
25 ANYS D’UN CAMPIÓ PROVINCIAL: EN JOSEP MARIA ROSE LLÓ  

 

A lguns de vosaltres us preguntareu qui era en Josep Maria Roselló  i quin repic feia en els 

escacs ( esport que es practica a Bellpuig des de fa molts anys ), motiu pel qual creiem oportú 

posar-ho de manifest, ja que aquesta Festa Major 2008 se celebrarà el “VII Memorial de Josep 

Maria Roselló”, el qual té un motiu més a manifestar que en les edicions anteriors. 

Aquest any 2008 fa 25 anys que el Josep Maria va classificar-se com a campió de la Província 

de Lleida, sent motiu de celebració, ja que els mèrits individuals dels escaquistes afavoreixen al 

seu club, en aquell temps el “Club d’escacs Bellpuig”, el qual va poder pujar de categoria 

gràcies a aquesta victòria. 

Ens remuntem en el passat per 

fer una breu ressenya. En Josep 

Maria era un jove enèrgic a qui li 

agradava molt jugar a escacs, 

era una de les seves grans 

aficions i així ho va manifestar 

des d’un inici a la seva parella : - 

“ Tere, tinc dos grans defectes, 

sóc pagès i escaquista”. Us 

preguntareu el perquè d’aquesta 

frase anecdòtica que va 

pronunciar, i és que la tasca de 

la pagesia, com tots ja sabeu, abans era molt més esclavitzada que ara i el fet de ser 

escaquista suposa practicar moltes hores i jugar en els campionats els diumenges. Per sort a la 

Tere no li va importar i fruit del seu amor van néixer dues filles, la Cristina i l’Anna M.  

 

Inicialment el Josep Maria jugava al Club d’escacs del Vilanova de Bellpuig perquè no hi havia 

club a Bellpuig, posteriorment, en fer-se un club a Bellpuig, va integrar-se en l’equip i fins i tot 

en va ser el president en alguns anys i va fer-ne classes a joves escaquistes juntament amb 

altres companys del club per tal de promocionar un esport poc reconegut socialment.  

La rellevància del memorial d’aquest any, com hem esmentat anteriorment, bé degut  que fa 25 

anys el Josep Maria va classificar-se com a campió de la Província de Lleida, premi molt 

honorable entre els escaquistes. Aquest premi, però va marcar un abans i un desprès en el 

Josep Maria i la seva família, ja que a partir d’aquest moment havia d’anar a participar als 

campionats de Catalunya i va haver de valorar la seva situació familiar ( al novembre de 1983 

havia de néixer la seva primera filla ) i laboral, però amb la gran satisfacció personal d’haver 

aconseguit el màxim premi que ell anhelava.  

 

 



 

 

En agraïment 

Des d’aquestes línies, la seva esposa, Tere i filles, Cristina i Anna M., volem agrair al Club 

d’escacs Bellpuig i en molt especial al Jaume Bordera, a Joan Antoni de Luna, Josep Pont ( 

alcalde de la Vila quan es va iniciar el Memorial ) i a l’actual equip de l’Ajuntament de Bellpuig, 

per  la seva tasca en la realització i foment del Memorial Josep Maria Roselló que es duu a 

terme des de la seva defunció.  

També volem animar a tots els joves i veterans escaquistes a que tirin endavant el seu somni 

de jugar a escacs, ja sigui en el seu poble o província per tal d’augmentar la importància en 

aquest esport al que sovint no se li dóna el reconeixement que es mereix. 

Lleida, maig 1983 

(any del Campionat Provincial) 

 


