JAUME ANGUERA MAESTRO
-Mestre Nacional d’Escacs–
Ara mateix acabem de rebre la trista notícia que el nostre company Jaume Anguera Maestro ha
mort.
Coneixia Anguera des que vam jugar el campionat infantil de Barcelona de l’any 1956 on va
quedar campió. Des d’aleshores sempre vam tenir una certa connexió i, ara fa quaranta anys,
que va voler jugar al nostre club, el C.C. Sant Andreu, on continuava.

Jaume Anguera, el vencedor del torneig del Barcelona-1956
Jaume Anguera Maestro va néixer el 24 de juliol de 1940 a Barcelona. Als cinc anys va aprendre
a moure les peces, veient com ho feien el seu pare i el seu germà en els seus partits a casa. Va
ser el 1946 quan el seu pare, que llavors era vicepresident de la secció d'escacs de "La
Artesana", el va inscriure com a soci, perquè pogués participar en el campionat social d'aquesta
entitat. Tenia sis anys. Era l'any 1947 i, com a curiositat, diré que en l'última ronda li va faltar
enfrontar-se al seu germà gran la classificació del qual ja estava decidida. El consell del seu pare
era: "Sortís i guanyi. si pots."

La primera imatge –que veurem a continuació– es remunta a l'any 1949, en què va participar en
el Campionat infantil del Club Escacs Barcelona, club al qual havia entrat un any abans. El seu
oponent, Sales, jugava amb les peces blanques. Anguera va obtenir una bona qualificació, ja
que es va classificar per a la fase final, on va quedar 5è/ 6è. El torneig va admetre jugadors de
fins a 14 anys. Llavors només tenia vuit anys i, segons el que ell deia, ja estava intoxicat pels
escacs.

1949 –Campionat Infantil de Barcelona: Partida Sales-Anguera
Precisament, amb totes les meves notes guardades de tants anys i d’altres que ell mateix
m’havia facilitat, estava confeccionant una mica d’història d’aquest gran jugador dels
escacs catalans. Una història que espero pugui veure el llum dintre de poc.

Però ara, només comentaré una mica per sobre quins foren els seus resultats escaquístics
més importants:
·
·
·
·
·

4 vegades tercer al Campionat individual d’Espanya absolut: Granada, Cádiz,
Palma Mallorca i Gijón
2 vegades campió d’Espanya per equips amb el Barcelona
2 vegades campió en el difícil social del Barcelona
Vencedor del tancat de Berga-1960
3 vegades vencedor del Torneig Obert de Sant Andreu

Anguera, Temiño, Beltrán, Gil, Ponce, Pomar i Albareda

Equip del Barcelona:
Cherta, Anguera, Gil, Beltrán, Albareda y Ribera

·
·
·
·
·

Vencedor del màster de veterans de Catalunya-2003
3er. al campionat d’Europa de Seleccions a Dresden, amb Catalunya-2005
Diverses vegades component de la selecció catalana per equips
També component de la selecció espanyola
Sots-campió d’Espanya de veterans-2018

Jaume Anguera – sots campió d’Espanya de veterans
I multitud de bones actuacions a tots els campionats que va participar.
Una fotografia amb la selecció catalana a Dresden…

Orestes, Montell, Bautista, Ridameya, Anguera i Buxadé

En el decurs de la seva vida va defensar el colors del Barcelona, Ruy López Paluzíe, Unió
Gracienca d’Escacs, Barcinona, quedant en la majoria d’ells campió de Catalunya per
equips. També va estar jugant un cert temps en el Maspalomas, de Gran Canaria.

En una foto antiga amb el Sant Andreu. Al seu davant el seu fill

Jaume Anguera Maestro
Vencedor del XIV Obert de Sant Andreu

Amb aquest petit recordatori he volgut reviscolar alguns passatges de la seva vida dintre
dels escacs, al mateix temps que trametre una abraçada a la seva esposa i a tots els seus
familiars, a.c.s.
Joaquim Travesset

