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I O BERT I NTERNACIONAL

DEL

“... And a happy new
year!...”
Primer de tot, desitjar
-vos una bona entrada
a l’any que tot just
comença.
El pistoletazo de sortida,

G ENER 2012

G UINARDÓ
rar a fons i reprendre
el torneig amb més
ganes i forces, i encarar en plenes condicions l’sprint final.

El Mestre Internacioel dia 27 de desembre de nal Lluís Maria PerpiPer sort per alguns,
2011, inaugurava el tor- nyà lidera el grup A
avui, a dia 1 de gener,
neig de Nadal del Guiel torneig es pren un nardó. A dins hi ha tota la amb mig punt per
sobre que la resta, i al
respir per a que
informació!
grup B hi ha un triple
puguem pair bé les
empat, on Roger Cerdiferents celebracions
velló és l’estandarte
d’ahir la nit.
del club.
És necessari aquest
Una cordial salutació.
parèntesis, per respi-

¡N O ET PERDIS !...


La informació
dels diferents
torneigs!



Les noves seccions (qui serà el
pròxim en rebre un varazo?)!



L’entrevista al
que fins ara
havia anat líder
solitari del grup
B...

… I moltes coses més!
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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 !
C ADA MES TINDREM UNA O DUES PARTIDES COMENTADES DEL I O PEN I NTERNACIONAL DEL G UINARDÓ .
A QUEST MES , AMB TOTA LA DILIGENCIA DEL MÓN , ENS LA COMENTA EL M ESTRE F IDE E NRIQUE C OLÓN .
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E DITORIAL / M ARC L ÓPEZ
Estem francament
sorpresos de la quantitat
(i qualitat) de jugadors
que han decidit jugar
finalment l’Open.
Per un club com el
nostre, és un honor tenir
el cartell que té aquesta
primera edició del
torneig de Nadal:
7 Mestres Internacionals,
4 Mestres Fide,
1 Candidat a Mestre,
5 Mestres Catalans i
1 Mestre nacional.
A més a més, ni en la
visió més optimista ens
imaginàvem una
participació similar.
53 jugadors al grup A i
¡91! Reals al grup B.
El fet de que fos per
festes de Nadal no
ajudava a creure en tal

acceptació, però he de dir
que ens ha fet molta
il·lusió organitzar aquest
torneig, i farem tot el
possible per a que
tothom surti amb una
excel·lent opinió de la
sala de joc i de la
organització.
Com tothom, admetem
que hem comès alguns
errors, però això tan sols
es traduirà en una
organització més acurada
en les properes edicions, i
no exagero quan dic que
ja hem pensat en alguns
canvis.
No m’enrotllo més, en
aquest número podreu
trobar la informació de
les cinc primeres rondes,
informació del campionat
d’Espanya de ràpides, del

torneig de celebració del
80è aniversari del club
d’escacs Mollet, i moltes
coses més.
A més, gràcies al torneig
de Nadal, podrem
comptar cada mes amb
comentaris de partides
de gent que en sap una
miqueta més que la
resta.
Benvinguts! Moltes gràcies i bon any 2012!
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I O PEN I NTERNACIONAL

DE

N ADAL

DEL

G UINARDÓ / E NRIC G ARCIA

Dia del muntatge Open Peona i Peó
Pis de dalt.
Feina prèvia de l’àrbitre principal:
Tot àrbitre d’un torneig o open fa una tasca previa molt important i elaborada. Rep
i atèn mails dels participants, passa totes les dades, comprova que no falti cap, fa
un ordre de rànking, comprova els diferents ELO’s,... A més, qualsevol equivocació
en el més mínim detall pot suposar una alteració important en el transcurs del
torneig.

“El botó s’apreta
així”

“Apretar un botó i
llestos”
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Dia del muntatge Open Peona i Peó
Pis de dalt.
Classificació i ordre de taules:
Per la gent prevista al Open, el muntatge de taules es preveu complicadíssim i
faraònic. Hi ha taules a tots els pisos del Mas Guinardó i s’aprofitaran pràcticament
totes. Hi ha gent a l’organització que ja ha previst que al moure-les després les
hem de deixar on estaven. Per tant resulta molt important classificar-les per saber
d’on les hem agafat.

“Importantíssim
classificar totes les
taules!”

“Ha començat la
gran moguda!”
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I O PEN I NTERNACIONAL

DE

N ADAL

DEL

G UINARDÓ / E NRIC G ARCIA

Dia del muntatge Open Peona i Peó
Pis de baix.
Muntatge de la sala d’actes:
A la sala gran s’han d’ubicar molts jugadors i taules. En principi només hi ha
cadires. Es necessitarà gent del club més o menys relacionada amb l’organització,
junta o voluntaris amb empenta per muntar-ho tot. Ja tenim la majoria experiència
en muntatges diversos com escolars, per equips de diumenges o trobades
d’escoles properes al club; però això té pinta de muntatge seriós. Pot durar tot el
dia. “Tommy Tapas” està obert per si cas pot ser necessari tornar a la tarda. Inclús
es preveu possibles relleus de gent.

“Primer fem espai
que ens ve una de
grossa...”

Planificació perfecte.
Xerrada per
dissenyar la
col·locació de taules
i passadissos pel pas
de la gent.
“Ha d’haver un
passadís central pel pas
de l’àrbitre”
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“L’àrbitre principal
ha de passar per
aquí fijo”

Moguda de taules
amunt i avall.
Algunes que estan a
baixa van a dalt. I la
majoria de les de dalt
van a baix.
L’ascensor ha tingut
feina aquest dia.
“Aquesta també és
aprofitable, les blanques
de Torxa les pujarem a
dalt”
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I O PEN I NTERNACIONAL

DE

N ADAL

DEL

G UINARDÓ / E NRIC G ARCIA

Tot va
començant a
prendre forma
ja. Inclús s’han
penjat els
anuncis del
torneig.
L’esquelet està
quasi a punt.
Falta encara
per això els
rellotges i les
peces. Tot
indica que es
tornarà a la
tarda

“Potser va
arribant el
moment de
pensar en un
“Tommy
Tapas”...”

P ÀGINA 9

Peona i Peó

“I al final, després de tant pencar, i a l’espera de petits detalls, queda muntada la sala”

“Només esperem que estigueu tot lo a gust
que s’hi pot estar en un torneig, i que feu
grans partides”
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L’ ALTA
El 2012 començarà
tant ple d'activitat
escaquística com ha
estat el 2011. En el
primer pla nadalenc
del nostre club hi ha,
sens dubte, la
celebració del I Open
Internacional de Nadal
del Guinardó. A hores
d'ara podem dir que la
resposta de tots
vosaltres i del món
dels escacs en general
ha superat les nostres
expectatives. En el
moment d'escriure
aquestes línies ja
comptem amb 136
inscrits (gràcies per la
confiança!) i les sales
del Mas estan
esperant l'inici de la
competició. L'esforç és
important i des de la
junta volem agrair a
tots aquells que heu
estat col·laborant en
absolutament totes les
activitats prèvies. Ja
només queda esperar
que gaudim d'unes
grans tardes d'escacs.
Les vacances han
suposat una pausa en
el torneig escolar de
Barcelona, on en
aquests moments hi
ha peones i peons
líders en totes les categories de sots-8 a sots-

ESFERA :

L A J UNTA

14. Molts d'ells han
combinat aquest fet
amb grans actuacions
en altres torneigs
d'edats que s'han
acabat el darrer mes
(Vila de Gràcia i Mollet).
Al mes de gener també
celebrarem l'assemblea
ordinària, on tindreu el
balanç anual de
cadascun dels aspectes
relacionats amb Peona
i Peó. A més, es
celebrarà també una
assemblea
extraordinària per tal
d'aprovar la reforma
dels estatuts i l'inici del
procés d'elecció de la
junta pels propers
anys. Considerem que
ambdós fets són
importants.
L'assemblea es celebra
una vegada a l'any (per
tant suposa una
dedicació temporal
petita) i és el moment
tant d'assabentar-vos
de primera mà de com
han anat les coses,
quins són els plans de
futur i quins possibles
problemes han sorgit;
com d'expressar la
vostra opinió.
Qualsevol persona amb

ganes de col·laborar i
idees noves serà molt
ben rebuda.
P.D:
En els darrers dies també
s'ha produït una molt
bona notícia en l'àmbit
esportiu. L'equip "B" que
tant bona temporada va
fer la temporada passada
a la categoria Preferent
de la territorial de Barcelona, jugarà finalment a
segona divisió nacional.
És un ascens clarament
merescut doncs cal recordar que es van guanyar
deu matxs (entre lliga
regular i eliminatòries per
l'ascens) i que es va perdre la final pels pèls. Amb
aquest ascens es confirma un posicionament
dels equips en gairebé
totes les categories que
molts pocs clubs disposen
en l'actualitat.

“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 OTOS

V ISTA DE LA S ALA
D ’A NÀLISI .
E N PRIMER PLA
L UC I Ò SCAR
COMENTANT LES
TAULES DE LA
TERCERA RONDA .

V ISTA GENERAL
DE LA S ALA
D ’A CTES EN
PLENA RONDA .
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E L C ONSELL DEL M ESTRE / F REDERIC C ORRIGÜELAS

L ES TRES LLEIS DELS FINALS DE PEONS
Els finals de peons són,
de vegades, els més arriscats, perquè intuitivament és molt difícil saber si es guanya, si són
taules o, fins i tot, si es
perd. Només volem entrar-hi quan estem segurs que es guanya, o
quan busquem les taules
i sabem amb seguretat
que ho són.

Ara bé, suposem que
volem guanyar la partida
i podem entrar en un
final de peons. Com podem saber amb seguretat que es guanya? És
per això que vaig elaborar aquestes tres lleis.
No les trobareu enlloc
més que aquí, al Consell
del Mestre del butlletí
de Peona i Peó. Espero
que us ajudin a decidirvos a si entrar o no en
un final de peons.

1ª llei
Un final de peons es
guanya si es compleix la
regla del quadrat
Tots sabem que si tenim
un peó passat, hi ha una
regla per saber si corona
o el rei el para. Si per
regla del quadrat veiem
que el peó corona, no
cal que ens hi trenquem
més el cap: es guanya.

flanc. Per això, normalment, els finals amb peó
de més es guanyen, perquè recolzes el teu passat amb el rei i l’altre no
pot crear un passat.
3ª llei

A les següents pàgines us espera la
il·lustració en forma
de diagrames de les 3
lleis dels finals de peons. No us ho perdeu!

En cas que no es guanyi
per regla el quadrat, i no
es pugui recolzar el peó
passat amb el rei, un
final de peons s’ha d’intentar guanyar amb
una cursa de peons.

2ª llei
En cas que un final no es
guanyi per regla del quadrat, si es pot recolzar el
peó passat amb el rei, es
guanya

Evidentment, si et paren
el peó passat, caldrà que
el rei l’ajudi a coronar.
Això només passa quan
l’altre no pot crear un
peó passat per l’altre

Això vol dir que, per progressar, caldrà anar a
buscar els peons d’un
flanc mentre el rei contrari et ve a menjar els
de l’altre. Un dels dos
coronarà primer. Hem e
comptar per veure si
guanyem la cursa.

L’E SCOLA
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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1ª Llei
Es guanya:

No es guanya:

Les negres han proposat aquí un canvi de
torres. L’hem d’acceptar? Sí, ja que per
regla del quadrat ja veiem que entrem en
un final de peons guanyat, no cal donar-hi
més voltes ni calcular res: es guanya.

En aquest altre exemple, si canviem torres, el rei pararà el peó perquè entrarà al
quadrat. Això vol dir que falla la 1ª llei,
haurem de mirar si es compleix la 2ª. Ho
veurem després.

2ª Llei
Es guanya:
Aquí, si canviem torres, hem de veure si el nostre rei arriba a recolzar el peó d’a4. 1. Txe7+
Rxe7 2. Rf3 Rd6 3. Re3 Rc5 4. Rd3 Rb6 5. Rc4
Ra5 6. Rb3. Ho hem aconseguit! És cert que el
negre podia fer altres jugades, però en totes les
variants aconseguim acostar el rei fins que recolza el peó d’a4. Un cop tenim això, ja és qüestió d’anar pujant el peó amb l’ajuda del rei. És
cert que no el podrem coronar, però ens permetrar que el rei adversari quedi passiu i puguem menjar-li la resta de resta de peons.

P ÀGINA 14

Peona i Peó

2ª Llei
No es guanya:
Aquest final l’hem vist abans. Per regla del quadrat no es pot guanyar. Anem a veure si podem
recolzar el peó passat amb el rei. Està clar que
no, perquè deixaríem el peó de la columna h
sense vigilància i ens coronaria. Tenim el rei
esclavitzat. Falla la 2ª llei, també. I l a3ª? Ho
mirarem després.

3ª Llei
Es guanya:
El canvi de torres provocarà que el rei blac vagi
a menjar-se els penons del flanc de rei mentre
que el negre anirà a menjar el del flanc de dama. Cal comptar per veure qui guanya la cursa:
1. Txc6+ Rxc6 I ara comptem: Re5, Rf5, Rxg5,
Rf6, g5, g6, g7, g8 són 8 temps. A veure el negre: Rb5, Ra4, Rxa3, Rb2, a5, a4, a3, a2, a1 són
9 temps, El blanc corona i el negre es queda
amb el peó a 7ª, però li toca el blanc i guanya
entregant la dama pel peó i coronant l’altre. El
blanc surt victoriós de la curs. Val a dir que calcular una cursa de peons no és gens fàcil. Moltes vegades corones primer i no guanyes, perquè no pots impedir que el rival coroni i has d
efer continu. Per això s’ha de deixar com a últim recurs, i només fer-la servir quan les lleis
anteriors no serveixen per guanyar.

No es guanya:
Per iniciar una cursa de peons aquí hauríem de menjar el peó de g6
i fer pujar el de g. Calculem: 1. Txe7+ Rxe7 2. Rf3 Rd6 3. Re3 Rc5 4.
Re3 Rb6 5. Rd4 Ra5 6. Re5 h4 (ara que hem sortit del quadrat, el
peó h s’escapa) El peó trigarà 4 temps a coronar: h4, h3, h2, h1. El
nostre rei trigarà: Rf6, Rxg6, Rf7, g6, g7, g8, un total de 6 temps.
Està clar que no guanyem la cursa... Com que fallen les 3 lleis,
aquest final de peons no convé, per tant, no hi entrem.
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T ORNEIGS .
Evidentment, sense
tenir en compte el nostre magnífic obert nadalenc, aquest mes de
desembre només tenim
cròniques del campionat d’Espanya de ràpides i de la festa que va
ser l’aniversari número
80 del club d’escacs
Mollet.

Cert que s’estan jugant
els campionats d’edats
de Barcelona on hi juguen un munt de peons
i peones, però encara
no hem aconseguit cap
crònica ni partida comentada dels futurs puntals del club i perquè
no, dels escacs catalans.

Amb tot, això va com
va, i si no ets del club
però sí lector del butlletí, envia’ns les teves
pròpies cròniques que
això ho hem de tirar
endavant entre tots,
així que; moltes gràcies
i esperem que ens disculpeu l’escàs material
d’aquest mes:

“A LES SEGÜENTS PÀGINES PODREU
GAUDIR DE TOT UN SEGUIT DE
CRÒNIQUES I PARTIDES COMENTADES
DELS DIFERENTS TORNEIGS ”.
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C AMPIONAT D ’ ESPANYA DE RÀPIDES / L ÓPEZ F ORN
El diumenge 18 de desembre es va celebrar
el campionat d’Espanya
de partides ràpides a
les cotxeres de Sants.
Un torneig duríssim
vora els 160 inscrits.
Del club va haver-hi
poca participació, però
els que hi vam anar
vam intentar donar
guerra.
Per posar un exemple,
aquesta és la cara de
felicitar que se li queda
a un després de vèncer
al Mestre Internacional
Antonio Gual i entaular
amb el Mestre Fide Gómez Jurado. Enhorabona Ferran per aquests
meritoris punts!

Hem de felicitar un altre cop al nostre
col·laborador habitual
Josué Expósito, que va
aconseguir guanyar al
Gran Mestre Marc Narciso. Esperem que en
pròxims números ens
comenti quines obertures va fer servir en
aquest torneig!

nen bé els ritmes ràpids. Va saber jugar
molt bé les seves armes i va acabar el torneig imbatut havent
jugat envers 7 titulats!

Pel que fa al torneig en
sí, s’ha de destacar el
més que meritori i
¿sorprenent? Tercer
lloc aconseguit pel
Mestre Català David
Ayza. Poso sorprenent
entre signes d’interrogació, doncs ha
demostrat en més d’una ocasió que se li do-

Al ser un campionat
d’Espanya, el poder
jugar estava limitat als
jugadors nacionals,
però no van faltar visites com la del nostre
estimat Jaime Cuartas.

La primera posició fou
pel Gran Mestre Ibragim Khamrakulov, i la
segona pel també
Gran Mestre Salvador
Del Río.

“A l’esquerra en
Ferran, i a la dreta
on li tocarà jugar
d’aquí un temps si
segueix progressant
com fins ara”
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D ’E SPANYA DE RÀPIDES

/ L ÓPEZ F ORN

Els trofeus que
algún dia
guanyarem…
Snif, snif… Tant
debò...

“Aspecte de la
sala de joc
durant una de
les rondes.
Abarrotada!”

“En Josué jugant
un peix lleu, un
chackal, un ullals
de llop?”
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O PEN 80 È

ANIVERSARI CLUB D ’ ESCACS MOLLET

Aprofitant l’escrit que
es va penjar a la pàgina
web de peona i peó en
el seu dia:
Del 4 a l'11 de desembre s'ha celebrat a Mollet l'Open 80 Aniversari Club d'Escacs Mollet juntament amb tres
tancats valids per norma MC, MI i GM respectivament. Pel que fa
a l'open i degut a la falta de quorum del grup
A només es van celebrar el torneig corresponent al grup B limitat
a jugadors amb menys
de 1900 elo FIDE i
el grup C per nens i nenes fins a 14 anys amb
menys de 1850 d'elo
català.
Com ja és típic la pri-

mera setmana de desembre és un caos ja
que al dies de festa alterns es suma que la
gent fa pont en dies
diferents, fet que fa
quasi impossible quadrar agendes. Sorprenentment aquest fet a
priori advers va ser
aprofitat per l'organització del torneig, a qui
felicitem des d'aquí, ja
que a més a més de
dissenyar els horaris
acertadament en funció de que fos festa o
no, un cop començat el
torneig tot i respectant
les bases va preveure
un horari flexible que
va permetre a aquells
jugadors que de comú
acord volien començar
abans les seves parti-

des els dies feiners ferho.
Pel que fa als resultats
del torneig, la jugadora de Peona i
Peó Daniela Velasco va quedar segona
del grup C empatada a
punts amb el Gerard
Ayats però amb pitjor
desempat, i el també
jugador del Peona i
Peo Ramon Povill va
quedar segon delgrup
B empatat a punts
amb l'Oriol Porta però
amb pitjor desempat.
Des d’aquestes línees
felicitem a en Ramón
pel seu gran tornig, i a
continuación comentem una de les seves
partides:

“Felicitats
Ramón per la
segona
posició!”
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O PEN 80 È A NIVERSARI

CLUB D ’ ESCACS MOLLET

Hernández Funes, Héctor (2037) - Povill Batlle, Ramón (1937)
1. e4 e6 2. d4 d5

Nbd7 15. Rd2 c6

(Sembla que sempre que
pot en Ramón juga la
francesa, li haurem de
passar els apunts del Chackal per si les mosques,
que vagi amb compte)

(la continuació c4 sembla
més bona pel blanc, ja
que trencar l’estructura
del negre sembla interes-

3. Nc3 Nf6 4. exd5 Nxd5
5. Nxd5 exd5 6. Nf3 Bd6
7. Bd3 Bg4 8. 0-0 0-0
9. Re1 Qf6
(Fins aquí tot semblava
correcte, no em feu dirvos com es diu aquesta
variant en concret, però
no hi ha masses complicacions, s’han anat treien

les peces i prou)
10. Be2 h6
(El blanc potser hauria
d’haver escollit la variant
més agressiva d’alfil g5
amb la qual es pot arribar
a una posició on el blanc
està lleugerament més
ben desenvolupat que el
negre (Qxg5 Nxg5, Bxd1
Raxd1) )
11. Ne5 Bxe5 12. dxe5
Bxe2 13. Rxe2 Qe6
(Sembla que el blanc queda millor prenent primer
de peó el cavall) 14. Bf4

sant) 16. Qh5 Rae8 17.
Re1 Nf6 (En Ramón aprofita molt bé el temps en
aquest moment i recicla
el cavall amb una bona
maniobra)
18. Qe2 Qf5 19. Bg3 Ne4
20. Rd3 f6 21. e6 Rxe6 (El
negre pot començar a
pensar en la victòria, té
peó de més i un cavall
que a priori sembla més
bo que no pas l’alfil rival)
22. Rf3 Qg6 23. Re3 Nxg3
(potser hauria d’haver
aguantat el cavall i ser
més agressiu amb un f5 o
un doblament de torres a
la columna e) 24. hxg3
Rxe3 25. Qxe3 Qxc2 (Ara
bé, la idea de guanya el
segon peó que s’amagava

en el pla de canviar el
cavall per l’alfil també és
prou interessant
(demostra tenir dots de
bon tàctic, i amb les següent jugades ho podrem
comprovar millor, encara
que després li jugarà una
mala passada aquest esperit de lluita combinativa) 26. Qe6+ Kh7 27. Qe7
Qd2 (Aquí comença l’espectacle de deixar les peces penjant, que durarà
unes quantes jugades fins
que al final s’acaba deixant la torre) 28. Re2 Rf7
29. Qe6 Qd3 30. Re3 Qg6
31. Qc8 f5 (El consell de
l’amic fritz és fer escac a
b1 i pujar el peó d’f) 32.
Re6 Rf8 33. Qd7 Rd8
(Segueix jugant en foc
oferint el ball de les peces canviants) 34. Qe7
Qg5 35. Qc7 d4 (I de tant

nera fàcil per exemple, el
blanc pot portar el rei a
h2 i tapar-se amb la dama
a h4 quan la dama negre
de d1 vagi a h5 fent escac, evita d’aquesta manera el continu i queda
amb torre de més, i el
peó central acabarà queien igual que tots els demés, si juga com rei f2 tal

com va anar la partida,
també segueix guanyant
amb pràcticament totes
menys amb la que va fer)
38. Kf2 d3 39. Re8 Qd2+
40. Kg1 Qd1+
1/2-1/2
jugar amb foc s’ha acabat
cremant, just quan el negre pensa que el pitjor ja
ha passat i avança d4, el
blanc subtilment li menjarà la torre sense cap contraprestació) 36. f4 Qg4
37. Qxd8 Qd1+ (Per mantenir l’avantatge de ma-

(Amb la torre a e8, el negre aconsegueix les taules ja que si el blanc vol
anar a h2, no es podrà
tapar amb la dama a h4 ja
que quedarà la torre penjant, i encara tornaria a
estar millor el negre)
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O PEN / L ÓPEZ F ORN

I Open Internacional de
Nadal del Guinardó.
Prèvia:
Més o menys, el que va
ser el muntatge de la sala
queda explicat en pàgines
anteriors gràcies a la visió
aguda d’Enric García.
Poc més a comentar potser, que la organització
d’un Open porta molta
feina al darrere i poca
cosa més.
(L’organització decidí afegir premis al total del torneig, anunciats al discurs
inaugural: Premi de Bellesa, al millor sots 18 del
grup B, talment com al
millor sots 12 del mateix
grup, i per ambdós grups
un premi per sorteig aleatori segons el ranking final).

Expectació i ball de trucades a l’espera dels primers pairings.
Ronda 1:
Personalment notava els
nervis de la inauguració.
¿Els hi agradarà la sala de
joc?, ¿És tot en ordre?,
¿Els cartells son prou
clars?

Però poc a poc s’anava
omplint
el
Mas
d’escaquistes i només
quedava començar la primera ronda.

Resultats esperats fins al
taulell 8 on Capellades no
podia amb Lozano Díaz, i
aquest últim no podia
amb Capellades ni repetint dos cops la mateixa
posició.
A la taula 11 el jugador

de Nimes José Gómez
també donava la sorpresa davant Barbero Senidic esgarrapant mig
punt.
Una taula més avall, la
12, Marc Pozanco treia
el mateix resultat de la
seva partida amb García
Cano.

Tot seguia tal com
s’esperava fins la taula
15 on Albert Garreta
guanyava al Mestre Català Brusi Noguera.
Tot seguia l’ordre natural de resultats, bé que
Fernández Aguilar també
feu taules, talment com
Como Andrés davant
teòricament més forts,
Solé Bové guanyava a

Vives Cabau i Gisbert Mir
entaulava amb De La Plaza, però la sorpresa (o no
tant) la protagonitzaven
els menuts germans porta que als últims taulells
guanyaven als més que
rodats Rodríguez Rebull i
Bosco Prats.
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Ronda 2:
Esportivament:
Sorpresa, i de quina manera, a la taula tres.
Herms fulminava a Bergez aprofitant un truc
d’obertura.
A la quarta Mas recorda
entaulava amb Jorge
González.
Pràcticament cap sorpresa més fins arribar a
la taula 22, on Enric
Masferrer aconseguia
les taules davant del
que sigui probablement el més veterà del
torneig, el Mestre Nacional Ridameya Tatche.
Extraesportivament:
Ens agrada les mostres
d’amabilitat i els comentaris positius sobre
la organització del torneig. Gràcies.

“Al tercer dia
ja es deixaven
veure les
samarretes
amb motius
d’escacs de la
nostra
col·laboradora”

NOSTRE

O PEN / L ÓPEZ F ORN

Ronda 3:
Ja es produeix el primer duel entre Mestres
Internacionals:
Vidarte i Cruz feien
taules. Pantoja supera
a Lillo, Rojas a Herms i
Perpinya a Colon a les
primeres taules.
Jorge González es refà
de les taules anteriors
guanyant al Candidat
Master mexicà.
Mas Recorda seguía
sorprenent i entaula
amb Capellades, mateix resultat que Barbero vs Comellas i Bergez
vs Òscar García.
Els menuts Porta van
sumant, avui en Guillem vs en Dani García i
l’Oriol vs Vives Cabau
s’enduien
cadascun
mig punt.

Ronda 4:

Ronda 5:

Els duels entre Mestres
Internacionals van augmentant en número. A la
taula 1 Perpinyà empata
amb Muñoz Pantoja,
igual que a la taula 2 Cruz
ho fa amb Rojas Keim.

Entaulaven molt ràpid
Muñoz i González.

A la 3 Jorge González
venç a Arturo Vidarte. I
una mica més abaix, Luc
Bergez intenta refer-se
d’un dubtós inici de torneig vencent a Ridameya.
Pere Mas segueix oferintnos sorpresas entaulant
amb el Mestre Fide Víctor
Lillo.
Ferran Cervelló entaula
amb Jordi Comellas i poc
més a destacar. La classificació la tanca Catarineu
amb 0 de 4. Ànims!

Perpinyà a la 2 guanyava
a Rojas Keim i es posa
líder en solitari.
Barbero empata amb
Cruz i el Candidat Master
Ramírez García venç a
Capellades. Colón derrota
a Asensio i Luc Bergez
enganya a Subirachs
Mancebo en un final que
olorava a taules.
Al matx del club en Masferrer aprofitava una badada de l’Òscar per endur
-se el punt, i per fi, a l’últim taulell, Catarineu
aconseguia sumar, això
sí; a costa del seu company de club Gisbert Mir.
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L A PARTIDA D ’ EL NOSTRE O PEN / E NRIQUE C OLÓN
Enrique Colón (2301) — Teodoro Asensio (2156)
Ronda 5.
I Open Internacional del Mas Guinardó
{Aquesta partida fa referència a la ronda 5 del torneig. Jugava amb blanques contra tot un
jugador experimentat com és Teodoro Asensio, i per a mi era molt important aconseguir la
victòria per a mantenir-me a dalt amb opcions. Aquesta partida fa referència la ronda 5 del
torneig. Jugava contra el jugador experimentat Teodoro Asensiso, i per a mi era molt important aconseguir la victòria per a mantenir-me a dalt amb opcions.}
1. d4 {Jo acostumo a sortir de rei, però últimament estic estudiant sortir de dama, i per aquesta
partida vaig decidir que
seria una bona idea.} Nf6
2. c4 e6 3. Nc3 c5
(3... Bb4 {Condueix a la
coneguda Defensa Nimzoindia, i és el que pensava que em jugaria.})
4. Nf3 (4. d5 {És la jugada
principal, en el que entrem en una Benoni. Però
fruit del meu desconeixement en aquestes posici-

ons, no hi vaig entrar.}
exd5 5. cxd5 d6) 4... cxd4 5. Nxd4 a6 6. g3
(6.e4 {Transposava a un
maroczy típic de posicions de paulsen.})

6... Qc7 7. Bg2 Nc6?!
(7... Qxc4 {És la línia principal. Les negres accepten el repte intentant
castigar a les blanques
per no haver tret l'alfil
per e2, des d'on defensa
el punt c4.} 8. O-O Nc6 9.
Nb3 {I aquí hi han moltes

partides. Però per exemple, aquesta partida de
Carlsen, tot i que sigui
una partida ràpida, demostra que les blanques
tenen compensació.} d5
10. Bf4 Qb4 11. e4 dxe4
12. Re1 Be7 13. Bc7!

Amenaçant caçar la dama, amb a3 seguit d'Af1}
e3 14. Rxe3 Qg4 15. Bf3
Qh3 16. Bd6 (16. Na4 $1)
16... O-O 17. Bxc6 Ng4
18. Bg2 Qxh2+ 19. Kf1
Nxe3+ 20. fxe3 Rd8 21.
Bxe7 Rxd1+ 22. Rxd1 h6

23. Kf2 Qh5 24. Rd8+ Kh7
25. Be4+ f5 26. Bg2 e5 27.
Nd5 Qf7 28. Rf8 Qg6 29.
Nc7 Rb8 30. Bd5 Qg4 31.
Bd6 Qd1 32. Bg8+ Kg6 33.
Bxe5 f4 34. Bf7+ Kh7 35.
Bg8+ Kg6 36. Nd5 fxg3+
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37. Bxg3 Bf5 38. Ne7+
Kh5 39. Rxf5+ g5 40. Bxb8
Qc2+ 41. Kg3 {1-0 Carlsen,M (2786)
-Skripchenko,A (2455)/
Cap d'Agde 2008/EXT
2009})
8. Nxc6?!
{I aquesta tampoc és la
millor en aquesta posició.} (8. O-O {És la jugada
principal, a mi em
preocupava algun Ce5 o
Ca5, però no hi ha res. I el
blanc segueix amb b3,
Ab2, Tc1... I és una posició molt còmode. Com a
mostra, aquesta partida
de Paco Vallejo, que va
guanyar ràpidament.}
Be7 9. b3 O-O 10. Bb2 b6
11. Rc1 Bb7 12.
Nd5 exd5 13. cxd5 Bc5
14. Nf5 Qd8 15. dxc6 dxc6 16. Qc2 Re8 17. Rcd1
Qc7 18.
Nxg7 Re5 19. Nf5 {1-0
Vallejo Pons,F (2697)Perez Felipe,M (2305)/El
Sauzal
2010/CBM 138 Extra})

8... dxc6 (8... bxc6 {Era la
altra opció molt
considerable.})
9. O-O e5 10. h3?!
{Jugada ''profilàctica'' per
dir-ho d'alguna manera.
En part evita alguns Cg4
molestos, em faig un foradet a h2 pel rei en cas
de jugar algun f4, i sobretot volia esperar a que
defineixi la casella del seu
alfil de f8.}

Be6 11. b3 Rd8 12. Qc2
Qc8 (12... Be7 {Seguit
d'enroc, i la posició està
igualada.} 13. Be3 O-O
14. Na4 Nd7
15. Rad1 {És el que vaig
pensar en partida, crec
que aquí les blanques
estan una mica millor.})
13. Kh2 b5?
{Crec que ara aquest tipus de jugades són
innecessàries. El negre
encara estava a temps de
fer Ae7 i enroc.}

O PEN / E NRIQUE C OLÓN
14. Ne4!
{I aquí les negres estan en
problemes.} bxc4?
(14... Nxe4 15. Qxe4
(14... Be7 {Era millor.}
15. Bb2 Nd7 16. cxb5 (16.
f4)
16...cxb5 17. Rac1 $16)
15. Nxf6+ gxf6 16. Be3 +{I les blanques aquí
tenen un joc molt fàcil.}
h5 (16... cxb3 17. Bxc6+
Bd7 18. Bxd7+ Qxd7 19.
axb3 17. h4!? {Amb la
idea de parar un h4 del
negre que em molestava.} (17. Rfd1 {Era més
forta.})
17... Rg8 18. Rad1 Be7?
(18... Bd5 19. bxc4 Bxg2
20. Kxg2 Be7 21. Qe4 (21.
Qh7 Qg4) 21... Qe6 {I les

blanques estan molt millot, però les negres encara poden oferir més
resistència.}) 19. Qh7 +{Un altre problema que el
meu rival passa per alt en
aquesta posició.} Rf8 20.
Bh6 Rd4 (20... Bf5 21.

Qxf5! Qxf5 22. Bxc6+ Rd7
23. Bxd7+ Qxd7 24. Rxd7
Kxd7 25. Bxf8 Bxf8 26.
bxc4 +{Ésel que vaig calcular.})
21. Bxf8 Bxf8 22. Rxd4
exd4 23. bxc4
{I el meu rival abandona.}
1-0

“Per a mi era
molt important
aconseguir la
victòria per a
mantenir-me a
dalt amb
opcions”
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U NA

MICA MÉS D ’ OPEN

/ L ÓPEZ F ORN

“Els agraïments els
hauríem d’haver
fet a la primera
pàgina, però més
val tard que mai,
així que gràcies a
tots els que feu
possible aquest
torneig (falten
molts pares i mares
que col·laboren a
la foto, per a ells
també va aquesta
dedicatòria”

“Em sap molt de
greu pels dos
claveros que
juguen a l’A, ja
que me’ls aprecio
molt (i perquè els
meus resultats
tampoc son per
llençar coets), però
veure’ls barallar-se
a la última taula
a la ronda 5 segur
que va animar el
foro que tenen al
seu club”
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MICA MÉS D ’O PEN

/ L ÓPEZ F ORN

“Hi ha hagut varis
enfrontaments
directes entre
membres del club,
el primer el va
guanyar en
Guillem vs en
Ferran, i després en
Masferrer es va
haver de carregar
un dels puntals de
l’equip A”

“La paradeta hi és
cada dia. Jo com a
mínim hauré de
passar-m’hi i fer
alguna compra per
millorar el joc,
visto lo visto ens
anirà força bé que
s’hi quedi fins
l’últim dia”
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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 solucions 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. Blanques juguen i taules.

Coronació / Fd

2. Blanques fan taules.

3. Mat en 4 de blanques.

4. Mat en 3 de blanques.

5. Mat en 2 de blanques.

6. Mat en 4 de blanques.

¡S I CREIEU QUE TENIU L ’ ÚLTIM PROBLEMA D ’ ESCACS , ENVÍA ’ L I EL PENJAREM !
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R ACÓ

LITERARI

Aquest any m’he portat moOolt però que molt bé!
Per tant crec que m’he merescut els següents regals:
-Millorar una mica el meu joc (en veritat només
vull pujar ELO Muajajajaja).
-Poder jugar amb dues dames, (encara que si una
està fora el taulell i dins del meu llit millor que millor! Muajajaja).
-Quedar campió de l’Obert de Nadal!
-Que el Barça guanyi un altre cop la Lliga i el Madrid baixi a segona!!!...
… Bueno sí, va, una mica de pau (i molt, (jejeje
(cara de viciós))) amor per tot el món.
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VEU DEL SOCI

Premi Bellesa
Hola bon dia, he vist
que anuncieu un premi
nou al torneig, el premi
de bellesa, donc
l’enhorabona a la iniciativa doncs fa temps
que no veig cap torneig
que ho faci.
Ara bé, passa el de
sempre, amb quins criteris es votarà i es decidirá quina será la parti-

( CARTES

AL DIRECTOR )

da més bonica?
Tant pot ser una on
s’entreguin 4 peces per
bàndol com una en la
que no es mengi cap
peó en tota la partida i
acabi en taules.
No és possible determinar què contarà més o
menys?

Resposta
Bon dia un altre cop
anònim. Veig que segueixes al dia. Et diré
que has ficat el dit a la
llaga doncs sincerament no tenim cap criteri definit. Simplement
escollirem la que ens
agradi més i ja està.

Anònim
Butlletí Peona i Peó

Kaypi
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C AMPI

QUI PUGUI

/ J OAN G IRONA

Escacs i Nadal
Què significa el Nadal
per a la majoria de gent?
La resposta de ben segur
que inclouria termes
com “retrobament”,
“menjar” o “regals”,
entre molts altres.
No és per fer més
propaganda del nostre
open – quan es publiqui
aquest article ja haurà
començat –, però tot
això es pot trobar també
en qualsevol torneig d’escacs. I si a sobre és per
aquestes èpoques encara millor.
Quants coneguts tenim
que, per bé o per mal,

només veiem en els
tornejos? De la mateixa
manera que a les festes
de Nadal, ens trobem
amb el típic que es passa
l’estona explicant batalletes, el que s’adorm a
la cadira, el que no para
d’inventar acudits i jocs
de paraules de dubtosa
gràcia o el que s’amorra
a l’ampolla només posar
el cul a la cadira.
Un dinar de Nadal
comença amb la taula
ben parada. I un
torneig? Quin goig que
fa la sala just abans de
començar la ronda,
decorada amb el que

tots desitjarem menjar
només seure. Talment
com per Nadal. I qui no
s’ha menjat quelcom
que després se li ha
indigestat? Talment com
per Nadal.
I els regals? Crec que
parlaré per tots quan
digui que faig més regals
en qualsevol open que
en totes les festes de
Nadal. I fins i tot m’atreviria a dir que la
majoria de vegades més
agraïts.
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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
Femení

EN JOC

Lentes

Victòries

Taules

Derrotes

Punts

Marín Benito, Carla

6

2

3

0

3,5

Capellades Subirana, Laura

6

3

0

3

3

Cardó Llagostera, Joana Llum

5

1

2

2

2

Mollet Obert
Povill Batlle, Ramón
Beaskoa Estany, Gabriel
Jover Font, Pau
Cervelló Tost, Roger
Collell Rodríguez, Víctor
Povill Clarós, Xavier
Martínez López, Carlos

Lentes
8
7
8
8
8
7
8

Victòries
6
4
4
4
3
3
3

Taules
1
1
1
2
1
1
0

Derrotes
1
2
3
2
4
3
5

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

Mollet Sots 14
Pérez García, Adrià
Velasco Rebezón, Daniela

Lentes
8
8

Victòries
4
6

Taules
3
1

Derrotes
1
1

Punts
5,5
6,5

Mollet Tancat MI
Capellades Subirana, Marc

Lentes
9

Victòries
4

Taules
1

Derrotes
4

Punts
4,5

Espanya de ràpides
López Forn, Marc
Cervello Tost, Ferran
Cervello Tost, Roger
Aguilera Malagón, Paulino
Martínez López, Carlos

Actiu
9
9
9
9
9

Victòries
4
3
4
3
3

Taules
2
2
0
1
1

Derrotes
3
4
5
5
5

Punts
5
4
4
3,5
3,5

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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AZOTE DE LOS COBARDES

Hi ha coses que no ens les podem permitir, per això el Tio
de la Vara posarà a ratlla a tots aquests jugadors que en
algún moment, per diferències d’ELO amb el rival, o per la
pressió del temps o per qualsevol excusa barata no han lluitat fins al final
I EL PRIMER V ARAZO ES PER …:
M ARC L ÓPEZ F ORN !
P ER FER - SE CAQUETA EN LA POSICIÓ QUE SEGUEIX DURANT EL
CAMPIONAT D ’ ESPANYA DE PARTIDES RÀPIDES :

Aquí, que el fritz donava més 20 pràcticament pel blanc! Aquí es va fer caca i no només això, sino que gràcies al rival no va acabar llençant la partida a la brossa per que
tal com va seguir, era molt fàcil pel negre
quedar-se amb cavall de més.
Tot perquè, per que es deia Cifuentes i tenia 2500 i pico? Per que quedaven pocs segons de rellotge? Excuses barates home!
La continuació, indigna per tots dos bàndols i ofensiva pel que son els escacs en
general fou: Torre per c7 escac, rei d8, torre per e7???????? Dama per d7??????? I
Dama per h5 i taules.
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S ECRETS

D ’ OBERTURA

/ J OSUÉ E XPÓSITO

Teoria de ràpides (II) L’atac de l’home Super pell de Ren
Hola a tots, per aquesta entrega tenia pensat analitzar una de les obertures que vaig fer en
un dels torneigs que he jugat recentment, però com estem en aquestes dates tan nadalenques no m' he pogut resistir a portar-vos el famós gambet del Home Super Pell de Ren.

Ja varem veure un atac contra l'Alekhine, l' atac dels ullals de llop, i encara
que sembla redundant que ensenyi
una segona arma contra aquesta obertura, ens pot anar bé tenir una segona
opció que també serveixi contra l'
obertura escandinava. Vegem:

1.e4 d5 2.Cc3 Cf6 3.e5
Cfd7 (també es podria arribar per l' ordre: 1.e4 Cf6
2.Cc3 d5 etc..)
per g7 i enrocar curt ràpidament.
4.e6!! el motiu principal d'
aquest atac,

Si 3..Cg4 el cavall queda
mòlt malament després de
4.d4 i si 3...Ce4 amb
4.Cce2 el negre ha de vigilar de no deixar-se la peça,
per exemple 4...e6 5.d4 c4
6.f3! guanyant, perque si
6...Cg4 7.h4 guanya.
La variant crítica que ja
estudiarem en un altre
moment seria 3...d4 4.exf6
dxc3 5.fxg7 cxd2+ 6.Axd2

El negre ha d'acceptar el
peó perquè sinó queda
bastant perdut, si 4...Cf6
5.exf7 Rxf7 6.Cf3 llençant
la canyeta de guanyar l'alfil
si va a g4 amb Ce5, i encara que no piqui el rei negre
queda molt malament a f7.

4...fxe6 5.d4

Aquí el negre pot intentar
un parell de formes de
desenvolupar-se:
Estil A: fer g6 treure l' alfil

Estil B: jugar amb c5, treure el cavall per c6 l'altre
per f6 e intentar fer e5 per
a que surti el seu alfil de
caselles blanques, podent
treure la dama i enrocar
llarg i/o després fer e6 per
treure l' altre alfil.

Estil A: 5...g6
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Teoria de ràpides (II) L’atac de l’home Super pell de Ren.
Poden intentar parar el nostre
atac amb Cf6 o passar de nosaltres amb g7:

està millor.

Estil B: 5...Cf6
Si 6...Cf6 igualment 7.h5! Cxh5
8.Txh5!! gxh5 9.Dh5+ Rd7

10.Cf3!? i la única jugada que té
el negre per seguir jugant es
10...Ag7 totes les altres perden
d'una manera o altre, però igualment contra aquesta el negre
està malament, o perdut amb
11.Ah6!!, canviar l'alfil i ficar el
cavall a e5. [10...Cc6 11.Cxd5!!;
10...De8 11.Ce5!!; 10...c6
11.Ce5!!]

Encara i així, objectivament, la
millor jugada es 10.Cxd5!! perquè no poden matar perquè sinó
es mat. Així doncs, en una partida lenta recomano 10.Cxd5 i a
una partida ràpida 10.Cf3!? sense dubte.
Si 6...Ag7 la cosa no està tan
clara, 7.h5 i el negre no s'enrocarà curt, però si es podria defensar del nostre atac. Canviarem torres després de prendre
el peó i pressionarem a g6 amb
la dama per d3 o el cavall. Per
exemple si 7...Cf6?! 8.hxg6 hxg6
9.Txh8 Axh8 10.Cf3 i el blanc

6.Cf3 c5 7.cxd5 Cc6 8.Ab5 la clau
d' aquesta variant es matar a c5 i
no deixar que facin e5 amb Ab5.

Continuant amb l'estil B, el poden jugar sense fer Cf6, però
nosaltres farem lo mateix, menjarem a c5 e intentarem evitar
e5 amb Ab5 per posar el nostre
cavall: 5...c5 6.Cf3 Cc6 7.dxc5
Cxc5 8.Ab5 Ad7 10.Axc6 (fer
enroc primer pot ser una millora) 10...Axc6 11.Ce5! i les caselles blanques son massa dèbils,
si 11...Dd6 12.Af4! i no m'agradaria ser el negre.

Crec que amb això es suficient
per a poder posar en pràctica
aquest sistema, espero que tingueu unes bones festes i un bon
començament d' any.
8...Ad7 9.0-0 Dc7 10.Te1 la posició del negre es casi impossible
de defensar, instal·larem un cavall a e5 o pressionarem a e6 i
tot s' haurà acabat.
Per exemple: 10...h6? (si juguen
amb 10...g6 11.Cg5! i entrem
amb tot per e6; també si 10...0-0
-0 11.Cg5 es mortal) 11.Axc6
bxc6 12.Ce5 la posició és aplastant 12...g5 13.Dd3 seguit de la
entrada per g6, Tb1 per fer b4 i
sobretot saber que la clau es
intentar ficar la dama a f7 i guanyar material.

Si en comptes de 9...Dc7 intenten enrocar curt amb 9...g6, l'atac tipus es canviar a c6 per ràpidament posar el nostre alfil a e5
via f4, si ens canvien el seu alfil
de g7 es dolentíssim pel rei negre i sinó posarem la dama a d4 i
segons Houdini tindrem més d'
un punt d'avantatge.

Adéu!

“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!
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“Hi ha dues classes de sacrificis: els correctes i els meus” M.Tahl
Molts de nosaltres quan juguem una partida desastrosa, se'ns diu que hem
d’aprofundir una mica mes en la teoria I en el càlcul de variants. Ens endinsem en
llibres i llibres, o programes informàtics, que analitzen les nostres errades jugada a
jugada. Això comporta una tendència de joc bastant lineal, en la que els jugadors
solem fer jugades diguem-ne “lògiques” per aprofitar avantatges, defensar posicions, etc.
Podríem dir que algunes de les jugades que fem, venen induïdes
per una certa por a cometre errades que ens deixin en desavantatge. Aquesta por, mal canalitzada, ens pot crear una certa inseguretat i pot fer que ens desviem de la nostra filosofia de joc.

Aquest més us parlaré d'un
jugador que va dominar
aquesta tècnica com cap altre,
utilitzant-la en contra dels seus
rivals. Un jugador que va
revolucionar aquest concepte
amb les seves jugades
totalment imprevisibles, fins a
tal punt que van arribar a dir
d'ell, alguns amants del
esoterisme, que hipnotitzava
als seus rivals amb la mirada i
aprofitava per fer les seves
“màgiques” combinacions. Els
seus sacrificis i combinacions
desafiaven la lògica i trencaven
qualsevol esquema mental
obtenint resultats contundents
a favor.

enamorar-se perdudament del
joc.
Tenia un talent irrepetible ,
enrevessat i sempre intentava
buscar la bellesa en les partides.
A més a més, diuen les seves
fonts més properes, que era una
persona de una gran qualitat
humana i fi sentit del humor.

Va proclamar-se campió de
Letonia amb 17 anys vençent al
gran mestre Keres. Alguns
comentaristes de partides
criticaven el seu estil
esboixerrat, de risc continu,
degut al gran nombre de
sacrificis i combinacions que
feia. Inclús els capitans dels
Nascut a Riga (Letonia) un 9 de equips on Tahl jugava li
novembre de 1936 , Mijail
imploraven que jugues amb
Tahl, va començar a interessar tranquil·litat i ordre, sense fer
-se per els escacs als 7 anys. No bogeries. El que probablement
va ser una sensació en els seus no entenien era que estaven
inicis com a escaquista, tot i
reprimint la creativitat d'un geni
destacar per la seva gran
amb un cert gust per el
memòria. Va ser amb 10 anys
desordre al taulell.
que va descobrir les classes
d'escacs a l'escola i va
Va proclamar-se campió de la

URSS amb 20 anys i campió
del mon (el mes jove de la
historia en aquell moment)
amb 24 anys). El seu precari
estat de salut va impedir-li
tindre una carrera mes
prolífica. Va morir a Moscow,
el 28 de Juny de 1992.
Si teniu una estona mireu
algunes de les seves partides
mes cèlebres, no quedareu
indiferents.
Bon Nadal!

PRESENTACIÓ DEL PERSONATGE:
Marc Alquezar Calpena
Líder del torneig.
Un dels líders millor dit.

BUTLLETÍ 2011-2012

L’ ENTREVISTA / L’1 A 1. (P ER L ÓPEZ F ORN )
Que se sent al anar al capdavant d ela classificació?

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:

Sorpresa, no m'ho esperava. Esperava tindre uns 3, 3.5 de 5.
Que et sembla jugar a la tarima? Tens vertigen?
No, no en tinc. No hi ha massa alçada.
Era una metàfora.
Lo meu també (riures).
No et preocupen els que venen per sota?
Sí que em preocupen, perquè m'acabaré enfrontant amb ells quan vagin
passant les rondes.

WWW. PEONAIPEO. COM

Hi ha algú amb el que no tinguis
ganes de jugar?

recuperat el peó, em quedava poc
temps i m'ha demanat taules. Jo
tenia 4 o 5 minuts, i després de
valorar la posició les he acabat
acceptant.

No m'agrada cap home.

Tenim amistat i això fa cosa.

Propòsits d'any nou, en tens algun?

I propòsit d'any nou aprimar-se,
no el contemples?

Quina és la teva millor partida fins
al moment?

No me'n faig cap, perquè no hi
crec. surt sol.

Podria ser un.

Amb el jugador del Sant Martí, Roberto Luciano Castellanos.

El que hagi de passar passarà?

Amb en Cervelló.
El veus el més dur o és que us coneixeu massa?

No és amb l'únic del Sant Martí
amb el que has jugat, sembla que
se't dongui bé.
No hi ha més detalls sobre aquesta
pregunta. Les bromes a casa.
Sé que queda molt però... Et veus
campió?
No. Trobo que hi ha rivals més forts
que jo.
Però fins ara has superat a tots.
Menys un. Ha estat una partida
igualada en la que al principi, al acabar la obertura li he guanyat un
peó, després m'he equivocat, m'ha

Ni quan et mires al mirall?
Estic més grassonet del que desitjaria.

Això significa anar a fer esport,

Sí. Com a molt, intentarem no
ennuagar-nos amb les uvas i ja
està.
He sentit que has canviat de
club.
Sí. Però preferiria no entrar en
aquests temes.
Tens alguna passió apart dels
escacs.
Sí. Trobar feina, trobar novia...
Com t'agraden les noies?
No comments.
Com t'agraden els homes?

menjar més sà, deixar de fumar i
beure tant...
Deixar de fumar no deixaré, de
beure tampoc... I fer esport encara menys. Menjar sà sí, que és
més fàcil.

