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L A TEMPORADA !

Amb el curs escolar
comença la
temporada de
torneigs (Tres peons,
Ideal Clavé,
Cerdanyola,…). De ben
segur que molts peons
i moltes peones
disputaràn més d’un
torneig, així que
esperem que ens
¿Quants cops fou
enviin tot el material campió mundial el
noi de la foto?
possible (fotos,
cròniques, partides,…)
per seguir confeccionant el butlletí, i que
així acabi sent del gust
de tothom.

¡Per cert! És
important que us
concentreu a totes i
cadascuna de les
partides que jugueu,
doncs l’ull que tot ho
veu (nova secció) està
atent, i als que
aconsegueixin millors
resultats al llarg de la
temporada se’ls
premiarà de cara a la
temporada vinent.

¡N O

ET PERDIS !...



¡Les noves seccions!



¡L’1 a 1!



¡Els ullals del llop!



On jugaràn els nostres peons aquesta
temporada…

…¡I un munt de coses
més!...

Queda dit, ¡Ànims i
salut per a tothom!
Una cordial salutació.

Bon aspecte oferia la Pl. Salvador Riera durant el torneig de promoció.
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S ABEM QUE US PREGUNTEU SENSE PARAR : ¿Q UÈ I ON H O PUC TROBAR ? G UIAT AMB L ’ ÍNDEX DONCS ! PERÒ
NO LI FIQUIS A L ’ ULL DE NINGÚ ! A IXÒ NOMÉS HO PERMETEN A CERTS ENTRENADORS DE FÚTBOL !
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E DITORIAL / M ARC L ÓPEZ

Menorca des de l’aigua.
Tot va començar un
dissabte 27 d’agost,
després d’uns dies de
preparació física i mental,
ens vam trobar els 8
integrants de l’expedició
a Mataró, punt de sortida
de la nostra aventura.
El dia era gris i només
arribar al port de Mataró
vam poder comprovar
que la mar estava una
mica, poder bastant
picada… A les 5 de la
tarda, després de les
indicacions pertinents del
patró del veler, i amb un
parell de biodramines al
cos, va començar el
nostre viatge cap a
Menorca. Amb el nostre
amic i capità Marc
Ximenis al capdavant vam
comprovar que les
onades eren bastant
grans i que el veler anava
de dalt a baix.
Després de 16 hores i de

L’acceptació del primer
número ens ha permés
continuar amb força, i
gràcies als esforços de la
secretaria técnica i a la
bona predisposició dels
interessats, hem pogut
tancar dues
incorporacions de luxe a
la plantilla del butlletí.
Joan Girona, després de
la crítica ferotge, audaç i
realista que feu en el
primer butlletí, ha signat

per una participació
mensual a la secció
“Campi qui pugui”. L’altre
fitxatge de l’equip és
Josué Expósito, qui ens
donarà claus per
sorprendre als nostres
rivals amb obertures,
com ho diria... Una mica
arriscades. Esperem que
les noves seccions tinguin
la mateixa o millor
rebuda que les anteriors.

O PINIÓ / U NES

BONES VACANCES

veure com sortia el sol
amb la companyia dels
dofins, vam arribar a
Menorca, ara ja no
estàvem marejats ens
havíem acostumat als
moviments continus del
valer, el sol apradava i
teníem moltes ganes de
banyar-nos així que “avall
l’ancora i a l’aigua”. Així
van passar els tres
primers dies, durant el
dia no paràvem, amunt,
avall, pescar, roques,
coves, salts, aigües
cristal·lines i a les nits
guitarra música i alguna
cerveseta!

una paella de”senyorito”
però cada vegada teníem
més ganes d’arribar al
veler, doncs tot seguia
movent-se i el únic lloc on
no estàvem marejats era
dalt del veler … increïble
però cert.

El quart dia vam atracar
al port de ciutadella,
després de dutxar-nos a
les dutxes del port tots
vam sortir
incomprensiblement
marejats, no enteníem
que passava però sense
fer gaire cas cap a
ciutadella a donar un
tomb, a les nou a sopar

I des d’aquí res més,
animar-vos a la
participació en totes les
seves formes: Cartes al
director, passatemps,
partida comentada,… Ja
que és una de les
assignatures pendents;
que els lectors participin.
Amb tot, gràcies pel
vostre temps i esperem
que us agradi.

volíem tornar inclús es
va proposar no tornar el
veler i anar a fer la volta
al mon!!!! La tornada va
ser tranqui-la, els dofins
es van acomiadar i
direcció a Mataró fèiem
les ultimes tapes, cargols
de mar amb una
cerveseta. Va ser el final
d’un viatge inoblidable
on encara que sembli
mentida i exceptuant
alguna anècdota, tot va
anar perfecte!!!

La resta dels dies van anar
molt bé el sol ens va
acompanyar tots els dies
excepte alguna nit que
amb prou feines van caure
4 gotes però suficient per
patir una mica, però res de
l’altre món, les nits les
passàvem ancorats en
Joan Campderrós i Alsina
cales perdudes i els llits,
semblaven llits
d’aigua
gegants, feia
temps que no
dormia tant
còmode i no es
broma!
El divendres per
la tarda estàvem
una mica tristos
perquè no
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L’ ALTA
Ja ha passat el primer
mes de la nova
temporada i el curs està
en marxa. Podem dir que
el club i l’escola han
arrancat amb bon peu
una nova etapa a la seu
del Mas Guinardó.
Segur que molts de
vosaltres esteu ben
posats en matèria i heu
començat les clases. Però
per a aquells qui encara
no us hagueu decidit, us
animem a que ho feu tant
aviat com us sigui
possible. L’època de
torneigs no trigarà en
arribar i cal posar-se en
forma. A més, d’aquesta
manera serà més fàcil
organitzar grups i horaris
i trobar-ne un que encaixi
amb les vostres
necessitats. Des de la
junta us volem recordar
que l’escola d’escacs és
oberta a tothom. Per
tant, no dubteu a

I NTERÉS

ESFERA :

L A J UNTA

convidar a: amics que es
volen iniciar en el joc,
companys d’escola,
cosins, mares, pares,
jugadors experimentats
que vulguin depurar el
seu joc, i en general, a
tothom qui tingui ganes
de passar una bona
estona jugant i millorant
el seu nivell.
L’escola també és oberta
a jugadors d’altres clubs.
Enguany hi haurà una
novetat important
d’organització. Les classes
es faràn en espais tancats
i us demanem que eviteu
entrar i interrompre al
professor que en aquell
moment estigui fent-la. Si
teniu algún dubte, des de
la junta hem habilitat un
horari d’atenció al soci.
Les persones que us
atendran seran:
-Núria: Dimarts i Dijous
de 19.00 a 20.00 hores.

GENERAL

.María Jesús: Dimecres de
18.00 a 20.00 hores.

Les podreu trobar al
despatx número 3 de la
3ª planta.
(Recordeu que heu de
fer-nos arribar el full
d'inscripció que us vam
enviar al correu. El podeu
entregar en aquestes
franges horàries si us és
més còmode).

Finalment dir-vos que tot
i la nova situació al Mas,
el grup Torxa seguirà
oferint les activitats
interessants que ja es
feien a la parròquia. No
obstant, cada soci o
familia serà responsable
de decidir la seva
vinculació.

La Junta.

“Horari d’atenció
al soci:
Dimarts i dijous
de 19.00 a
20.00.
Dimecres de 18.00
a 20.00 hores.
Despatx 3, 3ª
planta”.

/ V OCABULARIO

Zurúmbatico: Lelo,
pasmado, aturdido.

Ñampearse: Volverse
loco.

Gofo: Necio, ignorante y
grosero.

Ejemplo: Le dejé
zurumbático con el
sacrificio de caballo.

Ejemplo: Me ñampeé en
un final que tenía
ganadísimo, y logró
hacerme tablas.

Ejemplo: Ésta, parece
una buena jugada, pero
en realidad es bastante
gofa.

Descripción gráfica de
zurumbático.
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-U NES POQUES FOTOS Documents gràfics del torneig de primers de
setembre: Nenes, pares, mares, tiets, socis,...

“A L ’ ACABAR EL
TORNEIG DE
PROMOCIÓ ,
TOTHOM VA
REBRE EL
TRADICIONAL
OBSEQUI DE LA
FOTO
EMMARCADA ”.

“D URANT EL
TORNEIG ,
TOTHOM VA
DONAR EL MILLOR
DE SI MATEIX , I
ELS ANALISTAS NO
VAREN SER
MENYS ”.
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E L C ONSELL DEL M ESTRE / F REDERIC C ORRIGÜELAS

A SSISTIU
Molts de vosaltres
jugueu a escacs amb
regularitat.
Ja teniu un o dos
tornejos per jugar
durant la semana, i
durant l’any aneu
enfortint-vos partida a
partida. Gràcies al
consell del mes passat,
molts de vosaltres ja
veieu les vostres peces
amb uns altres ulls.
Aquell cavall blanc de la
casella e5 ja no el veieu
com un cavall que us el
poden atacar, sinó com
un guardià del centre,
preparat per volatilitzar
qualsevol membre del
bàndol enemic. Aquelles
torres doblades a la
columna, que fins ara
eren per defensar-vos,
ara heu vist que servien
per atacar!

A CL ASSE !

la partida, sinó abans i
després d’aquesta: asistir a classes d’escacs.

Què passava fins ara?
Que molts de vosaltres
no veniu a cap classe del
gran Mestre que tenim
al club: En Cuartas.
Un gran entrenador que
per, sobre de tot, el que
fa és despertar l’instint
assassí que portem a
dins. Ens fa entendre
conceptes del joc que
fins ara féiem per
intuició. Ens fa entendre
com es juga als escacs. Si
seguiu fent partides
sense ningú que us guiï,
no aprendreu tant com
podríeu. I és una
llàstima, no tots els
clubs tenen la sort de
tenir a en Cuartas. De
fet, som l’únic que té
aquesta sort.

Per tant, el consell
d’avui és que
reflexioneu sobre
apuntar-vos a les clases.
I, pel s que estàn
apuntats, que no faltin.
Sempre hi ha el dia que
penses: “avui em ve de
gust fer una altra cosa”,
però aquest dia que has
faltat pot ser un munt
de coneixements
perduts. Als adults, els
aconsello que vinguin
dimecres de 20.00 a
22.00, als nens, dijous
de 18.00 a 20.00. Hi ha
més horaris disponibles,
els podeu consultar a
l’apartat que parla de
l’escola. Però penseu en
això: dues hores a la
setmana donen per
moltíssim!

Per il·lustrar els meus
arguments, a la
pàgina següent us hi
espera una posició
que no hagués
guanyat si no fos por
haver anat a classe i
per haver entès els
conceptes:

Així doncs, ja saps:

El consell d’avui no va
sobre aspectes que
pugueu corregir durant

¡Vine a classe!

“S OM L ’ ÚNIC
CLUB QUE TÉ LA
SORT DE TENIR
A EN

C UARTAS

COM A
MESTRE !”.

L’E SCOLA
Segueix el quadre d’hores i grups d’alumnes. Moltes gràcies.
HORARI

DILLUNS

DIMARTS

18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00

Joves nivell avançat Nens nivell base
Adults nivell avançat Nens nivell mig
Nens nivell èlit
Adults nivell èlit

DIMECRES

DIJOUS

Nens nivell mig
Nens nivell avançat
Nens nivell èlit
Adults nivell avançat

Nens nivell inicial-mig
Nens nivell mig
Nens nivell mig
Adults nivell avançat
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L A P ARTIDA
A continuació, la partida del nostre mestre Frederic Corrigüelas,
esperem que la disfruteu, i apreneu molt.
Jiretorn, E.—Corrigüelas, F.
El meu començament de partida és realment esgarrifòs. Quedo amb peó de
menys d’obertura i l’enemic té parella d’alfils:

Posició després de
perdre el peó: 17…
Dxe5.

Després
d'aquesta
partida, només
et puc dir una
cosa: Vine a
classe!
Aprendràs molt i
t'ho passaràs
molt millor!

Moment en el que,
gràcies a haver anat a
classe, saps què has de
fer: desviar el rei rival
amb la pujada de peó:
43… h4.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 Ae7 6.0–0 0–0 7.Cc3 Ce4 8.Dc2 f5 9.Ce5
d5 10.a3 c5 11.dxc5 Cxc3?! 12.bxc3 Axc5 13.cxd5 Axd5 14.Td1 Df6 15.Txd5 exd5
16.Axd5+ Rh8 17.Axa8 Dxe5 18.Af4 La meva intenció és jugar De7 per defensar-me
tant com pugui fins que la meva rival em guanyi. Però aquí és el moment de fer
servir els coneixements apresos a classe:
1) El Cuartas sempre ha dit que mirem què té de bo i dolent la nostra posició, i el
mateix per la posició del rival (ell ho anomena: "qué tengo", qué tiene", qué tenemos: Jo tinc bona estructura de peons i un alfil actiu en una casella forta (c5), però
un cavall sense desenvolupar. Ell té peó de més i parella d'alfils, però mala estructura.2) Quan parlem d'alfil contra cavall, a les classes he après que hem de lluitar
contra l'alfil de l'altre. És a dir, que no hi hagi diagonals obertes. El peó de c3 molesta l'alfil de c1. No he de permetre c4, ja que la següent jugada seria Ab2.
Per això faig 18. ... Df6, així no pot fer c4, ja que el peó està clavat. També recolzo
c6 per poder desenvolupar el cavall. 19.h4?! Mala jugada. Es pensa que em posaré
a atacar com un boig amb g5 i f4. He anat a classe, sé qué g5 és un suicidi perquè
l'alfil de c1 es posarà a b2 i em martiritzarà l'existència per la gran diagonal.
19...Cc6 intentaré portar el cavall a g4 per atacar. He anat a classe, sé que si estàs
en una posició inferior has de ser agressiu per no deixar-lo jugar còmodament.
20.Ab7 Ce5 21.a4 Cg4 22.e3? Fluixa, la meva rival deu haver anat poc a classe recentment i s'ha espantat en rebre un intent d'acat. El seu alfil ara té poca mobilitat,
i jo ho aprofitaré. 22...h6 amenaço guanyar peça, ja que l'alfil no té caselles. 23.h5
Df7 24.Af3 24...Dxh5. He recuperat el peó!! Ara la posició està igualada. Un parell
de conceptes apresos a classe, combinats amb un parell d'imprecisions de la rival, i
puc salvar una partida que pintava molt malament.
25.Axg4 Dxg4 26.Td1 Dg6 27.Td7 Tf7 28.Dd3 De6 29.Txf7 Dxf7 30.c4 De6 31.Dd5
De4 32.Dxe4 Després d'unes quantes jugades defensives, canvio dames i entro en
un final de taules. Què més puc demanar? Tal com he sortit de l'obertura, ja és
prou premi. 32… fxe4 33.f3 exf3 34.Rf2 Rg8 35.Rxf3 Rf7 36.Re4 Re6 37.g4 Ab4
38.Ab8 a5 39.Ae5 g6 40.Ag7 h5 41.gxh5 gxh5 42.Ad4? Aquí la meva contrincant es
comença a equivocar per voler guanyar un final que són taules. 42...Ac5 43.Rf4??
Aquest error ja és fatal. He anat a classe, i sé perfectament que si desvia el rei,
quedarà en un final de peons perdut. Encara que es quedi amb peó de més, el meu
rei estarà tan aprop, que se'l menjarà. 43… h4 44.Rg4 h3 45.Rxh3 Rf5 46.Rg3 Re4
47.Axc5 bxc5 48.Rf2 Rd3 49.Rf3 Rxc4 Ja he recuperat el peó i, com es pot veure, el
final resultant està guanyat pel negre 50.Re2 Rc3 51.Rf3 c4 0–1.
Frederic Corrigüelas Armillas.
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L A P ARTIDA (II)
Oferim dues partides
aquest mes, en honor
al nou col·laborador,
Josué Expóstio, que
m’ensenyà una bona
obertura, Jackal Attack,

amb la qual vaig poder
guanyar al Mestre Internacional Jorge
González. Emocionat
per la victòria, vaig comentar (poc professio-

nalment) la partida en
qüestió. Així que
espero que us agradi i
que, ¡us animeu a
enviar les vostres!

López Forn (2.104) — Jorge González (2.456)
1. e4 - e6 2. Nf3 - d5 3. Nc3 - Nf6 4. e5 - Nfd7 5. d4 - c5 6. Bg5 - f6 (És força
interessant aquesta línia, d’alfil g5) 7. Nh4!?! - cxd4 (Després de 13 o 14 minuts
pensant, de saber que em quedaria amb peça de menys, vaig decidir entregar,
vaig veure variants, no sé si impossibles, entregant algunes peces i fent taules o
fins i tot mat). (Vaig pensar; tant fàcil que era fer una partida normal, i intentar
jugar bé, he de fer aquestes tonteries. Oportunitats de jugar amb titulats no en
tinc gaires i desaprofitar-les així... Però ull viu! Ui com surti bé!) 8. Qh5+ - g6 9.
Nxg6 - hxg6 10. Qxg6+ - Ke7 (Aquí també vaig estar pensant molta estona, uns
vint minuts, buscava mats i no trobava cap, sinò eren mats em conformava amb
caçar-li la dama, però tampoc hi havia cap manera, i a més a més, havia d’anar
amc compte perquè ell també me la podia caçar, així que decideixo fer la que
sembla més normal de totes. Hi havia coses interessants com Cavall per d5 jaque i
coses així... Però si no el pelava, em quedava sense peces). 11. exf6+ - Kd6 12.
Nb5+ - Kc5 (No trobava la bona aquí, no volia que s’escapés per enlloc, i desprès
de pensar i pensar, vaig fer una tranquila, suau, fina, simple, el contrast era bonic,
tant agressiu que estava jugant, ara es mou un peò, una casella només. Fantàstic).
13. c3! - a6 (Em començava a espantar, seria possible que es poguès amagar
desprès de tot? Tenia algún atac real per matxacar-lo? I vaig decidir que peça per
uns quants peons no estava pas malament, aquí potser em vaig equivocar, em va
posar nerviós l’a6 i vaig fer dues o tres jugades no sé si molt bones). 14. f7 - Be7
15. cxd4+ - Kb6 16. Qxe6+ - Nc6 (Crec que sóc la persona que més jaques en
menys jugades li ha fet, 6 en 16 no està malament). 17. Bxe7 - Qxe7 18. Qxe7 Nxe7 19. Nc3 - Rf8 (Vaig demanar taules aquí, em quedaven dotze minuts, i
encara tinc certs dubtes de la meva habilitat per jugar i guanyar finals, per sort,
em va dir que no) 20. Be2 - Rxf7 21. 0-0 - Nf6 22. Bf3 - Kc6 23. Rfe1 - Ng6 24. Rac1
- Kd6 (Amb Kd6, vaig començar a pensar, que tenint controlades les columnes c i
e amb les torres, igual es deixava mat amb algún salt del cavall i tot) 25. g3 - Bh3
26. Bg2 - Rh8 27. f3 - Bd7 28. Re2 - Rfh7 (Jo no sé jugar finals, tenia poc temps, i la
veritat és que no veia com fer res de bo amb aquests peons del flanc de rey, i
tenia por d'algún atac mortífer per part seva, crec que dec estar pitjor en aquest
final, si algún expert vol donar la seva opinió, serà escoltada) 29. Bf1 - Ne7 30.
Rce1 - Nc6 31. Rd2 - Ne8 32. Na4 - Nc7 (Em començo a animar, ja tinc el cavall
jugant) 33. Nc5 - Bc8 34. h4 - b6 35. Na4 - b5 36. Nc5 - Rg7 37. Kh2 - Rhg8 38. g4 Bxg4 (Aquí dec estar perdut, si encomptes de fer Alfil per, que és dolentíssima, és
un error definitiu, m'hagués començat a insistir atacant-me per h un altre cop...
però clar, el vaig cansar durant tota la partida, no estava còmode, i es va equivocar, som humans tots, encara que alguns juguem com màquines). 39. fxg4 - Rxg4
40. Nb7+ - Kd7 (ja pot abandonar) 41. Bh3 - Ne6 42. Nc5+ - Ncx5 43. dxc5 (I abandona) 1-0.
Marc López Forn.

Posició després de 6…
f6.

“S I VOLS
VEURE UNA
PARTIDA TEVA
PUBLICADA , NO
DUBTIS EN
ENVIAR - LA ”.

Posició abans de
l’error definitiu del
negre, doncs Alfil per
g4 perd la partida
directament.

P ÀGINA 9

Peona i Peó
T OR NE IGS

F INAL ITZ ATS

FOTO D’ALGÚ QUE
HO HAGI FET MOLT
BÉ AQUEST ESTIU.

Vista general d’una de les últimes rondes del torneig de promoció Torxa.

T ORNEIGS .

“A LES PÁGINES
14 I 15 PODEU
SEGUIR ELS
RESULTATS ,
JUGADOR A
JUGADOR , DE
TOTS AQUESTS
TORNEIGS ”.

Promoció Torxa: Tot i ser
majoria els Peons i
Peones que jugaven el
torneig de Torxa, cap va
aconseguir pujar al podi.
Andrea Jausas (EDAMI),
Alejandro Albert (ATENEU
COLON) i Albert Castillo
(VILA OLIMPICA) van
quedar primera, segon i
tercer respectivament. El
peó més ben classificat
fou Marc Torrents que
quedà en cinquena
posició. Daniela Velasco

fou la peona que quedà
més adalt de la
classificació, setzena amb
4 punts.
Ciutat Vella: Roger
Cervelló s’endú el tram.
Santpedor: Adrià Del
Valle i Ferran Cervelló
amb cinc punts cadascú.
Mora d’Ebre: Marià únic
representant de Peona i
Peó acabà amb tres
punts.

P ROPERS
Esperem amb candeletes,
poder anunciar en breus,
el que ha de ser el primer
Open Nadalenc del

Sabadell: A destacar els
4,5 punts de Carla Marín i
Pau Jover.
Vilobí: Bona actuació en
un torneig duríssim, a
destacar que Frederic
decideix deixar de fer
taules.
En joc, els torneigs de
Martorell, Cerdanyola,
Tres Peons, Ideal Clavé,
… ¡I molts més dels quals
anirem informant!

TORNEIGS .

Guinardó. Mentrestant,
us desitjem sort a tots els
torneigs als qual
participeu i us animem a

aconseguir els millors
resultats posibles.
Amén.
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“No s’hi val utilizar

PASSATEMPS

mòduls d’anàlisi per
a trobar les solucions,
no podem controlarho, però creiem en la
decència i esperem
que ningú faci
trampes”.

Molt al meu pesar, per reajustos pressupostaris, i la escassa participació, (tot sigui
dit (Gràcies Dani!)), s’eliminen tots els premis destinats a aquesta secció, així que
si voleu resoldre els problemes, benvolgudes serán les solucions, però no hi haurà
res més enllà de la satisfacció personal d’haver esbrinat les respostes.
Moltes gràcies!

1. Mat en 2 de blanques.

2. Mat En 2 de blanques.

C LASSIFICACIÓ ,
AMB PENA , LA
VERITAT :

1.Daniel García
Castellote (10 punts)

2.
3.
¡POTSER ELS
ANYS
VINENTS!
3. Mat en 2 de blanques.

4. Mat en 2 de blanques.
¡G RÀCIES !

5. Mat en 3 de blanques.

6. Mat en 3 de blanques.

¿C OM ES DIU EL MAT MÉS CURT DE TOTS ?
RECORDEU QUE PER A OPTAR ALS PUNTS PELS PREMIS, S’HA DE RESPONDRE CORRECTAMENT TOTS ELS PROBLEMES, MÉS LA PREGUNTA D’AQUESTA MATEIXA PÀGINA, MÉS LA PREGUNTA QUE APAREIX A LA PORTADA.
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R ACÓ

LITERARI

obsessió
Ni recordes quan va
començar, eres petit i veies
al tiet jugar, volies ser com
ell.
El tenies per a home savi,
intel·ligent, i intuïes que
quelcom que requerís tanta
atenció, i veure’l imbuït, no
podia ser més que
extraordinari. No ho saps
però això sempre
t’acompanyarà.
I vas fer aleshores la teva
primera partida, i et va
matxacar, no vas veure res,
només senties escac, escac
i escac i mat i dotze jugades
varen ser prou.
Ho vas deixar aparcat, eres
petit i els joguets, la pilota,
els amics i les nenes eren
més importants. Més
d’acords a la teva edat.
A l’escola vas retornar-hi, i
et va agradar per que
guanyaves als teus

companys, a l’amic i al que
no et queia bé. I fins i tot
jugaves dues alhora i et
senties poderós. Però les
primaveres passaven i els
nens i nenes creixien, i ho
vas tornar a aparcar, fins a
una falsa maduresa, que
més que falsa seria
incomplerta, on ja ho
trobaves més inquietant,
profund i interessant.
Misteris resolts, un crim
necessari del que no tan
sols som culpables sinò que
ens en sentim orgullosos.
Vas retrobar-te amb ells,
amb una mica més de seny,
i li preguntaves ¿Què vols?
I el taulell et responia i
feies les bones i somiaves
amb mats impossibles, amb
partides històriques i en
com són de boniques les
combinacions i els escacs
dobles, però no veies el
més important: que la
relació amb la dona, qui al

principi fardava de marit
escaquista i intel·ligent,
s’anava esquerdant. No
va trigar gaire en
adonar-se’n, en veure
que et causava ella
menys emoció, que la de
l’entrega de peó.
Ara ets sol, no direm que
trist per que no te
n’adones però des de
fora, com tot, es veu més
clar, i la imatge patètica
de l’home gran i sol, obsés amb el que és al cap i
a la fi, un simple joc, parla per sí sola. Quelcom
intueixes i saps que tot
començà a casa els avis
amb la maleïda partida
que feien ton pare i ton
tiet mentre parlaven de
qui és més alt, més guapo i més llest.
López Forn.
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LA

VEU DEL SOCI

Per Equips
Ja sé que acaba de
començar la temporada, i
que encara queda molt,
però des d’aquí
m’agradaria dir que tinc
moltes ganes i il·lusió per
a que arribi el per equips,
i així poguer passar un
diumenge distret,
acompanyat dels
companys i amics.
Anònim.

( CARTES

AL DIRECTOR )

X-Mat
Vaig visitar encuriosit la
página web de l’anunci
d’X-Mat, per a veure de
què tractava l’empresa.
La meva sorpresa va ser
veure que per a una
mateixa samarreta hi ha
diferencies de preus
difícils d’entendre. Els
responsables haurien de
donar-hi un cop d’ull i
corregir els errors.
Anònim.

¿Un número al mes?
No m’agradaria semblar
un pilota, però el cert és
que, no sé si perque
m’agrada molt, o ves a
saber, si surt tan sols un
número de butlletí al
mes,... ¡a mi se’m faràn
molt llargs!
¡Enhorabona per la feina i
a veure si us animeu a
fer-ho bisemanalment!
Anònim.

Kaypi

E SPAI PER A ANUNCIANTS .

E SPAI PER A ANUNCIANTS .
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C AMPI

QUI PUGUI

/ J OAN G IRONA

“Guinarbronx”
En l’últim -i primer– article
que vaig escriure pel
butlletí, no vaig parlar
pràcticament res d’escacs.
Prometo intentar-ho en
aquest. I per a fer-ho
parlaré de l’únic torneig
que he jugat aquest estiu,
l’Open de Sants.
En una de les primeres
rondes del citat torneig, un
vell conegut del nostre club
duia una samarreta que
portava impresa, en la part
de davant i com a única
inscripció, la paraula
“Guinarbronx”. Vaig
recordar que havia llegit
aquest terme grafitejat en
una de les parets que
delimitaven l’antic Mas
Guinardó, més o menys
enfront del passatge
Garrofers.
Sempre m’ha cridat molt
l’atenció aquest nom:
“Guinarbronx” i he tingut
curiositat per saber d’on
prové. Al tornar a casa
doncs, en comptes
d’analitzar la partida, vaig
fer-ne una recerca per
Internet -el que ara se’n diu
googlejar– i, entre d’altres,
em vaig topar amb un
vídeo d’un programa
matinal de televisió on un
veí del guinardó -almenys

és el que assegurava– es
queixava dels molts grafitis
que hi ha. Per a referir-s’hi
usava el mateix mot:
“Guinarbronx”, però amb
to despectiu.
Quin significat té
“Guinarbronx”? Quin és el
seu origen? Una pretesa
semblança entre el barri de
Nova york i el Guinardó?
No serà per la quantitat de
pintades a les parets, com
assegurava el noi del
vídeo? Desconeixia que fos
conegut per això. No em
paro a comptar les
pintades d’altres barris de
la ciutat, però a simple
vista no hi noto gaires
diferències en aquest
aspecte. Per què hi ha
molta gent que no s’hi
atreveix a aventurar-s’hi?

Pot ser, no tothom està
preparat pels pendents,
les curvatures i els corrents d’aire dels nostres
carrers. Per ser un barri
popular i amb un passar
rebel i lluitador? Popular,
en algún aspecte, ho és.
Rebel i lluitador, tan de
bo.
Per ara, l’únic que sé, és
que es fan samarretes
amb aquest lema, que
no les venen en cap
botiga, però que es
poden aconseguir
fàcilment i per un preu
mòdic. Desconec si el
tràfic de samarretes
“Guinarbronx” es considera mercat negre, per
tant i per si de cas, no
desvetllarem la identitat
de la persona que la duia
i que ha motivat aquest
article. Li posarem un
nom en clau:
“L.Sagristà”. Uhm…
Potser és massa evident.
Deixem-ho en “Lluc.S”.
Molt millor.
Bé, sembla que aquest
cop tampoc que aconseguit parlar gaire
d’escacs. Hodeixarem pel
proper que és tard i se
m’han passat les ganes
d’escriure.
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L’ ULL

QUE TOT HO VEU

Aquesta secció no és més que el recopilatori de totes les
partides jugades pels nostres peons i peones en els
diferents torneigs en els que participen. En cap cas es
pretén treure els colors a ningú, ni molt menys. Tot el
contrari, des d’aquí animem a tothom a millorar el seu joc.
Ciutat Vella
Capellades Subirana, Marc
López Forn, Marc
Cervelló Tost, Roger
Subirachs Mancebo, Guillem
García Castellote, Òscar
García Castellote, Daniel
Beaskoa Estany, Gabriel
Cervelló Tost, Ferran
Torrents Senal, Marc
Sagrista Guindulain, Lluc
Delgado Morell, Aina
Velasco Rebezón, Daniela
Fernández Macarrón, Marià
Santpedor
Del Valle Cirera, Adrià

Actiu (PJ)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Actiu (PJ)
9

Victòries
5
4
5
4
4
4
4
4
4
3
3
1
2
Victòries
5

Taules
2
2
0
1
1
1
1
0
0
2
0
3
0
Taules
0

Derrotes
2
3
4
4
4
4
4
5
5
4
6
5
7
Derrotes
4

Punts
6
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
3
2,5
2
Punts
5

Cervelló Tost, Ferran
Promoció Escacs Base PIP
Torrents Señal, Marc
Collell Rodríguez, Víctor

9
Lentes (PJ)
7
7

4
Victòries
4
5

2
Taules
2
0

3
Derrotes
1
2

5
Punts
5
5

Lladós Clos, Jaume
Pita Argemi, Albert
Povill Claros, Xavier
Codina Calvo, Daniel
Lladós Clos, Jordi
Cardó Llagostera, Joana Llum
Velasco rebezón, Daniela
López Roca, Daniel
De Blois Afanasiyadi, Natasha
Ovejero Torres, Laura
Corominas Vinas, Roger
Martínez López, Carlos
Antich Dresaire, Arnau
Povill Claros, Laura
Riba Ferrerons, Joan
Bada Navarro, Ariadna
Aballanet Beltran, Eloi

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
3
7
7
2
6
3

4
3
4
3
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
0
1

2
3
1
2
0
0
2
1
0
0
0
0
1
1
0
2
0

1
1
2
2
3
3
2
3
4
4
3
1
5
5
1
4
2

5
4,5
4,5
4
4
4
4
3,5
3
3
3
2
1,5
1,5
1
1
1
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QUE TOT HO VEU

Mora d'Ebre
Fernández Macarrón, Marià
Sabadell
Marín Benito, Carla
Jover Font, Pau
Cervelló Tost, Ferran
Cervelló Tost, Roger
Aguilera Malagón, Paulino

Actiu (PJ)
9
Actiu (PJ)
9
9
9
9
8

Victòries
3
Victòries
4
4
2
3
1

Taules
0
Taules
1
1
2
0
0

Derrotes
6
Derrotes
4
4
5
6
7

Punts
3
Punts
4,5
4,5
3
3
1

Vilobí (Equips)
Marc Capellades Subirana
Òscar García Castellote
Daniel García Castellote
Frederic Corrigüelas Armillas

Actiu (PJ)
8
8
8
8

Victòries
4
2
2
5

Taules
2
2
2
0

Derrotes
2
4
4
3

Punts
5
3
3
5

T ORNEIGS

EN JOC

Martorell B
Suárez García, Mario
Martorell C
Aguilera Malagón, Paulino

Lentes (PJ)
2
Lentes (PJ)
2

Victòries
1
Victòries
1

Taules
0
Taules
0

Derrotes
1
Derrotes
1

Punts
1
Punts
1

Francesc Pujol
Capellades Subirana, Marc
López Forn, Marc
Suárez García, Mario
Lladós Masllorens, Josep

Lentes (PJ)
1

Victòries
1

Taules
0

Derrotes
0

Punts
1

1
1

0
0

0
0

1
1

0
0

D EMANEM SI US PLAU , QUE SI HI HA ALGÚ A QUI NO HEM
SEGUIT LES SEVES PARTIDES EN QUALSEVOL TORNEIG , ENS HO
FACI SABER PER A INCLOURE ’ L . M OLTES GRÀCIES .
B UTLLETI @ PEONAIPEO . COM
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S ECRETS

D ’ OBERTURA

/ J OSUÉ E XPÓSITO

Teoria de rapides (I) L’ Atac dels Ullals de Llop .
Començarem amb aquest article una nova secció dedicada a teoria d' obertures, però no
oferirem estudis complexos ni llargues variants de jugades que es poden trobar en qualsevol publicació o llibre, sinó que ens centrarem en un tipus d' obertura, no necessàriament
bona, però que ens donarà, segur, bons resultats en partides de ritme ràpid.
Així doncs, veurem obertures que potser no les recomanaria a ningú per a jugar una partida lenta, però si el que vols és tenir la possibilitat de guanyar fàcilment a un rival molt superior en una partida blitz a cara o creu, aquí parlarem de la manera de fer-ho.
A alguns de vosaltres ja us he ensenyat
altres "trucs" interessants com el
"Chakal attack" o "The fishing pole",
en propers articles ja farem un resum
d' aquests atacs amb algunes novetats
actuals, però per a aquest primer text
he escollit un truc nou i inèdit per a
que puguem gaudir-lo tots plegats.
Espero que us agradi: L' atac dels ullals
de llop contra la defensa Alekhine!
Com sabeu, la defensa
Alekhine s' arriba després
de les jugades 1.e4 Cf6, és
una obertura una mica diferent a totes les altres perquè no intenta disputar el
centre amb cap jugada de
peó, ni directament com les
obertures obertes com la
espanyola per exemple o
jugades més tard com amb
les semi-obertes. Però no
entrarem en tot això i anirem directament a la part
que ens interessa; com
guanyarem a un rival superior en poques jugades i
quina psicologia utilitzarem. Aquí farem ràpidament la jugada normal
d' aquesta obertura que és
2.e5 i el negre respondrà
amb
total
seguretat
2...Cd5. Atacarem el cavall

amb 3.c4 Cb6 i no jugarem
4.d4 que entra en la variant
més normal anant cap a la
variant dels quatre peons o
posicions mòlt teòriques.
Tornarem a atacar el cavall
de b6 amb 4.c5 i després de
4...Cd5, quan ja tenim el
seu cavall entre les mandíbules del llop ens llançem a
l’atac amb 5.Cc3. És important fer aquesta última jugada amb seguretat i velocitat, per tal que el nostre
adversari encara tingui a la
mà el seu cavall i la primera
opció que pensi sigui tornar
a moure’l i menjar-se el
nostre.
S' ens presenta el primer
problema en aquesta posició: les millors jugades del
negre i que no volem que
ens facin son 5...e6 o 5...c6.

“Per a ràpides pot
ser una bona
arma d' atac”.

Si vols intentar guanyar
amb aquest atac, potser les
hauràs d' estudiar una mica
per si de cas. Donarem una
petita continuació per almenys tenir una noció de
com pots jugar: Contra
5...e6 podem fer 6.d4 que
no es la continuació principal, però millor sortir-nos
de la lluita totalment teòrica per evitar mals de cap.
En la meva experiència per
Internet quasi tothom
m' ha continuat amb 6...d6,
on canviarem amb el peó
de la columna c, jugarem
amb el cavall per f3, segurament ens canviaran a c3,
i defensarem el peó amb
l' alfil per d2, posarem l'
alfil a d3, enrocarem i intentarem atacar el flanc de
rei.
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D ’ OBERTURA

/ C ONTINUACIÓ

Teoria de rapides (I) L’ Atac dels Ullals de Llop
Una continuació per exemple
seria: 7.cxd6 cxd6 8.Cf3 Cxc3
9.bxc3 Dc7 10.Ad2 Cd7 11.exd6
Axd6 12.Ad3 0-0 13.0-0 i a jugar!
si vols atacar a mi m' agrada
13..b6 14.Cg5 h6 15.Ch7!? i després 16.Dg4!
I si ens fan 5...c6 podem jugar d'
una manera semblant per a no
liar-nos: 6.d4 d6 7.cxd6 exd6
8.Cf3 Ae7 9.Ad3 i bé, no hem
aconseguit gaire d' obertura,
però la posició és perfectament
jugable i es pot atacar.
“Fins aquí la part dolenta.
Ara comencem en essència
amb l' atac dels ullals de
llop!”

Després de 5...Cxc3 no matarem amb el peó de b com dictarien les normes de portar els
peons cap al centre, matarem
de d per a ajudar al ràpid desenvolupament de les nostres
peces. 6.dxc3 i 6...d6 per part
del negre.
En cas de 6...e6 jugarem al més
pur estil de gambit. 7.Af4! Axc5
8.Dg4! atacant g7. No ho poden
defensar tornant amb 8...Af8
per 9.Ag5 atacant la dama i
evidentment no poden fer 9...f6
perquè perden la dama amb
10.exf6 gxf6 11.Axf6! Rxf6 i

12.Dh4!
Tampoc poden defensar g7
enrocant perquè amb Ah6 perdrien la qualitat. Així que només
queda g6 (o Rf8 com em van
jugar a Sants) i si ho fan, jugarem amb Cf3 i enroc llarg
(entregant també el peó de f2) i
al negre li costa moltíssim treure
peces. L' atac blanc surt sol, h4h5 és una possibilitat també.

Si 8...Ae6 entrem per b7, enroquem
llarg i el negre està fatal.
Contra quasi totes les altres jugades, fent Ac4 pràcticament guanyem la partida, us ho deixo com
exercici de comprovació.

“En cas de 6...Cc6 podem
jugar tranquil·lament amb
Cf3 i Ab5.”
Tornem a la variant principal,
6...d6: 7.Db3!! el llop es llença
sobre la presa i quan el negre
caigui a la trampa fent 7...dxe5
(7...e6 encara salvaria la partida
i 7...Cd7 també però a aquesta
última 8.e6 es interessant!) llavors el llop farà la mossegada
mortal: 8.Ag5!
Aquesta és la posició característica de l’atac dels ullals de llop,
el negre té una posició molt
complicada i sense conèixer-lo
és quasi impossible sortir viu en
una partida ràpida. L'única jugada en aquest moment es
8...Dd7, totes les demés perden
quasi de forma directa, miremne algunes:
Si 8...f6 9.Td1 i el negre perd
9...Cd7 10.De6 (intercal·lant
10.c6 i bxc6 és encara millor,
però amb això es suficient també) i l' amenaça d' Ac4 és imparable sense sacrificar la dama.
Si 8...h6 9.Ac4 i no es pot defensar f7, està clar que si 9...hxg5 es
mat en dos amb 10.Axf7 Rd7 i
11.De6++

Vegem si ens fan la bona per si de
cas, 8...Dd7! farem 9.Cf3 e igualment aconseguirem un bon atac.
Si 9...e4 no es bona, per 10.Ac4! i
si 10...Df4 11.Cd4 i no ens poden
matar l' alfil perquè sinó
11...Dxg5? 12.Axf7 Rd8 i 13.Td1!
Guanyant.
El millor pel negre és: 9...Df5,
10.Ac4 e6 12.0-0-0 i per només un
peó el blanc té totes les peces
tretes i el negre només la dama. El
blanc té un atac brutal.
Amb això acabem l'anàl·lisi d' avui;
recordeu que si voleu jugar aquesta variant en una partida important per a vosaltres, primer hauríeu de treure les vostres pròpies
conclusions analitzant-ho tot amb
algun mòdul.
“Si ho proveu, i em voleu enviar les
partides per analitzar-les i mostrarles en següents actualitzacions, o si
teniu algún dubte, em podeu escriure a josue.exposito@gmail.com.”
Ens veiem!

PRESENTACIÓ DEL PERSONATGE:
Fa molt de temps que el nostre entrevistat es passeja pel club.
Se’l coneix com un home afable que sempre hi és quan el necessites.

BUTLLETÍ 2011-2012
Peona i Peó.
Web: www.peonaipeo.com
Direcció: Pl. Salvador Riera 2
Correu: butlleti@peonaipeo.com
¿A qui creus que hauríem
d’entrevistar?, ¡Envia’ns la teva
opció per a futures entregues!

TROBA’ NS A:
WWW. PEONAIPEO. COM

L’ ENTREVISTA / L’1 A 1. (P ER G ABRIEL B EASKOA )
Ha fet molt pel nostre club de manera voluntària, i n’és un dels membres
més respectats. És un assidu a qualsevol esdeveniment i no es perd cap
dels torneigs on algun dels peones hi participa. És també el secretari del
club, i tot i que assegura que va començar pels seus fills, el cert és que
sembla que alguna cosa més, pròpia dels escacs, l’ha convertit en un gran
aficionat. Col·labora també amb la Federació, de manera voluntària, i
projecta organitzar un open al nostre club a finals d’any. Amb tot això, té
temps per a fer la seva feina. Volem preguntar-li moltes coses, però no li
volem treure un temps preuat, i ens conformem amb una petita
entrevista, que té lloc a casa seva i que serveix per conèixer-lo una mica
més.

Per que quedi ben clar, quina és
exactament la teva feina dins el
club i en el món dels escacs?

perquè m’agrada l’ambient que hi
ha.

Doncs ara mateix sóc el secretari.
Suposo que, quan comenci la nova
junta, podré deixar de fer de secretari per a ser un vocal més, perquè
també treballo a la junta de la federació, i tot plegat em treu molt de
temps.

Com a secretari, quines són les
teves funcions?

Tu no mai has jugat massa als escacs, però sempre vas a veure tots
els torneigs. T’agrada veure partides, o hi ha alguna altra raó?
Bé, jo als escacs hi jugava de jove,
amb 16 o 17 anys, el que passa és
que hi jugava amb un amic que
sempre em guanyava ( i que ara
m’he assabentat que estava federat!), o sigui que tampoc m’hi vaig
posar gaire. De fet, cada cop que us
sento parlar de sicilianes i franceses, no entenc res –riu-. Però vaig
als torneigs perquè sóc del club i

El secretari és qui signa els papers
oficials, o qui s’encarrega de tot el
tema burocràtic, però també he
fet de tresorer i, per tant, he treballat amb els pressupostos del
club, tot i que intento trobar algú
que m’ajudi. Ara bé, ja saps que
som un club “d’estar per casa”, i
toca fer una mica de tot. Ara, amb
la nova junta, espero que hi hagi
més implicació per part de tots, i
que es facin més coses.
Tot i no ser un expert amb escacs, què en penses del nivell
que ha assolit el club en general,
el primer equip, i els nens que
han crescut jugant i que han passat de promeses a realitat?
Portàvem molts anys, quan hi havia el Jorge Iglesias, provant de

pujar a segona divisió, i sempre
ens quedàvem a les portes, com
en aquell mític matx contra el Jake, en què només ens faltava mig
punt de tres possibles i vam perdre les tres partides –riu-. Després van venir les georgianes i
vam pujar fins a primera, però ,des que no hi són, ens hi man-

tenim amb bons resultats, cosa
que confirma el bon nivell que té
el primer equip. El repte és pujar
algun any a Divisió d’Honor, encara que després tornéssim a
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baixar, però suposo que
necessitaríem un primer
taulell molt fort. En general, s’ha incrementat
molt el nivell al nostre
club, i una de les raons
és que hi tenim molts
nens i, esclar, de tants
que n’hi ha en surten alguns que ho fan molt bé.
Hi ha altres clubs que es
basen en un sol jugador,
però la nostra política és
una altra. També és cert
que clubs com la Colmena, el Llinars i, darrerament, el Mollet, estan
fent un esforç per crear
un bon planter.
Es diu que els escacs ajuden en el creixement del
nen, que d’alguna manera aprèn a reflexionar
i pensar millor. Què en
creus d’aquesta opinió?
Bé, jo no sé si és que es
calmen o es concentren,
però el fet és que es poden estar tota una tarda
jugant, asseguts i tranquils, que ja és prou. En
general, pel que he vist
durant tots aquests anys,
crec que els ajuda mentalment. Per altra banda
sempre és bo que no parin d’aprendre.
És de rigor preguntar-te
com és que d’un pare
que gairebé mai ha jugat
a escacs, n’han sortit el
primer taulell del club
(el Marc) i una noia molt

A

1. (A MB J ORDI C APELLADES )

aficionada que no es
perd cap torneig (la Laura)? Com et fa sentir que
els hi agradi tant?
Home, me n’alegro molt,
sincerament. Al Marc
sempre li han agradat les
matemàtiques i ha tingut
facilitat per aquestes coses, i la Laura quan va
començar també ho feia
molt bé, però potser no
s’hi ha dedicat tant. Tot
és perquè els vaig apuntar a escacs extraescolars, perquè era el que hi
havia i els hi feia gràcia, i
com que el club i les persones que ho feien eren
del Peona i Peó, vam
acabar aquí. Va ser sort,
que fossin els escacs.
Una vegada els hi va tocar junts, durant els campionats escolars, i la Laura no es va presentar –
riu-.
Què en penses del canvi
de local? Creus que significa una millora?
Com a local estava molt
bé aquest que teníem,
perquè gaudíem de total
llibertat per fer el que
volguéssim; podíem entrar hi sortir-ne en qualsevol moment perquè en
teníem les claus. El nou
està força bé. L’únic problema que podem tenir
en un futur és que s’hi
incloguin moltes més entitats i tinguem menys
espai i menys dies. Entre
setmana no hi ha problema, però pels caps de
setmana hem de demanar permís i no podem
utilitzar-lo sempre que
vulguem. Per ara, la gent

està contenta i tenim
prou espai.
Com veus el futur del
nostre club, després de
tants canvis?
Jo crec que seguirem
creixent. Hem arribat a
170 fitxes, i ara mateix
en tenim 128, però socis
actius en som 90, que
són molts. La raó és que
moltes de les fitxes són
de nens que juguen els
escolars i que potser no
passen pel club, però això no vol dir que siguem
molts socis i que el club
no estigui en bona forma. Si és tan nombrós
és gràcies als nens, i si hi
ha nens hi ha pares, alguns dels quals també
comencen
a
jugar.
Aquesta dinàmica no
crec que canviï, ja que
des de les parts que es
dediquen
a
l’ensenyament a les escoles
hi ha total compromís. O
sigui que preveig un futur feliç.
Per últim, què milloraries del nostre club? Creus
que hem d’aconseguir
noves metes?
Doncs m’agradaria que la
gent s’impliqués més, ja
no a agafar la junta, sinó
a fer coses concretes.
Que volem muntar un
social? Doncs que es formi un grupet responsable de fer-ho. També
hauríem
d’aconseguir
que algú ens ajudi amb
el patrocini. Fem dos torneigs a l’any, i estaria bé
que ho anunciéssim amb

un bon cartell, que cada
jugador tingués una samarreta, etc. Ara mateix,
tenim reservat un Open
pel nadal, però necessitem a quatre persones
que se’n responsabilitzin.
Amb les inscripcions podríem cobrir els premis i
les despeses, o sigui que
ho veig molt factible. No
obstant, insisteixo, necessitem a gent implicada en
el projecte, perquè es pot
fer ara, i seria molt bo pel
club, perquè ens donaria
més projecció i ens donaria un lloc preferent al
nou local, doncs seríem
una entitat amb projectes
interessants. Un Open internacional, donaria a conèixer Mas Guinardó i el
nostre club. Si es vol fer,
es pot fer.

