B UTLLETÍ

D ’ ESCACS

Peona i Peó
N ÚMERO 4

I O BERT I NTERNACIONAL
Poc a poc anem
engreixant la llista
d’inscrits. Encara
queda tot el mes de
desembre, en el qual
esperem que
l’increment de
jugadors sigui
considerable, però de
moment ja som 41
escaquistes disposats
a jugar!
Des de la organització
s’ha volgut premiar a
varis jugadors amb
actuacions
destacades, com és la
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campiona del femení
que varem organitzar,
o el campió de
l’Obert de l’Ideal
Clavé.
Amb tot, esperem
que sigui un èxit,
farem el possible per
a que us hi sentiu
com a casa al Mas
Guinardó!
Esperem que gaudiu
d’aquest número de
butlletí.

¡N O ET PERDIS !...


El femení!



Les bases de
l’obert de
Nadal!



L’anàlisi del MC
Josep Pellús!



L’estelar
col·laboració
del GM Daniel
Alsina Leal!



La información
dels torneigs



L’1 a 1...

… I moltes coses més!

Una cordial salutació.

V ISTA DE LA S ALA DURANT EL F EMENÍ (13/N OVEMBRE /2011)
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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 !
P ERDONEU QUE SE ’ M OMPLI LA BOCA , PERÒ LES NOVES INCORPORACIONS S ’ HO VALEN . A QUEST MES ESCRIU EL
GM D ANIEL A LSINA L EAL , ARA BÉ ; SEGURAMENT US SORPRENDRÀ LA SEVA COL · LABORACIÓ .
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E DITORIAL / M ARC L ÓPEZ F ORN
Tant el per equips
d’edats, com el femení,
com l’obert de Nadal, es
mereixerien edicions
especials del butlletí,
però no es pot tenir tot i
des de la redacció fem el
que podem.
Treballem molt per tirar
endavant això i fer-ho
créixer mes a mes. Amb
la promoció de l’Obert
en varem repartir varis
exemplars per diferents
torneigs, i ens va omplir
de joia la relativa bona
rebuda que va tenir la
iniciativa.
Per tant, seguirem
procurant oferir un bon
material per a tots els
aficionats que com

nosaltres, vulguin
distreure’s una estona i
per que no, inclús
aprendre quelcom amb
les diferents
col·laboracions.
Entrant en matèria, hem
de dir que el femení fou
tot un èxit. Tant a nivell
esportiu com a nivell humà. Ha quedat demostrat
que hem sortit guanyant
amb el canvi de local tot i
no tenir la independència
que sí que teníem abans.
De totes maneres ja ha
corregut la veu per la
comunitat escaquista de
que tenim un molt bon
local. Us animo a
comprovar-ho per
vosaltres mateixos del 27
de desembre al 4 de

gener!
També he de seguir
agraint als diferents
escaquistes que sense
dubtar-ho volen
ajudar-nos.
Aquest mes comptem
amb un anàlisi curiós del
¡GM Daniel Alsina!, i
amb el comentari d’una
de les seves partides del
tancat per MC de l’Ideal
Clavé del MC Josep
Pellús.
Tot això i més, i recordeu
d’apuntar-vos al torneig
que passa el temps
volant!
Moltes gràcies i molta
sort!

P ÀGINA 4

Peona i Peó

I Actiu Femení d’escacs Mas Guinardó / Carla Marín
Despertava un diumenge
gris al Guinardó, regalant
-nos una imatge espectacular des de la terrassa
del Mas. A dins, s’acabaven de retocar els últims
detalls per a que tot estigués a punt quan arribessin les participants
més matineres.
I en un vist i no vist la
sala era plena. Com ja
esperàvem, el torneig va
ser acollit amb ganes per
un bon nombre de jugadores.
Algunes feia
temps que no es deixaven veure per una sala
de joc i es van animar a
recordar la tensió i emoció de les partides. Altres, potser encara més
nervioses, tot just feien
el seu primer torneig. En
total, 52 participants
reals repartides entre els
dos grups.
També cal destacar la
gran quantitat de públic

C LASSIFICACIÓ
G RUP A:
1. S ANDRA E SCOBAR
2. A NDREA N ORTE
3. E LENA C ASSET

que va passar el matí del
diumenge lluitant en les
simultànies contra la MI
Ana Madnatze, veient els
documentals que es
projectaven, fent alguna
partideta amb els escacs
gegants mentre el temps
ho va permetre, prenent
algo al bar del segon pis,
comprant tot tipus de
llibres d’escacs (alguns
inclús van poder aconse-

guir la firma de l’autor!)
o simplement gaudint de
les partides que es disputaven a la sala de joc.
Després dels nervis i petits embolics inicials al
grup B, deguts a la inexperiència d’algunes jugadores, es va viure una
jornada d’escacs tranquil·la però emocionant.
El grup B va estar dominat de principi a fi per la

C LASSIFICACIÓ
G RUP B:
1. Á NGELA Á LVAREZ
2. N ATASHA D E
B LOIS
3. L AURA P OVILL
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I Actiu Femení d’escacs Mas Guinardó / Carla Marín
jugadora
colombiana
recent arribada a les nostres terres, Ángela Álvarez amb uns contundents
7 de 7. La van acompanyar al podi les dues joves jugadores del nostre
club Natasha de Blois i
Laura Povill, amb 6 i 5
punts, respectivament.
Cal destacar la gran temporada d’aquestes dues
jugadores que recentment havien contribuït
notablement a la medalla de plata aconseguida
pel seu equip al recent
Campionat de Catalunya
per equips en la categoria sub8.
Torneig més igualat al
grup A, amb bones actuacions de Sandra Escobar
del Sant Martí i Andrea
Norte del Cerdanyola,
que havent firmat taules
després d’una partida

molt lluitada a la quarta
ronda i havent guanyat
la
r e s ta
d ’e n f rontaments, arribaven a
la setena i definitiva ronda amb 5,5 punts cadascuna, avantatjant en
més d’un punt a les perseguidores. Finalment, la
victòria de la Sandra davant la Júlia Muratet de
Banyoles i la derrota de
l’Andrea en mans de la
companya de club de la
primera, Elena Casset,
van donar la victòria final
a la jugadora del Sant
Martí.
L’Andrea
s’adjudicava tot i la derrota la segona posició gràcies al bon inici de torneig i l’Elena tancava el
podi.
Paral·lelament es va disputar també un grup C
per a nenes que tot just
comencen a jugar torne-

col·laboració de la nostra
gran campiona Berta
Pagés, que després de
molt de temps sense
passar pel club es va animar a venir a col·laborar
en aquesta diada dels
escacs femenins.
Per acabar, la tradicional
cloenda dels tornejos del
club, amb foto d’obsequi
per a totes les participants per a que s’enduguin un bon record del
torneig i premis per a les
tres primeres de cada
grup.

poder en properes edicions consolidar-lo com a
habitual en l’agenda de
moltes dones escaquistes. Espero que tots gaudíssiu molt de la jornada
i que tornem a veure’ns
tots i molts més en el
pròxim Open Internacional de Nadal que organitza també el nostre club.
Carla Marín Benito

Des d’aquí només ens
queda
agrair
la
col·laboració a tots els
pares, mares i escaquistes en general que ens
heu ajudat a que aquest
torneig fos possible i que
senti precedent per a

“V ISTA
GENERAL DE
LA SALA A LA
ESPERA DE
L ’ ENTREGA DE
PREMIS ”.
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BASES
1. El torneig és obert a tots els jugadors que tinguin llicència de la Federació Catalana d'Escacs, la
FEDA o la FIDE, per la qual cosa està homologat per a elo FCE, FEDA i FIDE als dos grups, i per
a normes de MC al grup A.
2. S’aplicarà el sistema suís basat en valoració, fent servir el programa informàtic Swiss Manager,
formant dos grups: al grup A estaran els jugadors d’un elo de 2000 Elo Català o superior i al
grup B estaran els jugadors amb un elo 1999 Elo Català o inferior.
No obstant, qualsevol jugador podrà demanar jugar al grup A quan s’inscrigui, tot i el seu rating
Elo. En cas de no dir res en el moment d’inscriure’s cada jugador serà inscrit conforme al paràgraf
anterior.
3. Es jugaran 8 rondes, detallades més avall,
Ronda 1: dimarts 27/12 a les 16:30h.
Ronda 2: dimecres 28/12 a les 16:30h.
Ronda 3: dijous 29/12 a les 16:30h.
Ronda 4: divendres 30/12 a les 16:30h.
Ronda 5: dissabte 31/12 a les 10:00h.
Ronda 6: dilluns 2/01 a les 16:30h.
Ronda 7: dimarts 3/01 a les 16:30h.
Ronda 8: dimecres 4/01 a les 16:30h.
El local de joc serà la sala d’actes del Casal d’Entitats Mas Guinardó: Plaça de Salvador Riera 2,
Horta-Guinardó, 08041-Barcelona
La sala d’anàlisi serà el bar del Casal d’Entitats Mas Guinardó.
Hi ha climatització a la sala de joc.
4. El control de temps serà pels dos grups de 90 minuts a finish més 30 segons d’increment
per jugada feta.
Als dos grups s’hauran d’apuntar sempre les jugades i no es podrà reclamar taules per especulació
de temps, (Articles 8.4 i 10 de les Lleis dels Escacs).
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5. Els drets d'inscripció seran:
GRUP A
Quota d’inscripció
Jugadors sots-18 i + 65 anys
Jugadors Peona i Peó

DRETS D’INCRIPCIÓ
25,00.-€
22,00.-€
22,00.-€

GRUP B
Quota d’inscripció
Jugadors sots-18 i + 65 anys
Jugadors Peona i Peó

DRETS D’INCRIPCIÓ
25,00.-€
22,00.-€
22,00.-€

Hi haurà un descompte de 3 € si es fa l’ingrés de la inscripció al compte de la Caixa d’Enginynyers 3025-0011-71-1400022687 abans del dissabte 10 de desembre indicant obligatòriament
nom i cognoms del/s jugador/s.
6. Les inscripcions es poden fer fins el dilluns 26/12/2011 a les 22:00 hores, moment que
es tancarà la inscripció, per correu electrònic a:
obertnadal@peonaipeo.com, o directament a la web del nostre club, www.peonaipeo.com
També us podeu inscriure als telèfons:
619492436 - Guillem Subirachs
650710780 - Marc López Forn
617378124 - Francesc Serra
Si ho feu via e-mail o via web, la inscripció no es considerarà formalitzada fins que no rebeu un
correu electrònic de confirmació.
Podran inscriure’s jugadors a la segona ronda del torneig començant amb 0 punts.
El límit d’inscrits és de 200 jugadors entre els dos grups. L’organització es reserva el dret
d’admissió.
A la pàgina web del club: www.peonaipeo.com es publicaran els emparellaments i les
classificacions.
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7. Seran eliminats del torneig els jugadors que no es presentin sense causa justificada a una sola
ronda. Els descansos sol·licitats pels jugadors es puntuaran amb 0 punts, podent-ne demanar un
màxim de dos (el tercer descans suposarà la retirada del torneig). Per establir la classificació final, els empats a punts es resoldran fent servir els següents desempats amb l’Ajust Fide:
Bucholz brasiler (o tall de Bucholz-1)
Bucholz mitjà
Bucholz total
Un cop acabada la darrera ronda del torneig se sortejarà l’ordre dels tres primers desempats.
En cas de persistir l’empat s’aplicarà l’Acumulatiu fins les darreres conseqüències, el número de
partides guanyades i el sorteig per aquest ordre.
8. Els Comitè Organitzador del Torneig el composen els Srs. Marc López i Forn i Francesc Serra i
Fontova, essent-ne el Director del Torneig el Sr. Guillem Subirachs Mancebo.
L’àrbitre principal serà el Sr. Frederic Corrigüelas i Armillas.
Les seves decisions seran inapel·lables.
9. Hi haurà un imprès oficial de reclamació a disposició dels jugadors, jugadores i per l’organització que s’enviarà a la FCE un cop acabat el torneig.
10. Hi haurà un total de 1.240 € en premis repartits de la següent manera:
GRUP A
Campió
Sots-campió
Tercer Classificat
Quart Classificat
Cinquè Classificat

300,00.-€ + Trofeu Campió
175,00.-€
120,00.-€
75,00.-€
60,00.-€
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GRUP B
Campió
Sots-campió
Tercer Classificat
Quart Classificat
Cinquè Classificat

150,00.-€ + Trofeu Campió
100,00.-€
80,00.-€
60,00.-€
50,00.-€

Tram sots – 1.850 Elo Català
Primer del Tram
Segon del Tram

45,00.-€
25,00.-€

És obligatòria l’assistència dels jugadors premiats a l’entrega de premis per recollir el que hagin
guanyat.
Els premis no es reparteixen ni s’acumulen entre els empatats a punts. No es pot acumular un premi de la classificació general i un de tram.
Si a un jugador n’hi corresponen dos incompatibles, la direcció del torneig li assignarà el de més
valor econòmic. Per determinar els premis dels trams es farà servir l’elo Català.
11. Els temps per declarar perduda una partida per incompareixença serà de mitja hora (30’)
des de l’hora oficial d’inici del torneig.
12. El lliurament de premis es farà a la Sala d’Actes del Casal d’Entitats Mas Guinardó un cop acabada la darrera ronda, el dia 4/01/12.
13. Està prohibit fumar a la sala de joc, així com fer ús de telèfons mòbils,
aplicant-se la normativa FIDE respecte a aquesta situació.
14. Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE, FEDA, FCE. La participació al torneig suposa l'acceptació d'aquestes normes.
15. L'organització es reserva el dret d'anul·lar una inscripció.
16. El torneig quedarà suspès quan motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si
no s'inscriuen el nombre mínim de 50 jugadors. En aquests casos, la responsabilitat de l'organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.
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L’ ALTA
En el darrer número vam
deixar una nombrosa
representació de peones
i peons camí de la final
de Catalunya d'equips
d'edats que es va celebrar a Vila-Seca. Tal com
era de preveure la seva
participació va ser un
èxit des de tots els punts
de vista. Esportivament
parlant, hem de dir que
tot i que malauradament
no es va aconseguir cap
títol, sí que es va pujar al
podi en les categories:
sots-8, sots-10, sots-12 i
sots-14 (empatats amb
els primers). Per tant,
l'experiència l'hem de
jutjar com a molt bona i
que ens ha de servir de
motivació per aquesta
temporada i intentar fer
un petit (doncs no han
deixat marge perquè fos

ESFERA :

L A J UNTA

gran) pas endavant en la
propera edició.
La primera edició de l'actiu femení del Guinardó
també s'ha de qualificar
d'exitosa. Hi van participar més de cinquanta
jugadores en una jornada
plena d'activitats relacionades. El torneig, a més
d'un test organitzatiu important va ser una mostra
de la bona salut de la
nostra cantera femenina.
Prova d'això és que la
victòria al grup B va ser
per a la jugadora del nostre club Ángela Álvarez
amb uns impecables 7 de
7 i la participació de més
de vint peones.
L'organització de l'Open
de Nadal segueix endavant, cada cop amb més
força. Ja hi ha confirmada
la participació d'algun

fort jugador, joves promeses i jugadors il·lustres
del circuit català. Des d'aquí donar les gràcies a
tots els que ja esteu confiant en nosaltres.
Finalment recordar que
quan surti aquest butlletí
ja haurà començat el torneig escolar de Barcelona
que organitza el CEEB.
Aquest és un torneig molt
important pels escacs de
base i escolars doncs és
probablement aquell on
la majoria de futurs jugadors i jugadores faran els
seus primers passos. Desitjar-vos molta sort i que
l'aprofiteu per passar-ho
molt bé jugant a escacs.

“A l’esquerra, el
sots 10 format per
en Jordi, en
Daniel, enVíctor i
l’Esteban celebrant
el tercer lloc!
I a la dreta l’A del
sots 12 format per
l’Albert, en Carlos,
en Jaume, en
Xavier i l’Adrià
amb la copa de
segons classificats!”

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”.
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F INAL

PER EQUIPS

“A LA DRETA
VEIEM L ’ EQUIP B
DE SOTS 12 EN
PLE MATX , MOLT
MERITORI EL
QUART LLOC
ACONSEGUIT ”.

“E LS MÉS PETITS ,
A QUI NO ELS HI
FALTEN NI GANES
NI FUTUR !
E NHORABONA PER
LA MAGNÍFICA
ACTUACIÓ
REALITZADA !”

“E LS MÉS
GRANDETS
RECULLEN LA
COPA DE TERCERS
CLASSIFICATS A LA
CATEGORÍA SOTS

14”.
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E L C ONSELL DEL M ESTRE / F REDERIC C ORRIGÜELAS

A VISEU A L ’ÀRBITRE !
Aquest consell és més
aviat pels nens, ja que la
majoria no saben quina
és la finalitat d'un àrbitre d'escacs. Molts ens
pensem que els àrbitres
estan per sancionar, castigar, penalitzar... i no és
així. Els àrbitres estan
per ajudar.

a avisar-lo. Abans de
començar un torneig,
mireu qui són els àrbitres, per poder-los reconèixer amb facilitat.
No tingueu por de parar
el rellotge i aixecar la mà
per avisar l'àrbitre, ja
que estan per això: per
ajudar.

Com et pot ajudar un
àrbitre? Quan no estàs
jugant la partida a gust.
Si hi ha molt soroll a la
sala, si algú t'està molestant, si el contrincant
parla, si fa una jugada
il·legal, si no compleix
les normes... Tot això sí
que és feina de l'àrbitre.
Però depèn que el jugador l'avisi. El rival toca
una peça i mou una altra? Aviseu a l'àrbitre. El
rival fa una jugada
il·legal? Aviseu a l'àrbitre. Alguna anomalia a la
sala de joc us distreu?
Aviseu a l'àrbitre. Ell és
l'únic que us pot ajudar.
Ni el rival, ni el delegat,
ni els pares. L'àrbitre és
l'únic que pot intervenir,
per tant, acostumeu-vos

Ara, això no vol dir avisar-lo per qualsevol cosa... Si teniu set, aneu
vosaltres mateixos a
buscar aigua o la demaneu als pares. Si teniu
gana, el mateix. A l'àrbitre se l'ha d'avisar per
coses importants. Si us
esteu avorrint a la partida, no molesteu a l'àrbitre per dir-li. Si esteu
tristos perquè esteu perdent, l'àrbitre no hi pot
fer res.
Ens hem d'anar acostumant a no parlar amb el
contrincant i avisar a
l'àrbitre quan alguna
cosa no vagi bé. Discutir
"has tocat la peça!" no
porta enlloc. Aturem el
rellotge, avisem a l'àrbitre i li expliquem el que

ha passat. Al contrincant
només li podem dir
"escac", "escac i mat",
"vols taules?" (la meva
preferida..) i "em pots
deixar un moment la
planilla"? I, sobretot,
fem-ho en el nostre
temps. No podem distreure el rival quan el
temps li corre a ell. O
sigui,
tirem,
diem
"escac" i apretem. Tirem, diem "escac i mat" i
apretem. Tirem, diem
"vols taules?" i apretem.
I, abans de tirar, si ens
hem deixat d'apuntar
alguna jugada, li diem
"em deixes un moment
la planilla, sisplau?".
Hem d'aprendre a fer les
coses bé, sense discutir
amb el rival i sense perdre els nervis. Els àrbitres estan per facilitar la
feina als jugadors. Estan
per vetllar que es jugui
bé als escacs, per evitar
conflictes i resoldre els
que puguin sorgir. No
dubteu en avisar-los
quan sigui necessari.

“S I EL RIVAL TOCA
UNA PEÇA I MOU
UNA ALTRA , SI FA
UNA JUGADA
IL · LEGAL O
QUELCOM DE LA
SALA DE JOC US

L’E SCOLA

DISTREU :

A VISEU
L ’ ÀRBITRE !”

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

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

18:00 - 20:00

Joves nivell avançat

Nens nivell base

Nens nivell mig

Nens nivell inicial-mig

18:00 - 20:00

Adults nivell avançat

Nens nivell mig

Nens nivell avançat

Nens nivell mig

Nens nivell èlit

Nens nivell èlit

Nens nivell mig

Adults nivell avançat

Adults nivell avançat

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

Adults nivell èlit
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L’E STEBAN RECULL EL
DIPLOMA DE MILLOR
QUART TAULELL DE LA
CATEGORÍA SOTS 10.
L A N ATASHA
ACONSEGUÍ EL MILLOR
PRIMER TAULELL DE
SOTS 8.

T ORNEIGS .
Ja han anat acabant tots
els torneigs que hi havia
en joc:

practicant de cara a
l’obert del Guinardó!

Martorell, Cerdanyola,
Memorial Francesc Pujol,
Vila de Gràcia, Ideal d’en
Clavé, Territorial…

També es jugarà el femení de Catalunya, a doble ronda diaria entre el 3
i el 6 de desembre.

Però l’activitat escaquista
no acaba aquí, hi ha els
torneigs que organitza el
club d’escacs Mollet per
celebrar el seu 80è aniversari del 3 a l’11 de desembre per si voleu anar

Els Opens de Benidorm,
des d’on segurament en
Josué ens prepari la
próxima lliçó de ràpides.

I bé, sempre hi ha torneigs de ràpides si es busquen bé.
Tot pot servir com a preparació pel primer Obert
de Nadal, i perque no,
que ja no queda tant, pel
per equips!

A continuación trobareu
les cròniques i les partides d’alguns dels torneigs:
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Just l’últim dia de
Novembre es juga la
última ronda del
torneig, així que no us
podrem oferir la
classificació final fins al
mes que ve.

Mestre Fide Capellades
és en aquest grup de
líders, juntament amb
Orelvis Pérez, Hipólit
Asís i Alejandro
Barbero
Se’ls ha de felicitar facin el que facin a la
darrera ronda.

Però cal destacar que
entre el grup
perseguidor dels líders,
s’han colat un parell de
satèl·lits, Jaume
Almirall i Josep García
Riera són a mig punt
del grup de líders a
falta de la última
ronda. I evidentment
comentar que el nostre

S’ha de felicitar a la
organització també tot
i que durant el
transcurs de la ronda 6
va haver-hi molt de
soroll, relacionat amb
alguna activitat
aeròbica o de dansa
probablement vora de

O BERT V ILA
De manera simultània
s’estava jugant, si l’altre
era els dimecres, els
divendres l’Obert Vila de
Gràcia al Tres Peons.
Amb un dels millors
cartells de la història
d’aquest torneig, que tot
just acaba d’acabar la
cinquena edició.
Fins a 24 titulats entre
Mestres Internacionals,
FIDEs i catalans d’un total
de 112 participants.
Si voleu saber com ha
transcorregut el torneig,
més val que us informeu
a través de les cròniques
del Mestre Robla, les

la sala de joc i fou
difícil focalitzar la
concentració en el
taulell doncs la música
era alta i repetitiva.
Però per tot el demés,
s’hi està molt bé al
Tres Peons.

DE

C LASSIFICACIÓ
PROVISIONAL A LA
RONDA

8:

IM H IPOLIT A SÍS 6,5 PTS
IM O RELVIS P ÉREZ 6,5
C M A LEJANDRO B ARBERO
6,5
FM M ARC C APELLADES 6,5
IM J ORGE G ONZÁLEZ 6
CM J ULIO H ERNANDO 6
J OSEP Mª S AYROL 6
J AUME A LMIRALL 6
G ARCIA I R IERA 6
C M J OSUÉ E XPÓSITO 5,5

G RÀCIA / L ÓPEZ F ORN

quals podeu al blog del
club d’escacs Sant Agustí:
ceagusti.blogspot.com
Destacar que fins a 8
jugadors del nostre club
han anat a jugar, els
resultats dels quals
podeu veure’ls a la secció
l’úll que tot ho veu.
Els millors resultats, tot i
no ser gaire bons doncs
partia com a rànking 9 i
ha acabat al lloc 22, son
els aconseguit per Marc
Capellades.
Sort que qui escriu i ens
“aconsella” aquí en
aquestes pàgines és en
Josué, que ha quedat

bastant millor amb 6,5
punts. Una bona setena
posició pel nostre peó
apassionat.
Tot seguit, us oferim, no
és que sigui gaire bona ni
que tingui gran interès
escaquístic, però sí que té
un hàlit de misteri, màgia
i sincronització atòmica
universal, una partida
d’un dels nostres amics,
Marc Alquezar.
Ja li vam dir que hauria
d’haver comprat loteria!

C LASSIFICACIÓ
FINAL :
IM A LFONSO J ERÉZ 7 PTS
IM L ÁZARO L ORENZO 7
CM A LEJANDRO B ARBERO 7
MC M ARC G ONZÁLEZ 7
IM H IPÓLIT A SÍS 6,5
IM O RELVIS P ÉREZ 6,5
MC J OSUÉ E XPÓSITO 6,5
MC S ERGI O BÓN 6,5
MC J ORDI G ARDELA 6,5
A LEX G ONZÁLEZ 6,5
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DE
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L A MÀGIA D’ UN DIA COM L ’11 DE N OVEMBRE DE 2011
Ortega Ríos (2111) — Alquezar Calpena (1922)
( O com l’univers es posa d’acord en coincidir a les 23:11)
Era divendres 11 de Novembre de 2011 quan Marc Alquezar hauria d’haver guanyat la loteria, però com que no va comprar cap cupó, es va haver de conformar
amb guanyar a un 2011 en 11 jugades.
1. e4 c5
2. Nf3 Nc6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 Nf6
5. Nc3 e6
(Haurà estat mirant-se
Marc Alquezar els anteriors números de butlletí
on es comentaven parti-

riant principal és Ndb5
seguit d’Alfil b4 i aleshores el blanc ha de jugar a3 i el negre ha de
cambiar a c3 i fer tant
depressa com pugui un
d5 que obri la posició).

jar a d4 amb la conse-

7. f3 Qa5

qüent clavada del cavall
de c3. Que és el que va
acabar passant com veurem tot seguit)
9. exd5 exd5
10. Bd3 d4

des amb aquest e6?
Esperem que en cas afirmatiu, li hagi permés
millorar el seu joc i la
seva comprensió, doncs
no ho sé, però deu ser la
seva artida més curta
aquesta)
6. Bc4 Bb4
(Com ja varem dir, la va-

(Aquest exemple ens
será molt gràfic pel que
esperem que sigui un
dels pròxims consells
d’en Frederic, el consell
de no mesclar plans.

11. a3 dxc3
(I el blanc ha
d’abandonar)
0-1

Doncs l’únic que acabes
fent és perdre temps)
8. Ndb5 d5
(En aquesta posició es
pot dir que d5 guanya
pràcticament la partida,
toca a c4 i amenaça pu-

F ES - NOS ARRIBAR LES TEVÉS CRÒNIQUES DE TORNEIG A : BUTLLETI @PEONAIPEO . COM
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La segona part del torneig no ha deixat de ser
més estrambòtica que
la primera, i quan a la
penúltima ronda
Fº Javier Serrano havia
de disputar-se el liderat
del torneig amb el Mestre Fide Alfred Rosich,
aquest últim aparegué
a la sala de joc una hora abans de que dongués inici la ronda, per
disculpar-se i dir que es
retiraria del torneig.

va al taulell 1, que tot i
que tots dos es podrien
sentir satisfets amb les
taules, van oferir una
bona lluita. Al final
semblava que López
Agustench guanyaria la
partida, però Ramón
Serrano no estava disposat a trencar la seva
ratxa d’imbatibilitat, i
va jugar molt bé el final
de dames, alfils i peons.
Signaven taules i acabava el torneig.

Fº Javier Serrano seguia
amb el seu particular
rècord de vintiescaix
partides sense perdre.
A les acaballes de la
ronda 7 tothom feia
càlculs passejant-se
pels passadissos sobre
les possibilitats de amb
qui hauria de jugar a la
última ronda. I quins
serien els resultats que
hauria d’esperar de les
altres taules per veure
si quedava primer del
tram, o si es quedava
segon o tercer de la
general...

Els trams han estat per:

El torneig el tancava la
partida que es disputa-

Tram A: Federico Catarineu Navines i Leo Arroyo Izquiano.
Tram B: José A. Pinilla
Sánchez i Helena Casset Bello.
Tram C: José Luis Gías
Ramón i Manel Elias
Arguelles
Tram D: Jordi Rodríguez Batuecas i Josep
March Mari.
A comentar que Peona
i Peó i l’Ideal Clavé s’han posat d’acord per a
convidar als millor jugador de club als respec-

tius torneigs, així
doncs Federico Catarineu Navines estrenarà
aquest conveni sent
convidat a jugar l’Obert de Nadal.
Això és a grans trets el
que ha estat l’Open, si
voleu informació més
detallada, les cròniques de Darias son immillorables.
El tradicional torneig
de ràpides fou un èxit
rotund, que arreplegà
vora els ¡50! jugadors,
amb un nivell força alt.
Després l’entrega de
premis i el piscolabis
acabaren d’arrodonir
un torneig certament
ideal.

C LASSIFICACIÓ
FINAL :
1. FM E DUARD L ÓPEZ
A GUSTENCH ; 6,5 PTS .
2. Fº J AVIER R AMÓN
S ERRANO ; 6,5
3. L ÓPEZ F ORN ; 6
4. M IGUEL M UÑOZ
P ANTOJA ; 6
5. F EDE C ATARINEU
N AVINES ; 6
6. L EO A RROYO
I ZQUIANO ; 5,5
7. J OSÉ A. P INILLA
S ÁNCHEZ ; 5,5
8. G UILLEM M UT
C OMPANY ; 5,5
9. B ARTOLOME
C UCURULL L LOBET ; 5
10. J OSÉ M ARÍA
J ORDAN G ARCÍA ; 5

A continuació dues
miniatures del torneig
de ràpides i per acabar
una partida més o
menys seriosa:
el Mestre Català Josep
Pellús ens comentarà
una de les seves
partides del tancat per
MC.
¡Gràcies!

López Forn (2175) - Fernández Díaz Mascort (2288) (26 Novembre 2011)
101—99 trampes d’obertura.

Abans de l’entrega de premis del tancat i l’obert de l’Ideal d’en Clavé, es disputà un
torneig de partides ràpides de ritme 3’ + 2”. Va haver-hi una gran, i sorprenentment
forta participació. Tot seguit un parell de partides:
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1. e4 Nc6
2. d4 e5
3. Nf3 exd4
(evidentment que si la
teoria diu que Cavall per
d4 és la bona, serà per
alguna cosa, ara bé, segur
que de partides d’aquest
tipus, en Josué podria fer

C LAVÉ / L ÓPEZ F ORN

nostres rivals, sobretot
en partides ràpides, així
doncs, en Miquel prou
que es sabia que en
aquesta posició el blanc
ha de prendre a d4, però
si tan sols ho recorden
vagament sense saber al
100% el perquè, poden
tenir problemes. Veiem
que son tan sols dues
jugades després de Dama
per d4 i s’arriba a una
posició com la del diagrama)
6... h6
7. f4 hxg5

algún dels seus estudis, I
és que amb Alfil c4 es pot
entrar en un joc complex
I dinàmic tal com ens
agrada)
4. Bc4 Nf6
5. Ng5 Ne5
6. Bb3
(6. Qxd4 Nxc4
7. Qxc4 d5)

(les línees principals ens
diuen que Dama per d4
és la més sana, però la
gràcia rau en saber-se
línees no tant ortodoxes
per tal de sorprendre als

8. fxe5 Nh5
(Cavall h5 és potser la
jugada que més grinyola
de les que el negre ha fet
fins ara, és molt millor
menjar a e4 tot i que pugui espantar l’alfil per f7 i
el dama f3 escac, el negre
encara que no ho sembli,
després de tot això no
tindrà grans problemes)
(8... Nxe4 9. Bxf7+
(9. O-O d5 10. exd6 Nxd6
11. Qxd4) 9... Kxf7
10. Qf3+ Kg8 11. Qxe4)
9. O-O f6
(Potser era millor Cavall
f4, el blanc ara es troba
amb una posició extremadament còmode, després

dels canvis amb un simple Dama per d4 queda
prou superior com per no
haver de patir
(9... Nf4)
10. exf6 gxf6
11. Qxd4
(11. e5)
11... Qe7
12. Nc3 Qc5
13. Be3 Qxd4
14. Bxd4 Be7
(mentre el rival s’exaspera i “perd temps”, el
blanc amb un joc tranquil
quedarà amb peó de més
o una estructura de ma-

terial molt millor que la
del negre. A ritmes ràpids, el saber els “trucs”
es fonamental, doncs el
temps és importantíssim,
i la pressió que rep el rival quan no coneix les
línees farà que el seu
ànim també minvi)
15. Nd5 Kd8
16. Nxf6 Nxf6

17. Bxf6 d6
18. Bxh8
(En aquest cas, suposo
que lleugerament atacat
pels nervis, el rival es deixa una peça neta amb lo
qual ha d’abandonar directament, tot i això, la
posició ja era clarament
favorable al blanc)
1-0
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Alquezar Calpena (1922) - López Forn (2175) (26 Novembre 2011)
101—99 trampes d’obertura.

Seguim amb les trampes d’obertura del torneig de ràpides del Clavé. La màgia
de l’11 de l’11 de l’11 se li va acabar per sort quan vam jugar junts, i va cometre greus erros que sentenciaren la partida ràpidament.
1. e4 c5
2. Nf3 Nf6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 a6
5. a4 e6
(Segurament en Marc va
aprendre fa temps que
contra a6 s’ha de fer a4,
per bloquejar la pujada
del peó de b. Però en un

moment com amb el que
ens torbem ara, potser és
millor fer c4 que no pas
a4, doncs te les mateixes
idees a part de que controles més caselles, en
qualsevol cas, a4 també
està bé, és massa aviat
com per que jugades així
tinguin repercussions negatives, i menys a ràpides)
6. Bc4 Qc7
7. Bb3 b6
8. 0-0 Bb7
(Contra alfil b7, el que es
podria fer, i per evitar
possible sorpreses, és
simplificar la posició amb

un simple cavall per c6, la
posició del blanc és ben
còmode, només s’ha de
fixar e4 per a que aquest
alfil de caselles blanques
del negre no jugui i ja
està).
9. Re1 Nf6
10. Nc3 h5
(I aquí és quan en marc
es comença a equivocar,
es posa nerviós i passa a
regalar-me la partida
amb moviments que a
part de no només no tenen cap sentit, sinó que
son realment dolents. El
meu h5 no amenaça absolutament res, el blanc
pot prendre a c6, i fixar
e4 i el cavall negre d’f6
amb un tranquil f3)

11. h4 Ng4
(l’h4 del blanc és ruïnós,
està cavant la seva pròpia
tomba, el negre evidentment ha de saltar amb el
cavall a g4 amenaçant
entrar per h2, cosa que
tampoc suposaria un gran
perjudici pel blanc doncs
el rei acabaria escapantser per e2, i potser si que
es perd algún peó pel
camí, però no caldria posar-se nerviosos)
12. g3 Nxd4
(el negre fa l’error definitiu amb g3, doncs després de cavall per d4 i
Dama per d4, l’alfil negre
es col·loca a c5 tocant la
dama i el peó d’f2 que
estarà tocat també pel
cavall de g4. Qualsevol
jugada que no sigui Dama
d3 (inclús dama d3 és
dolenta doncs la posició
pel blanc està totalment
perduda) conduirà a una
victòria negre imminent
per Dama per g3 escac)
13. Qxd4 Bc5
0-1
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“ PANORÁMICA
D ’ UNA DE LES
RONDES , VEIEM
D ’ EMPEUS A
PRIMERA FILA

C ATARINEU I
C ASSET I
MESSEGUER ”

“P ANORÀMICA
DES DE L ’ ALTRA
PUNTA DE LA
SALA , A LA DRETA
DE TOT ELS
TAULELLS DEL
TANCAT ”

“E SPECTACULAR
PARTICIPACIÓN AL
TORNEIG DE
RÀPIDES .

C LASSIFICACIÓ
FINAL :
1.L LUIS O MS
2. D ANIL S HATKO
3. X AVIER G ARCÍA ”
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Tot seguit, tal com anunciavem, el Mestre Català Josep Pellús comenta
una de les partides que va fer al tancat:
Josep Pellús (2237) - Alfons Macaya (2215)
19.11.2011
Després d'un torneig irregular, havia d'intentar
aprofitar les peces blanques per puntuar i redreçar el torneig... no ho va
semblar gaire, el joc passiu
una mica més i em porta a
la derrota...}
1. c4 e6 2. g3 d5 3. Bg2
Nf6 4. Nf3 Be7
{I el blanc té una bona posició.})
(6... d4 7. Bb2 Nc6 (7... c5
8. b4) 8. e3 e5 9. exd4
exd4 10. d3 {Amb una

{Variant tradicional de l'anglesa, que pot revertir en
qualsevol moment a
línies de la catalana, si el
blanc juga d4. Per a qui li
interessi, els llibres de Mihail Marin sobre l'obertura
anglesa recullen el tipus de
posició que el blanc pot
obtenir sense jugar d4.}
5. O-O O-O 6. b3 b6
{Altres possibilitats igualment raonables són:}
(6... c6 {La línia principal
d'aquesta variant. A tall
d'exemple:}
7. Bb2 b6 8. d3 Bb7 9.
Nbd2 Nbd7 10. Qc2 Qc7
11. cxd5 exd5 12. Rac1
Rac8 13. Qb1 Qb8 14. Bh3

Benoni invertida, on el
negre està 2 temps endarrerit davant línies normals, fet que garanteix
lleuger aventatge blanc.})
7. Bb2 Bb7 8. d3
{Principal en altres posicions de l'anglesa, aquí és
dubtosa. és millor jugar
amb 8. e3}
(8. e3 Nbd7 9. Nc3 c5 10.
Qe2 Rc8 11. Rfd1 Qc7 12.
cxd5 Nxd5 13. Nxd5 Bxd5
14. e4 Bb7 15. Rac1 Qb8
16. d4

{Amb molt de joc per
ambdós contrincants.})
8... c5 9. Nbd2 Nc6 10. a3
{La idea és jugar Dc2 sense
permetre Cb4, així com
preparar un b4 futur.}
10… Qc7
{El negre desenvolupa de
manera molt natural, i té
una posició ben sana.}
11. Qc2 Rac8 12. Rac1 Qb8
13. Rfd1 {Jugada sense
massa sentit, ja que será
difícil que la columna d
s'obri. Sembla millor Tfe1.}

d4 14. e3 dxe3 15. fxe3
Ng4 {Aprofitant que la torre està a d1, les negres
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presionen l'enroc i els peons centrals blancs.} 16.
Nf1 h5 {sense dubte, una
jugada ben dura, que se'm
va escapar. Consolida el

cavall, i crear fortes amenaces a base de h4.}
17. d4
{L'única oportunitat blanca
és respondre a un atac pel
flanc amb un contraatac
pel centre.}
cxd4 18. exd4 b5 19. Qe2

(19. cxb5 Nxd4) (19. h3 Nf6
20. Qd2 {Controlant la casella a5} bxc4 21. bxc4
Rfd8)
19... Na5 20. cxb5 Rxc1
{potser sigui millor prendre directament a b3 i
deixar que sigui el blanc
qui canviï a c8.} (20... Nxb3
21. Rxc8 Rxc8 22. h3 Nf6
23. Ne5 Bxg2 24. Kxg2

{I la posició continua sent
molt complexa.})
21. Bxc1 {La meva idea és
portar l'alfil a f4, però hi ha
un detall tàctic que
se m'escapa. Era millor,
doncs, prendre de torre.}
(21. Rxc1 Nxb3 22. Rc3
Na5 23. N1d2 {I el blanc té
bon joc, en especial si atenem a la posició del cavall
d'a5.})

21... Nxb3 22. Bf4 Bd6 23.
Ne5
{En aquesta posició tenia
jo força esperances, però
no em vaig adonar que el
negre té una seqüència
forçada per quedar mig
guanyat.}
Bxg2 24. Kxg2 Qb7
{Favor per favor, amb tots
dos jugadors apurats, el
meu rival no veu la millor
continuació.}
(24... Nxd4
25. Rxd4 Bxe5 26. Bxe5
Nxe5 $19) 25. Qf3 (25.
Nc5 !)

25... Qxf3+ 26. Kxf3 Nxe5+
27. dxe5 Bc5 {Amb la idea
de Cd4+}
28. Be3 Rb8 29. a4 Bxe3
30. Nxe3 Nc5
31. Rd4 a6

{amb aquesta fina jugada,
el negre salva la posició.}
32. bxa6 Nxa6
33. Nc4 Rb3+ 34. Kg2 Nc5
{L'activitat de les peces
negres fa que el blanc,
fins i tot, hagi de trobar el
camí correcte a les taules.}
35. Rd8+ Kh7 36. a5
Rb4 37. Nd6 Ra4
{Ara Cxf7 donava una senzilla posició de taules.} 38.
Ra8 Kg6 39. Ra7 f6 40. Ne8
{I aquí em vaig adonar que
no hi havia res, pel que
vaig optar per fer les taules
que ofereix la posició.}
fxe5 41. Rxg7+ Kf5 42.
Nd6+ Kf6 43. Ne8+ Kf5 44.
Nd6+ 1/2-1/2
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“No s’hi val utilizar
PASSATEMPS
Bé, aquesta era la secció que més il·lusió em feia en un inici, però ha acabat sent la
secció més maltractada de totes. En fi, seguirem posant problemes per si hi ha
encara algú que gaudeix amb ells i els hi dedica una estoneta ni que sigui. Podeu
enviar les vostres sol·lucions a: butlleti@peonaipeo.com
Au, sort que no són trivials.

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

1. ¿Com el blanc es pot deixar fer mat de la manera més curta?

2. Blanques fan mat en 2

3. Mat en 3 de blanques.

4. Mat en 2 de blanques.

5. Mat en 2 de blanques.

6. Mat en 3 de blanques.

¡S I CREIEU QUE TENIU L ’ ÚLTIM PROBLEMA D ’ ESCACS , ENVÍA ’ L I EL PENJAREM !
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Soneto a Roc Messeguer / Fd
Se me ha antojado un soneto
para honrar a nuestro amigo Roque
el rey de las tablas y del enroque,
en verdad es un crack, os lo prometo
A más de un GM ha puesto en aprieto,
y mucho pichón sufrió su estoque,
si quiere hará tablas con quien le toque,
antes de que termine este cuarteto.
Son tablas siempre de gran belleza,
tablas con ella con él o contigo,
como las que hizo con la Llaneza!
Y ahora bien alto yo voy y lo digo:
si pierde, me causará extrañeza,
si entabla, me alegraré por mi amigo!

“Havent jugat l’Open de l’Ideal d’en
Clavé aquest últims dissabtes, vaig
quedar encantat del tracte rebut, i des
de l’organització de l’Obert de Nadal es
va voler convidar tant al campió del
torneig, com al “clavero” més ben
classificat.
Aquest segon premi el va guanyar un
artista capaç de fer poesies, fotos, o
partides magistrals. La negociació serà
dura, ara bé, aconseguiré que ens
comenti el seu famós: Ataque làtigo.
Us deixo de moment amb un gran
sonet i una foto artística fets per ell
mateix”.
La foto es titula: Peón aislado.

Fd
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LA

VEU DEL SOCI

( CARTES

AL DIRECTOR )

Byes

Cartell

He vist que en les bases
del torneig, només es
poden demanar 2 o 3
byes. A mi m’agradaria
jugar l’Open de Nadal,
però no sé si podré jugar
tots els dies, i la limitació
dels byes em tira una
mica cap enrere a la hora
de decidir-me.

Vull felicitar a
l’organització del torneig i
als responsables de
comunicació pel cartell
tant bonic que heu
aconseguit, no tinc cap
dubte que és el millor
cartell que veig en molt
de temps.

Anònim

Gràcies i enhorabona!

Anònim

Kaypi

Problemes amb els problemes?
Per què tots els problemes de la secció passatemps son problemes de
mats en 2 o 3 jugades?
No seria més interessant
posar posicions que puguin donar-se en una partida real i que treballin
altres aspectes del joc?

Anònim
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C AMPI

QUI PUGUI

/ J OAN G IRONA

Escacs Femenins?
No la coneixia de res, però
es veu que ella a mi sí, ja
que a l’apropar-me a la
taula em va dir: “Jugo amb
tu”. Jugues contra mi,
deuràs voler dir, vaig
pensar. Els escacs no són
cooperatius, és un rival
contra un altre, res més.
Així de simple. O així de
complicat, no ho sé.
Vam jugar l’obertura de
forma molt diferent. Ella
construïa balconets per als
seus alfils, mentre jo els
llançava decidit a atacar
els seus cavalls. Els meus
peons pujaven veloços,
competint per qui arribaria
més amunt, mentre els
seus es mantenien a
l’expectativa, provant
d’ajudar-se uns als altres.
Jo col·locava les peces amb
força a les caselles, amb
seguretat, fins
cargolant-les per marcar
territori i que quedés clar
que estaven allà. Ella, en
canvi, les agafava amb
delicadesa i acte seguit em
dirigia una curta mirada.
Mai tirava si jo no era
assegut davant seu.
A mesura que avançava la
partida, m’anava
convencent que estava
millor, que ella
s’equivocaria o que jo
trobaria un cop tàctic per

acabar de rematar-la. No
va ser així, però, ni de bon
tros. No sé com s’ho feia
per semblar que jo estava
millor quan no era així.
I és que, de fet, al cap de
poques jugades va
haver-hi una combinació
que em va deixar en un
final amb les dues torres
contra la seva dama. Dues
torres potents, amb força,
però tosques, deslligades i
poc eficients per atacar la
seva sòlida (de solidària,
no?) estructura de peons.
Ella, en canvi, amb la seva
dama era molt àgil i es
colava entre els meus, per
optimistes, excessivament
avançats peons. I quan ja
no sabia com sortir-me’n i
ja veia la derrota molt
propera, agafa
delicadament la seva
dama, fa un lleuger

moviment enrere, prem el
rellotge i em demana
taules. Vaig acceptar sense
dubtar-ho, evidentment.
Mig punt és mig punt i, a
més, m’aniria molt bé pel
desempat de la
classificació del tram.
Va justificar-se dient que
estava cansada, que les
partides se li feien molt
llargues i que “no li
agradaven gaire aquests
jocs de guanyar “. Llavors,
vaig pensar, perquè jugues
a escacs si no saps o no
vols rematar una posició
guanyada? Per empatar
sempre? L’objectiu és
guanyar al rival, guanyar.
No té més. Ja ho diu la
paraula: fer escac i MAT. I
matar és matar, t’ho miris
com t’ho miris.
Em vaig quedar, doncs,
amb el dubte de si les
noies no estan fetes per
jugar a escacs o és que els
escacs no són prou
femenins.
PS: Encara que estigui
basat en un o en molts fets
reals, qualsevol semblança
de l’article amb la realitat
és pura coincidència.
PS2: Apunteu-vos a l’Obert
de Nadal!
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L’ ULL

QUE TOT HO VEU

“Aquesta secció no és més que el recull 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”.

T ORNEIGS

EN JOC

Martorell B
Suárez García, Mario

Lentes
9

Victòries
3

Taules
0

Derrotes
6

Punts
3

Martorell C
Aguilera Malagón, Paulino

Lentes
9

Victòries
5

Taules
1

Derrotes
3

Punts
5,5

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

Lentes
8
7
8
5

Victòries
5
4
3
1

Taules
3
1
0
2

Derrotes
0
2
5
2

Punts
6,5
4,5
3
2

Vila de Gràcia
Capellades Subirana, Marc
Boulan, Laura
Marín Benito, Carla
Rius Selva, Joan
Beaskoa Estany, Gabriel
Mañosas Vila, Ester
Cervelló Tost, Roger
Capellades Subirana, Laura

Lentes
9
6
8
7
8
9
8
8

Victòries
4
5
3
3
3
2
3
3

Taules
3
0
2
0
1
2
2
1

Derrotes
2
1
3
4
4
5
3
4

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

Lentes

Victòries

Taules

Derrotes

Punts

Corrigüelas Armillas, Frederic
Cervelló Tost, Ferran
Collell Rodríguez, Víctor

8
8
6

2
4
0

5
1
1

1
3
5

4,5
4,5
0,5

Martínez López, Carlos

8

3

1

4

3,5

Lentes
7
7
8
3
8
8

Victòries
2
1
3
0
3
3

Taules
3
0
0
0
2
0

Derrotes
2
6
5
3
3
5

Punts
3,5
1
3
0
4
3

Cerdanyola A

Cerdanyola B
Velasco Rebezón, Daniela
De Blois Afanasiyadi, Natasha
Lladós Clos, Jordi
Lladós Masllorens, Josep
Lladós clos, Jaume
Custodio Criado, Jofre
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Ideal Clavé
López Forn, Marc
Arroyo Morales, Jaime

Lentes
8
8

Victòries
6
2

Taules
0
3

Derrotes
1
3

Punts
6
3,5

Territorial A
Capellades Subirana, Marc

Lentes
9

Victòries
5

Taules
1

Derrotes
3

Punts
5,5

Territorial B
De Blois Figueredo, Adrià

Lentes
6

Victòries
4

Taules
1

Derrotes
1

Punts
4,5

Escacs Base Vila de Gràcia
Torrents Señal, Marc
Puntí Turull, Albert
Pita Argemi, Albert
Lladós Clos, Jaume
Collell Rodríguez, Víctor
Povill Clarós, Xavier
Arroyo Morales, Jaime
Lladós Clos, Jordi
Pérez García, Adrià
Cardó Llagostera, Joana Llum
Ovejero Torres, Laura
Holly Miro, Francesc
Verdu Blas, Pau
Povill Clarós, Laura
Salvador Baiges, Arnau
Camps Bayona, Adrià

Lentes
5
4
5
5
5
6
6
5
6
6
6
4
6
6
5
5

Victòries
4
2
3
3
3
4
3
3
4
3
2
2
2
3
2
2

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

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

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

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 ràpides (III) L’atac del peix lleu
Matant al drac si no es passa d’ accelerat: L’atac del Peix Lleu
Molts de nosaltres varem assistir a la impressionant classe del Gran Mestre J.A.Cuartas per
aprendre una manera efectiva de fer front al drac accelerat, però que podem fer si el nostre rival ens planteja el drac clàssic?

1.e4 c5 2.Nf3 d6

Normalment a la segona jugada, si et
fan 2...Cc6 pot voler dir que el negre
té pensat fer un accelerat, o una pelikan... i si et fan 2...d6 va més encaminat al drac normal o a una nadjorf (per
descomptat hi ha moltes més posibilitats).
3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6
5.Nc3 g6 6.f4

Aquesta és la primera jugada una mica fora de les
línees més comunes i la
que caracteritza el nostre
atac; La continuació crítica
es 6...Cc6 però encara hi
ha molts jugadors que fan
la jugada natural i es fiquen en molts problemes,
analitze’m-ho una mica:

6...Ag7 7.e5!

Es molt fàcil equivocar-se
en aquest moment si no es
coneix bé i obtenir una
posició perduda:

Lo millor per al negre es
7…Ch5, però també arribem a una posición força
interessant:

7...Cg4? 8.Ab5+! la jugada
clau que obliga a moure el
rei, perquè si es tapa d’
alfil matem a g4 8...Rf8
9.h3 Nh6 i 10.g4 es una
millora respecte a l' anteriorment jugada 10.Ae3,
deixant molta pressió al
flanc de rei.

7...Nh5! 8.Bb5+ Bd7 [si
8...Cd7 guanyem amb
9.e6!] 9.e6 fxe6 10.Nxe6
Bxc3+ 11.bxc3 Qc8
La posició està igualada,
però el negre ha hagut
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/ C ONTINUACIÓ

Teoria de ràpides (III) L’atac del peix lleu
de fer un parell de jugades
difícils, i encara així amb
12.Dd3 podem seguir atacant,
amb certes amenaçes com
per exemple f5.
6...Cbd7 es potser la variant
més solida, una bona opció
contra això podria ser jugar
Df3, Ae3, enrocar llarg i llençar els peons amb h3 i g4.
Tornem a la variant principal:
7.Nxc6 bxc6 8.e5 Nd7
9.Bc4!? potser no es la millor
jugada desde un punt de vista

objectiu, però es mòlt bona
desde un punt de vista
pràctic, i més a partides rapides.

9...dxe5
(9...d5 quasi ningú ens la farà
perquè sembla que 10.Cxd5
cxd5 11.Dxd5 guanyem la
qualitat; però la veritat és que
després de la dificilissima de
veure 11...Db6, la partida està

g5, la dama a la columna h i
fer mat.
14.Ne4 Nf6?

igualada o amb un lleuger
avantatge blanc)
10.0–0 Bg7
[Lo millor pel negre potser es
10...Ba6! 11.Bxa6 Qb6+
12.Kh1 Qxa6 13.fxe5 Nxe5
14.Qe1 Bg7 15.Bh6!? sorprenent, però realment no es

Encara se'ns podrien salvar
amb 14...Cb6 15.Ab3 Aa6
16.Tf2 Cc4, bloquejant l'alfil
de b3

15.Ng5 a5 16.Qe1 e6 17.Qh4
que sigui mòlt efectiva pq
després de 15...Bxh6 16.Qxe5
0–0 17.Qxe7, la força del nostre atac es para una mica i
potser el negre està inclus
una mica millor]

Re8 18.Rxf6! Bxf6 19.Qh7+
Kf8 20.Bc5+ 1-0.

11.f5! 0–0 12.fxg6 hxg6
13.Be3 Qc7
El nostre objectiu serà ara
molt sencill, posar el cavall a
“Si ho proveu, i em voleu enviar les
partides per analitzar-les i mostrarles en següents actualitzacions, o si
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H ISTORIA / J OAN R EGIDOR

“L’experiment Polgar”
Budapest, anys 70, la Policia entrava a la força a la casa de la Clara i en Lazlo Polgar. Duien
una ordre judicial per a endur-se les seves filles, Sofía, Zsuzsaa i Judit , perqué van decidir
no dur-les a l'escola. Tots dos mestres, en Lazlo, profesor de matemàtiques i un gran
aficionat als escacs, van proposar-se convertir-les en genis. Després d'una lluita
aferrissada, el ministeri d'educació hungar va acceptar que Lazlo eduqués a les seves filles
a casa, amb l'ajuda d'altres mestres.

Aquest experiment va resultar un éxit sense precedents. Les tres
germanes Polgar sabien llegir, escriure i tenien nocions de matemàtiques amb només 4 anys.Van rebre una educació excel.lent, parlant mes
de 5 idiomes i cursant més tard, totes, estudis superiors.

Els escacs van ser una altra
disciplina en que les noies van
destacar. Amb 7 anys ja tenien
força conciencia del joc.
Probablement hagin estat les
millors jugadores femenines que
mai hagi tingut aquest esport.
Destacades campiones del món
en les seves respectives
categories.
No es pot evitar caure en el etern
debat de perqué hi ha divisio
masculina i femenina en aquest
esport.
Les petites Polgar sempre van
negar-se a jugar en divisions
femenines, cosa que va causar
molta controversia en el seu
moment. Van demostrar que les
noies poden perfectament
competir en una categoria
masculina.
La seva germana gran, la Zsuzsaa,
va proclamar-se campiona del
món femeni a Jaén, la Sofia és
mestre internacional i la Judit, la
mes petita de les tres germanes i
la mes prolífica, va obtindre el
títol de gran mestre abans que el

mateix Bobby Fischer i ha estatt la
única de les tres germanes que ha
superat la barrera dels 2700 punts
d'elo (una gran fita per a
qualsevol).
El seu primer gran éxit, primer de
molts, el va aconseguir amb només
12 anys al guanyar el torneig de
Hastings (1988). Campiona
absoluta d'Hungria amb 15 anys, va
destrossar al gran mestre holandés
Jeroen Piket per 6-2. Un palmarés
al abast de molt pocs jugadors.
Com a anécdotes destacades,
s'havia vist a la petita de les Polgar
acudint a algunes partides amb un
peluix. La Judit va patir també una
de les anécdotes més
desagradables en la historia dels
escacs, en disputar una partida
molt controvertida contra el gran
Gary Kasparov a Linares (1994).
Contra tot pronóstic el tenia contra
les cordes quan el gran mestre,
molt presionat, va fer una jugada
perdedora sobre el taulell, movent
el seu cavall a c5, immediatament
se'n va adonar i va rectificar la
jugada, movent el cavall a d8. Tot
indicava que Kasparov va deixar
anar la peça, encara que només es

tractes de unes décimes de
segón, cosa que no l'hauria
d'haver deixat rectificar. La Judit
no va atrevir-se a reclamar la
jugada i tractant-se de Kasparov,
se li va permetre la rectificació.
Sens dubte, totes tres, noies
molt lluitadores que no van
deixar-se afectar per les crítiques i van demostrar que en la
élit d'aquest esport també hi
tenen un lloc les noies.

P ÀGINA 31

Peona i Peó

Are time-travel physics in Dragon Ball consistent? / Daniel Alsina
In this article we provide an extensive analysis of the time travels in Dragon Ball anime and manga series,
and try to work out whether they respect the laws of physics and the laws of logic. We find that they can be
made consistent, but only after several risky assumptions and further explanations not revealed in the series.
La introducció dels viatges a través del temps a la sèrie de Bola de Drac va
ser un moment àlgid, especialment per a tots aquells que tenim curiositat
científica. Les màquines del temps han captivat des de sempre tots els
amants de la ciència-ficció i s’ha mirat amb lupa la manera de tractar-los
en tota mena de pel·lícules, novel·les i sèries. La raó d’aquest article és el
convenciment que una institució com Bola de Drac es mereix el mateix
tracte. Amb l’ajuda inestimable de la Wikipedia, presentaré una visió científica dels viatges en la nostra preuada sèrie. Sí, estimat lector: en les properes línies finalment podràs respondre un dels dubtes que més t’han torbat des de la teva infància: descobrir si els viatges d’en Trunks i en Cèl·lula
tenen algun sentit o no.
Primer de tot identificarem quina hipòtesi sobre els viatges en el temps se
suposa a Bola de Drac. Hi ha 3 grans possibilitats de tractar aquests viatges:
1. Hipòtesi de la història consistent: Existeix una única línia temporal, i no es pot canviar el passat. Els viatges en el temps no
poden canviar la història, i tota
acció que facin els viatgers ha d’estar contemplada en la història
original. Exemple: Harry Potter i el
pres d’Azkaban.

2. Hipòtesi de la història variable:
Existeix una única línia temporal,
però és flexible i qualsevol viatger
del futur pot canviar el passat
tantes vegades com vulgui. És una
possibilitat inquietant, i no hi ha
gaires obres que s’hi hagin acollit.
L’exemple clàssic és la novel·la La
fi de l’eternitat, de Isaac Asimov, i
també la simpàtica trilogia Retorn
al futur sembla acollir-se a aquesta opció.
3. Hipòtesi de les històries alternatives: Existeix més d’una línia
temporal, i no es pot canviar el
passat d’una línia concreta, però

cada viatge en el temps crea una
realitat alternativa on es reflecteixen els possibles canvis en la història que introdueix el viatger. L’exemple paradigmàtic és, com veurem, Bola de Drac.
Altres obres utilitzen hipòtesis diferents al llarg del seu argument, al
meu parer de forma incoherent,
com per exemple Lost (barreja d’hipòtesis 1 i 3 a partir de la 5a temporada), Stargate (barreja de les 3
hipòtesis en episodis diferents:
1x19: 1969 (Hip. 1), Stargate Continuum (Hip.2) i 8x19-20: Moebius
(Hip.3)) i Star Trek (Star Trek VIII:
First Contact (Hip.1), Star Trek XI
(Hip.2) i Star Trek VII: Generations
(Hip.3)).
Bola de Drac demostra un exercici
de coherència ja que utilitza en tot
moment la hipòtesi 3, perquè ens
diuen clarament que existeixen
diferents realitats i que cada viatge
en crea una de nova. Quantes realitats hi ha? Una mirada superficial
podria suggerir que en són 3: una
que és la de la història de Bola de

Drac en si, una altra on els androides A-17 i A-18 han matat a
tots els guerrers excepte en
Trunks, i una altra on en Cèl·lula
mata en Trunks per viatjar cap al
passat. Però això seria inconsistent amb la línia argumental: si
només hi ha 3 línies temporals,
on viatjava el Trunks que és assassinat per en Cèl·lula? Òbviament no va viatjar a la línia del
Trunks del futur que coneixem,
ni tampoc a la línia de Bola de
Drac, perquè aleshores els protagonistes haurien conegut a 2
Trunks del futur diferents, un
que acabaria finalment amb els
androides i en Cèl·lula i un que
seria assassinat per aquest darrer. Si cada viatge al passat crea
una línia temporal extra a part
de la ja existent, necessitem 4
realitats: la original, una segona
creada pel viatge d’en Cèl·lula, i
dues més creades pels viatges
d’en Trunks des de cada una de
les 2 anteriors. A continuació
poso un breu resum argumental
de cada línia temporal per aclarir les idees. Els personatges de
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línies diferents a la que s’està explicant s’identifiquen amb el número de la seva línia entre
parèntesi (ex. Cèl·lula(1)):
Línia 1: (Origen d’en Cèl·lula)
L’A-17 i l’A-18 maten a tots els guerrers excepte en Trunks. La Bulma construeix una màquina del temps i en
Trunks viatja fins a l’any 764, creant la línia 2, per conèixer en Son Goku, advertir-lo de la seva malaltia i obtenir informació útil dels androides. Aconsegueix el seu objectiu, retorna a la línia 1 i els destrueix. Anys més
tard, en Cèl·lula, que necessita els cossos de l’A-17 i l’A-18 per arribar a la perfecció i que descobreix que ja no
existeixen, mata en Trunks i torna a l’any 763, creant la línia 3.

Línia 2: (No apareix a la sèrie)
No tenim cap informació d’aquesta línia a la sèrie, però hem de suposar que existeix per fer-ho tot consistent.
En Trunks (1) arriba del futur i crea aquesta línia, en la qual avisa a en Son Goku i companyia de l’arribada dels
androides. Els nostres herois troben alguna manera de guanyar-los, i en Trunks (1) se’n torna a la línia 1 per fer
el mateix amb els androides de la seva línia temporal.
Línia 3: (Trunks del futur)
Aquesta línia és la que es veu al manga al final del volum 33 i a l’anime en els diversos flashbacks sobre en Son
Gohan i en Trunks del futur. És idèntica a la línia 1, excepte que en Trunks és capaç de matar els androides A17 i A-18 per pura superioritat de força (degut a l’intens entrenament que ha realitzat a la línia 4 per vèncer en
Cèl·lula(1)) i després és capaç de matar en Cèl·lula de la seva línia temporal evitant que aquest pugui imitar en
Cèl·lula(1) i tornar al passat.
Línia 4: (La línia de la sèrie)
És la línia que més coneixem, ja que és la que apareix majoritàriament al manga i l’anime: en Trunks(3) adverteix en Son Goku i companyia, aquests derroten l’A-19 i l’A-20 però son derrotats per l’A-17 i l’A-18, després
apareix en Cèl·lula(1), absorbeix aquests 2 androides i obté la perfecció, i en Gohan finalment acaba amb ell
en un dels moments més èpics de Bola de Drac. Després apareix en Bu i finalment la història de Bola de Drac
GT.

A grans trets, les realitats dividides d’aquesta manera semblen muntar un complex consistent. Però hi ha
alguns problemes. Des del meu punt de vista, el problema més seriós són els viatges d’anada i tornada dels
Trunks(3) i (1). El primer viatge de l’any 784 al 764 compleix la hipòtesi de crear una realitat alternativa, però
la hipòtesi no contempla la possibilitat de tornar a la realitat original. De fet, veiem en Trunks(3) realitzar 3
viatges d’anada i tornada entre les línies 3 i 4, i sempre a anys diferents. La seva màquina “del temps” és
molt més que això: té una “memòria” que li permet viatjar a voluntat entre dues realitats alternatives i influir en el desenvolupament de cada una d’elles, sense crear cap nova línia temporal un cop ha creat la primera. És difícil de creure que això sigui possible físicament. Malgrat tot, no sembla que aquesta possibilitat
incorri en una clara paradoxa lògica. En Cèl·lula(1) és menys ambiciós i més factible: només viatja un cop al
passat, creant la línia 3, i s’hi queda. Clar que els seus objectius són ben diferents: en Cèl·lula(1) només vol
aconseguir la perfecció, no li importa en quin univers sigui, mentre que els Trunks(1) i (3) volen salvar el seu
món, i no qualsevol altre!Altres problemes vénen de conseqüències importants que es deriven d’aquest model teòric, però que a la sèrie no s’expliquen. Alguns exemples són:
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Are time-travel physics in Dragon Ball consistent? / Daniel Alsina
- En Cèl·lula(1) explica a en Cor
Petit(4) que la màquina del temps
que va utilitzar (la que feia servir
en Trunks(1)) estava programada
per anar a l’any 763, i que ell només va haver de prémer el botó.
En Cor Petit(4) aleshores raona
que en Trunks(1) devia voler anar
a visitar els seus amics de la línia
2 per dir-los que havia derrotat
els androides. Però això no té
sentit: l’any 763 és un any abans
del primer viatge d’en Trunks (1)
(la seva aparició estel·lar derrotant en Freezer(2) i el seu pare és
de l’any 764) i en aquest moment
els androides encara no havien
aparegut ni ningú de la línia 2
coneixia encara en Trunks(1). Podem suposar que en Trunks(1)
encara no havia programat la màquina per viatjar, o bé s’havia
equivocat en programar-la, o bé
en Cèl·lula(1) va canviar l’any de
destí sense adonar-se’n. És molt
important remarcar que aquest
“error” és la clau de la creació de
tantes línies i una bona oportunitat per en Cèl·lula(1) d’aconseguir
el seu objectiu: si la màquina hagués viatjat on havia de viatjar, en
Cèl·lula(1) s’hauria trobat a la línia
2 un món on tampoc existien els
androides i en canvi sí que vivien
tots els superguerrers, així que li
hauria esperat un futur ben negre.

- En Cèl·lula(1), com ja hem dit,
crea la línia temporal 3, que després se separa en les 3 i 4, degut al
viatge d’en Trunks(3). Només veiem en Cèl·lula(1) a la línia 4, i no
se sap què se’n fa a la línia 3. Una
possible explicació és que es trobi
amb els androides A-17 i A-18 quan
encara no és prou fort i sigui derrotat abans de poder absorbir-los.

- No se’ns explica com acaba amb
els androides en Trunks(1). No podia ser més fort que ells, ja que
aleshores en Cèl·lula(1) no l’hauria
pogut matar (encara que potser li
podria haver fet un atac sorpresa
devastador, però és poc probable).
Més factible sembla que en Krilín
(2) hagués trobat els plànols dels
androides al laboratori del Dr.Gero
i la Bulma(2) hagués construït el
controlador, igual que a la línia 4, i
que el controlador hagués servit
per eliminar els androides de les
línies 2 i 1. Però perquè això fos
possible caldria que a la línia 2 en
Krilín no s’enamorés de l’A-18...

La conclusió de l’article és que Bola
de Drac utilitza una hipòtesi d’històries alternatives ampliada,
que contempla la possibilitat de
viatjar diverses vegades entre dues
realitats diferents ja existents. No
he trobat cap paradoxa lògica en el
sistema, mentre que la viabilitat

física queda per als investigadors
dels departaments de Física Fonamental i ECM. En qualsevol
cas, he descobert que les realitats alternatives a Bola de Drac
són un camp d’estudi incipient
fervorosament discutit a la Wikipedia i a fòrums especialitzats, i
amb aquest article espero contribuir a les seves perspectives
de futur.

Annex: S’adjunta un mapa cronològic de les 4 línies esmentades, per visualitzar temporalment les diverses idees de l’article.
Fonts: Dragon Ball Vols. 28-35
(Akira Toriyama, Ed. Esp. Planeta de Agostini 1997-1998),
Dragon Ball Z Caps. 117-193
(Toei Animation,1991-1993),
Wikipedia (www.wikipedia.org,
DragonBallWiki
(dragonball.wikia.com),
Generación Dragon Ball (Daniel
Quesada et al., ACDC 2008),
Ciència o ficció? Treball de recerca de 2n de Batxillerat
(Daniel Alsina et al.)

Sé que tots us preguntareu el perquè tenint un GM de la talla de Daniel Alsina Leal, en un butlletí d’escacs, es
fa un article sobre els viatges en el temps de Bola de Drac? Doncs perque a part de ser un gran escaquísta,és
una gran persona i un físic brillant.
Va fer aquest article per a la revista de la facultat de física (que es diu "Planta 8") fa 2 anys, en l'edició de maig
de 2009. És una revista que té diverses “frikades” i una de les coses que s'hi fan són articles "científics" sobre
coses molt variades, i se li acudí fer aquesta contribució que ara nosaltres recuperem.
Moltes gràcies Dani!

764: En
Trunks
(3) mata
en Free-

763: En
Cèl·lula(1)
arriba amb la
màquina del
temps, però
es queda
durant 4 anys

767: Apareixen els androides i maten a tots els
guerrers tret d’en Gohan i en Trunks, i probablement també maten
a en Cèl·lula(1)

766: Neix

767: Apareixen els androides i
en Cèl·lula(1), aquest darrer
absorbeix els primers i assoleix la perfecció, però és
derrotat per en Gohan.

766: Neix

764: En
Goku mata
en Freezer
i pare

767: Apareixen
els androides i
maten a tots els
guerrers tret
d’en Gohan i en
Trunks

767: Apareixen els
androides i els guerrers els maten, probablement amb el

766: Neix

764: En
Trunks
(1) mata
en Free-

766: Neix

764: En
Goku mata
en Freezer
i pare

774: En Babidí arriba a la
Terra i ressucita el
monstre Bu, que sembra
el pànic a la Terra fins
que és derrotat per en

789-790: En Pilaf demana al Shenron de
l’estrella negra que en Goku es torni petit.
En Goku i els seus amics vencen als poderosos Baby, Súper A-17 i Omega Shenron

784-785: En Trunks fa 1 viatge al
passat a l’any 763 i avisa als guerrers de l’arribada dels androides,
creant la línia 4. Després fa un
segon viatge a l’any 766 de la línia
4, en torna amb molta més força
per les lluites contra en Cèl·lula(1)

788: En Cèl·lula neix, descobreix que els
androides ja no existeixen i ataca en
Trunks per viatjar al passat per assolir la
perfecció, però és fàcilment derrotat.
Després, en Trunks fa un tercer viatge
d’anada i tornada a la línia 4 per informar els seus amics que ha derrotat els

784-785: En Trunks fa 1 viatge al
passat a l’any 763 creant la línia
2, on avisa als guerrers de
l’arribada dels androides, i en
torna. Després fa un segon viatge a l’any 766 de la línia 2, en
torna amb el controlador i de-

788: En Cèl·lula neix, descobreix
que els androides ja no existeixen,
mata en Trunks i viatja al passat a
l’any 763 per assolir la perfecció,

784: XXVIII Torneig de
les Arts Marcials: en
Goku va a viure amb
l’Ub per entrenar-lo

780: Els androides
maten en Gohan

780: Els androides
maten en Gohan
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PRESENTACIÓ DEL PERSONATGE:
Quedem en un bar de Gràcia amb la Laura per fer l'entrevista. Aquesta
noia francesa, va venir fa dos anys per qüestions de feina, i ben ràpid
s'ha adaptat a la nostra ciutat. Ja ha jugat uns quants torneigs a Barcelona, i el per equips amb el Peona i Peó.

BUTLLETÍ 2011-2012

L’ ENTREVISTA / L’1 A 1. (P ER G ABRIEL B EASKOA )
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!

Ens rep amb un somriure que ens fa veure, ràpidament, que està molt a
gust a Barcelona. Amb ella no hem notat el que diuen dels francesos, que
siguin tan repel·lents i prepotents. Tot i la seva curta estança al nostre
país, la Laura parla perfectament el català, cosa que també trenca un dels
tòpics sobre els seus compatriotes. La seva afició als escacs no li treu
temps per a fer moltes altres activitats, i de conèixer a molta gent que no
té res a veure amb el món de les 64 caselles. Comencem l'entrevista preguntant breument pel nostre joc preferit:

TROBA’ NS A:
WWW. PEONAIPEO. COM

Com veus els escacs a Catalunya
en comparació amb França?
Aquí hi ha una cosa que a França no
tenim, que són els torneigs que es
juguen un cop per setmana durant
8 o 9 setmanes. És un format ideal
per la gent que treballa i que no pot
dedicar una setmana sencera del
seu temps a jugar a escacs. A part
d'això, tan aquí com a França s'hi
fan molts torneigs i, en general, hi
ha molta gent que hi juga. Quan
vaig arribar, va ser un dels avantatges que vaig tenir a l'hora de conèixer gent. Els escacs faciliten que
coneguis a gent d'altres països.
Perquè vas venir a Barcelona? Què
et va decantar cap a la nostra ciutat?
Quan vaig haver d'escollir on fer la
tesi la primera elecció va ser Barcelona, perquè hi havia vingut ara fa
quatre anys a jugar el torneig de
Sants, i em va agradar molt. Quan
vaig enviar la meva sol·licitud, podia
triar dos laboratoris d'entre molts

llocs d'Europa, i els dos que vaig
posar eren de Barcelona. També
em a encantar la ciutat i la
gent,que és molt simpàtica. També vaig descobrir aquests torneigs
de d'un dia per setmana i vaig
pensar que podria jugar-hi mentre vivia aquí. Ara estic contenta
d'haver pres aquesta elecció.
Ens podries explicar, més o
menys, quina és la feina que fas?
Doncs estic treballant en un laboratori de genètica, on hi estudio
els gens encarregats del desenvolupament dels animals, els que
promouen el creixement. Al laboratori hi he trobat a gent molt
simpàtica, de totes les nacionalitats, i tots hi treballem molt a
gust. Però ara no et voldria avorrir amb totes les coses que hi fem
perquè es tracta d'una feina molt
específica i complicada (riures).

Què en pensen els francesos dels
catalans?
Quan la gent que conec va saber
que me n'anava a Barcelona, tothom em deia que em costaria
molt trobar amics, perquè els catalans eren molt tancats i si no
parlaves el seu idioma ells no en
volien saber res de tu. O sigui que
no tenia bones referències, preci-

sament. En canvi, quan vaig arribar, tot i no saber ni català ni castellà, vaig conèixer molta gent i
no vaig tenir cap problema per
socialitzar-me. A part, jo vaig començar amb el castellà, perquè
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que no hi res com fer
unes ràpides en un bar
mentre prens una cervesa (riures).
més endavant m'agradaria anar a Amèrica del
Sud, i ja t'asseguro que
ningú em va posar pegues i no vaig sentir cap
mena de rebuig, més
aviat al contrari. Tinc una
molt bona impressió dels
catalans, en tots els sentits (riures). També he
viatjat per Catalunya, al
Delta de l'Ebre, a la Costa Brava, als Pirineus, i
tot plegat ho he trobat
molt bonic. Teniu un país
preciós. I Barcelona...,
Barcelona és una passada, amb mar i muntanya,
i agafes el cotxe i en dues hores et plantes a
qualsevol lloc que val la
pena. Quan era a París,
no hi havia res al voltant.
Creus que el món dels
escacs és massa tancat,
que fa que només tinguis amics dels escacs?

Jo crec que no. Bé, això
és una cosa de cadascú.
Esclar que hi ha gent que
viu pels escacs i que són
el seu món, però en general els escacs és una
afició, i la gent sap prendre-se-la com a tal. Pots
fer moltes altres coses,
com tenir la teva feina,
els teus amics fora d'aquest món, i estar totalment dins d'ell. És una
afició molt sana, tot i

Com portes el viure
lluny de casa?

Doncs la veritat és que
bé. A veure, hi ha èpoques en què trobes a
faltar els teus amics i la
teva família, i els truques
més, però, de fet, hi vaig
bastant per jugar amb el
meu equip francès. I
quan vaig a París, tot i no
ser casa meva (jo sóc de
Normandia), hi tinc
molts amics i em veig
amb ells. Però, si t'he de
ser sincera, en general
no trobo a faltar França
excessivament i, de fet,
m'agrada més la meva
vida a Barcelona que a
París.
Què en penses de la festa de Barcelona?
Ui, és una qüestió una
mica difícil, perquè si
algú de París veu això em
matarà (riures). El cert és
que hi ha moltes coses
típiques d'aquí que allà
no existeixen, com les
festes de barri o les festes majors. A mi m'agrada molt sortir amb els
amics a prendre alguna
cosa i parlar amb ells i
jugar a escacs o el que
sigui i, és per això que no
conec ni les discoteques
de París ni les de Barcelona, però també és per
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això que m'agraden tant
les festes que feu, perquè hi ha música al carrer, estàs passant-t'ho bé
amb qui vols i xerrant.
Són un tipus de celebracions molt més socials i
entretingudes que qualsevol de les altres. Aquí
la gent surt molt més al
carrer, i hi ha més festes.
Tot és ple, com ales festes de gràcia o les de la
Mercè, però també normalment, encara que no
sigui festiu o estiu. Em
refereixo a les de Gràcia
perquè jo hi visc, i la
gent es passa sis mesos
preparant coses molt
boniques per a la festa
major. És una cosa que
m'ha impressionat. Això
no ho havia vist al meu
país, i m'agrada molt.
Quina és la teva opinió
sobre la poca presència
de la dona en els escacs?
A veure, els escacs, ara
mateix són una mica
masclistes, i la gent, encara que no t'ho digui,
sempre pensa que les
noies no són tan bones
com els nois, amb algunes excepcions. Jo vaig
passar un any donant
classes a nens de totes
les edats i, quan tenen
de 8 a 12 anys, juguen
tan les nenes com els
nens. Però a partir dels
12 o 13 les coses canvien. Els nens es tornen
molt competitius i només volen guanyar. No
volen que diguis res
quan juguen perquè pe-

sen que ajudaràs al seu
rival, o que descobriràs la
jugada que estan pensant.
En canvi, les nenes s'ho
prenen d'una manera
molt més tranquil·la, i no
tenen la voluntat de buscar idees i plans concrets
per guanyar. Moltes et
demanen què han de fer, i
es veu el seu interès relatiu. N'hi ha de molt competitives, òbviament i, de
fet, les que segueixen i
arriben a ser bones, acostumen a ser molt agressives al taulell, però a partir
dels 15 anys, la majoria de
noies perden les ganes
d'estudiar i la voluntat
d'estudiar, i els nens s'entossudeixen més en no
perdre i seguir aprenent
per millorar. Al cap i a la fi
els escacs són un joc de
guerra, i suposo que eduquem els nostres nens
més enfocats a la lluita
que a les nenes. En el meu
cas es diferent perquè
quasi tots els meus amics
jugaven, i fer partides era
una manera de socialitzarnos amb ells. Per mi mai
va ser una cosa estranya
jugar amb nens, i sempre
he volgut aprendre igual o
més que ells.
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Quan surts amb els
amics dels escacs, jugues? Quina és la gràcia
d'anar a un bar i fer
unes partides ràpides?
Crec que els escacs són
una passió que tenim,
una afició per la què sentim devoció i plaer, i jo
no trobo cosa més interessant que compartir
una passió comuna amb
algú altre. Estem compartint el que més ens
agrada i això ens fa feliços. I ajuda a compartir
estones i una amistat. De
fet, molta gent pensa
que com uns “frikis”,
però jo estic orgullosa de
ser-ho. Ser “friki” d'alguna cosa vol dir que tens
estímuls per alguna cosa

A
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a la vida. Si no ho ets,
què? Fas les coses sense
passió i passes per la vida sense gaudir-la. Jo
crec que els escacs són
un món impressionant, i
que la gent que pensa
que som uns alienats es
perd un art i molts moments increïbles.
Aquest desembre, el
Peona i Peó organitzarà
un Open a Mas Guinardó. Et sembla important
pel club?
Sí! m'encanta la idea.
Crec que és una oportunitat perfecte per pujar
el nivell d'escacs a Barcelona. És molt important
pel nostre club i pel Mas
Guinardó, perquè es po-

den convertir en un referent per a altres institucions. Portarà molta gent i
regenerarà el barri. Quan
hi ha un torneig, els bars
del voltant del local on
es juga són plens de gent
amb taulells, comentant
les partides i jugant. És
un fet que dona interès a
un barri, i un esdeveniment social digne de ser
viscut. Són iniciatives
que incentiven aquest
joc, que per molta gent
és tan important. Des
d'aquí, vull felicitar als
organitzadors, no només
d'aquest, sinó de tots els
altres torneig que es fan
a Barcelona.

Hi jugaràs?
Hi jugaré. I tant! Crec
que és una ocasió que no
es pot perdre!

F E D ’ E R R AT E S:
A part de les milers faltes d’ortografia, hi ha més errors com:
-Leo Arroyo no té 2554 d’ELO. Sinó que té 2086.
-Va haver-hi un petit error a la transcripció de la partida de Víctor Lillo, la línea que es juga és
7… d4 8. a3 Ba5. 9. b4 Cxb4 10.0-0… I seguint normalment amb 10… dxc3.
-Deuen haver moltes més ocultes, demanem disculpes als lectors que les hagin identificat.

¡ ¡ M OLTES G RÀCIES! !

