema encara no està ben desenvolu-
pat ni teòricament ni pràctica, si comparam amb 3. ... ¤g4. 

Normalment, els jugadors de les blanques no estan ben
preparats teòricament i es veuen obligats a jugar segons
els conceptes, de manera que GF pot ser emprat com a
arma de sorpresa. 
Encara pens que la variant crítica és 4. a3, ja que en
totes les altres variants les negres tenen oportunitats.  

A vegades, les complicacions no són les suficients perquè
les negres igualin, però a la pràctica, les negres guanyen
moltes partides si juguen en l’autèntic esperit del GF!

Teniu present...
• Si en el GB amb 3. ... ¤g4 les negres poden jugar

sòlidament a causa que hi ha suficients recursos, en
el GF no disposen de tant temps i han de procedir de
manera extremadament arriscada. En tot cas, al GF
molt depèn de l’elecció que prenguin les blanques. 

• La meva recomanació final:
• Si us agrada la idea del gambit de Budapest (1. d4

¤f6 2. c4 e5!?), però també teniu ganes d’aprendre
una mica més sobre els escacs, primer hauríeu d’es-
tudiar 3. ... ¤g4, i després, provar les agudes idees
relacionades amb 3. ... ¤e4. 

Us desitj bona sort!
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Epíleg
Quina és l’essència del gambit de Budapest? L’objectiu principal és eliminar
ràpidament el peó de dama blanc, encara que les negres perdin un cert
temps a aconseguir-ho. D’altra banda, la pràctica ha demostrat que la jugada
4. e4 no és tan perillosa per a les negres... 

Per aquests motius, el gambit de Budapest és un èxit des del punt de vista
de l’obertura teòrica, ja que en poques jugades trenca el centre de les blan-
ques. El temps perdut es compensa amb una activitat superior de les peces,
especialment la del cavall negre del flanc de rei.

Quines són les debilitats del gambit de Budapest? El flanc de dama, la co-
lumna d i la casella d5. Les peces clau de les blanques són el peó c, que
pot avançar fins a c5; el cavall b1, que pot saltar a d5, i la torre a1, que pot
exercir pressió per les columnes c i d. Juntament amb la dama, aquestes
són les peces més actives de les blanques. Si les negres aconsegueixen
neutralitzar-les, pens que poden jugar una partida genial. 
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Sistema de codificació 
Les blanques estan lleugerament millor ²
Les negres estan lleugerament millor ³
Les blanques estan millor ±
Les negres estan millor ∓
Les blanques tenen l’avantatge decisiu + - 
Les negres tenen l’avantatge decisiu - +
Posició equilibrada =
Posició poc clara ÷
Compensació pel material °
Fort (suficient) >
Dèbil (insuficient) <
Millor ›
Fluix ‹
Jugada bona !
Jugada excel·lent !!
Mala jugada ?
Jugada equivocada o precipitada ??
Jugada interessant !?
Jugada dubtosa ?!
Jugada única ™
Amb la idea ∆
Atac ‚
Iniciativa ƒ
Superioritat en el desenvolupament ƒ ƒ
Contrajoc „
Correspondència cr
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