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Ha acabat el torneig i la ressaca dels Reis Mags, i l'ombra de dilluns dia 9 ja és aquí. Alguns organitzadors
novells hem patit el típic i ara què? desprès de 8 dies
intensos de jugar a escacs i preparar la sala per a que
tothom estigui a gust. Ara
tocarà el per equips, però no
és moment de pensar en
això, i sí de fer balanç.

ens va deixar a tots sense saber ben bé què fer, produït per una apagada general a tot el barri, creiem fermament que el torneig ha anat rodat i que així ens ho ha
fet saber la majoria de participants amb les seves felicitacions i ànims per
a seguir oferint
aquest torneig els
propers anys.

Vam superar amb escreix les
expectatives de participació,
teníem por de no arribar als
60 inscrits! Per sort ha quedat clar, amb els més de 140
inscrits, que no érem els
únics malalts amb ganes de
jugar.

Dir que, degut a la
superació dels pronòstics en quan a la
participació, la organització va decidir ampliar els premis, així doncs el
primer dia es van
penjar unes bases
complementaries
on s’explicava que
es recuperava el
premi a la partida més bella (guanyada per una partida
del grup B del jove Samuel Canadell del club d’escacs
Tona), que hi hauria premis sots 12 i sots 18 en el grup
B també, i un premi aleatori per ambdós grups segons
l’ordre de la classificació final. També es va considerar
obsequiar al jugador més petit de tot el torneig, un nen
sots 6, en Ranim Lari del club d’escacs Ripollet, amb
un peluix.

Val a dir que ja hem anat
anotant idees per millorar de
cara els anys següents si és
que finalment podem tirar endavant aquest Open, al
que ja han escrit a la història del club el seu nom el
Mestre Internacional Lluis Maria Perpinyà com a
campió de l’A i el nostre peó Roger Cervelló com a
campió del grup B, acabant tots dos imbatuts. Al podi
eren acompanyats per els Mestres Internacionals Miguel Muñoz i Jorge González a l'A, i Roberto Luciano
Castellanos i
Carlos Vargas al
B.
El torneig s’ha
dividit en dos
grups, un de
més de 2000 i
l’altre de menys
de 2000 d’ELO
català. Hem de
felicitar als valents com Roger
Saborit, Alex
Gisbert, Cosmin
Barbu, Josep
Sole, Colom Andrés i l’Oriol Porta per haver volgut jugar a l’A quan podrien haver-ho fet al grup B.
Excepte un petit contratemps a la setena ronda que

Al piscolabis final també s’hi quedà
molta gent, tant que començarem a
plantejar-nos buscar una sala més
gran o obrir la terrassa per a que hi
capiguem tots.
Falta dir que, el torneig s’ha acabat,
però més a més podreu trobar partides comentades d’alguns dels Mestres Internacionals que han jugat, tant
com la del premi de bellesa com la del
campió del grup B en el butlletí que
fem mensualment des del club.
Així doncs, gràcies a tots per la vostra participació i us
hi esperem a la propera edició!
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Sabem que us pregunteu sense parar: ¿Què i on ho puc trobar? Guia’t amb l’índex, doncs!

Í NDEX
Agraïments especials del número de
febrer:

Portada

1

Índex

2

Open del Guinardó

3-5

Copa Catalana

6

- Frederic Caterineu

Per equips 2012

7-12

- Josué Expósito

El Consell del Mestre

13-14

Passatemps

15

Kaypi

16

Secrets d’obertura

17-18

- Frederic Corrigüelas
- Laura Capellades

- Marc López
- Paulino Aguilera
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I OBERT INTERNACIONAL DEL GUINARDÓ

L A CARA I LA CREU / MARC LÓPEZ
D’acord a les exigències del nou editor del butlletí (espero que no em prengui el lloc, ¿o sí?), valoraré
el que han estat els millors i pitjors moments del torneig.
Per evitar el risc de semblar bastant superficial per resumir-ho en una frase, però conscient que no
tenim ni temps ni espai infinit, faré diverses categories, així doncs em posaré en la pell del Marc jugador i del Marc organitzador per decidir els moments i sensacions claus del torneig.

Jugador
Extraesportivament

Esportivament

Cara:

Creu:

Cara:

Creu:

L’alt nivell
del grup A
i la quantitat de premis
simpàtics
que hi
havia.

L’apagada
em va
descentra
r i em va
costar
entrar a la
partida.

El Mas
Guinardó
en general, tot era
net, bonic i
espaiòs.

Res. No
tinc cap
queixa.

Organitzador
Esportivament

Extraesportivament

Cara:

Creu:

Cara:

Creu:

Que el
grup B el
guanyés
el nostres
peó i el
meu amic
Roger
Cervelló.

Encara que no
depenia de
nosaltres, em
va saber greu
no poder oferir
una setena
ronda com cal
per causa de
l’apagada
general.

Les felicitacions i
les enhoresbones
rebudes per
molts dels
escaquístes que
vingueren a jugar
i a passar uns
bons dies.

Millor callo, no és
el lloc ni el moment, però
t’asseguro que
estic molt enfadat
pel comportament del que va
fer gal·la una persona en concret.
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E L PREMI A LA BELLESA
Marc Sans-Samuel Canadell
1.d4 d5
2.c4 e5

3.dxe5 d4
4.Cf3 Cc6
5.Cbd2 Ag4
6.Cb3 Ab4+
7.Ad2 Dd7
8.Ae2 O-O-O

9.f4 Ch6

10.O-O f6
11.a3 Tb8
12.exf6 gxf6
13.Dd3 Rg8
14.Af3 Cf5
15.Ad5 Tg7

16.f3 Te8
17.Axc6 bxc6
18.Ca5

"18…Ac5 jugada amb doble intenció, connecta
les torres i incita a descentralitzar a la dama
blanca a costa del alfil.
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19.Db3+ Ab6
20.c5
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24.Rh1 Cg3+
25.hxg3 Dh3+
26.Rg1 Dg2# 0-1

20…d3 guanya espai, cobreix una possible Torre
a e2 i, a més, permet Dd4+, necessari si es pretén sacrificar peces.
21.cxb6 cxb6
22.Td1?? L’única peça que defensava l’enroc
abandona el rei. (Una alternativa 22.Ad2, si
22…Txg2+ Rxg2 Te2+ Tf2 evitava el desastre)
22…Txg2+!! La Dama negra, el cavall i les dues
torres estan en la posició idònia per donar
l’estocada final.
23.Rxg2 si no és pren la torre segueix Tee2
23...Te2+

Samuel Canadell, amb el premi a la bellesa (una
samarreta impresa amb la posició clau de la partida)
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C OPA CATALANA 2012

/

MARC LÓPEZ

L’1x1 (equip A)

Albert Ezquerro Luque: Pichichi.
El més menut tanca així les boques que insinuaven que
havia oblidat moure les peces. 7,5 / 8 el certifiquen com
a pilar fonamental de l’equip.

Guillem Subirachs Mancebo: Gran capitán.
Tot i haver de fer un llarg viatge al dia següent, mostrà
la seva professionalitat quedant-se fins la última ronda i
aconseguint uns més que valuosos 5 de 7 possibles.

Marc López Forn: Cronisto oficiós, i bastant ociós.
Manté sòlid el mig del camp amb 4,5 punts de 7 possibles. Donant sempre espectacle, algunes vegades lamentable, però això ja és un altre tema.

Juan David López Perdomo; RAE obtiene nueva
palabra; peorable (desde el cariño).
El peso de la ley cae sobre nuestro león colombiano.
Los pronósticos acerca de la imposibilidad de empeorar
sus pasadas actuaciones en dicha competición rebentaron las casas de apuestas. Tot i així manté la credibilitat
intacta, doncs a la lliga “lo parte”.

Òscar García Castellote: Tancant la defensa de 3
(punts) amb Perdomo.
Falta millorar en ritmes ràpids, ara bé, no tenim cap
dubte de que a la lliga millorarà l’score. Es posiciona
com a ferm candidat a substituir a Subirachs en quan a
motiu d’infart entre la peonaipeonada.

Francesc Serra Fontova: Líder espiritual.
Gurú. La seva estel·lar aparició a mitja tarda donà ales
als integrants de l’equip per acabar aconseguint la millor classificació en els últims anys de l’equip en aquesta competició.

Mai el primer equip havia firmat una participació tant
notable a la fase de Barcelona de la Copa Catalana.

Enguany s’han aconseguit 23 punts assolint així la
¡Setena! plaça en la classificació final. L’haver de lluitar amb els de Divisió d’Honor ens va deixar sense trofeu,
però amb forces i ànims renovats de cara a la lliga que comença el dia 29 de gener.
Resultats i classificació
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L’1 X 1 DE L ’ EQUIP A / MARC LÓPEZ
Començava el per equips 2012 igual que l’any passat:

És molt probable que us soni
aquesta foto si sou seguidors
de les nostres més o menys
afortunades cròniques!

Poc després començava el matx “estrenant“ local:

Juan David (3)
Perill!
La primera partida en acabar pronosticava un matx més complicat del que
ens pensàvem (tot i que sabem que no
hi ha rival fàcil, a La Colmena li trèiem
uns quants punts d’ELO a la majoria de
taulells, però han batallat de manera
espectacular, i de fet hem empatat de
xiripa).
El nostre León Colombiano seguia amb
la dubtosa ratxa de la copa catalana i
anotava el primer no punt de la temporada en una partida… ¿Com dir-ho finament?… No, millor callo…

Marc Capellades (5)
El día de la Marmota:
El nostre primer taulell, Marc Capellades, seguia amb les seves inseparables taules, cosa
que fa que ens preguntem: “¿Farà bons els pronòstics de nou de nou?”
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CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS 2012. 1a RONDA

Adrià (10)
Vital:
Adrià Del Valle ha no ha defraudat i ha
empatat el matx a mig matí, ha restaurat l’esperança amb un punt que acabà
sent vital.
Tot i dedicar-se a altres coses últimament, ha demostrat una gran professionalitat aconseguint un punt fonamental.

Francesc (4.5)
Nada nuevo bajo el sol:
El líder espiritual de l’equip, també conegut
com Jan el Gran, sembla no voler arriscar i
assegura mig punt.
Des d’aquestes línees hem de tirar-li de les
orelles i hem de dir que esperem més lluita
les properes rondes.
Ens posem un i mig a un i mig.

Guillem (4)
Merda!
Primer de tot felicitar al rival d’en Guillem, doncs porta (amb la d’avui, ¡30!
partides invicte)
Es posava coll a baix el matx, doncs
La Colmena s’avançava en el marcador i les partides restants no prometien masses alegries.
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Laura (10)
Indispensable:
Anivellava la balança la Laura a la última taula de l’equip, deixant clar que,
tot i el “poc ELO” és una jugador més
que qualificada per estar al primer
equip.
Al final tots tenim la mateixa quota de
responsabilitat, però el seu punt a permès contrarestar les dues derrotes anteriors.

Carles (8.5)
Benvingut i ben trobat:
En Carles, a la seva tornada a l’equip A
aconseguia mig punt vital, a l’hora
d’aconseguir el resultat final, a les acaballes del matx.
Estem molt contents de tenir-te entre nosaltres altre cop.
Ànim!

Òscar (5)
Taquicàrdia innecessària:
L’Òscar, desprès d’un inici de partida un
pèl irregular (sempre des del meu humil
punt de vista) aconseguia fer taules.
Però l’acabar avant-penúltim i haver de
remuntar una partida des de l’inici, no
ajuda als ànims generals de l’equip. Tot i
així, confiem plenament en el seu rendiment i en les seves futures victòries.
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CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS 2012. 1a RONDA

Marc (6.5)
O com posar remei a errors garrofals:
Desprès d’una obertura i una comparació de temps favorables pels interessos de l’equip, el vostre humil cronista errà de mala manera al mig joc,
però de manera més que oportuna
demanà taules en un final bastant
inferior a l’espera que l’Ezque se’n
sortís, i així fou!

Ezque (10)
Gràcies!!!
Menys mal que l’Ezque té mil i
un recursos. El seu mig punt,
quan l’equip contrari havia permès al meu rival acceptar les
taules ens han donat mig punt
que pot ser vital per la permanència.
Què faríem sense tu!

PEONA I PEÓ

5-5

LA COLMENA

1

MARC CAPELLADES

2347

1/2 - 1/2

RICARD MONTERDE

2288

2

FRANCESC SERRA

2285

1/2 - 1/2

FRANCISCO ROJANO

2269

3

ADRIÀ DEL VALLE

2224

1-0

CRISTÓBAL BARRANCO

2251

4

GUILLEM SUBIRACHS

2222

0-1

FCO. JAVIER RAMON

2200

5

JUAN DAVID LÓPEZ

2203

0-1

CARLOS ROJANO

2192

6

MARC LÓPEZ

2201

1/2 - 1/2

SERGI BARDERA

2160

7

ÒSCAR GARCIA

2191

1/2 - 1/2

ALFONSO ALFONSO

2147

8

ALBERT EZQUERRO

2191

1/2 - 1/2

BEATRIZ ALFONSO

2138

9

CARLES MOYA

2149

1/2 - 1/2

MANUEL ORTIZ

2127

10

LAURA BOULAN

2110

1-0

LLUIS DELGADO

2091
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C RÒNICA DE L ’ EQUIP B / FREDERIC CORRIGÜELAS
Els joves tiren del carro
No podia començar millor el debut a Segona Divisió pel filial de Peona i Peó. Una victòria a
domicili contra els campions de Preferent de l'any passat, l'Aragonès. L'expedició ha arribat deu minuts abans de començar la ronda. Aquesta concentració prèvia ha servit per motivar tot l'equip i estar
cent per cent concentrats.
El matx s'ha posat a favor nostre gràcies a la victòria d'Enric Masferrer que, igual que feia
l'any passat, era el primer de l'equip en acabar. Però l'Aragonès no ens anava a posar les coses gens
fàcils i, poc després, l'Enric Garcia ha perdut. Amb aquest resultat, el Gotes ha fet de les seves, i ha
entregat una peça a canvi d'un atac molt prometedor.
La cosa no inspirava gaire optimisme quan Jordi Poblet ha perdut la seva partida, moment on
miro la posició d'atac del Gotes i veig que està totalment frenat... L'entrega no havia donat fruit. Miro
el Ferran i veig un final molt igualat. "Kamikaze Jesús" jugava una de les seves posicions invalorables, on pot passar qualsevol cosa...
Ha estat llavors quan, en aquest moment tan delicat, els joves han tirat del carro. El Ferran ha
aconseguit guanyar aquell final, el Jesús ha decantat aquella posició al seu favor i jo (si encara se'm
considera jove) he guanyat una partida on m'he quedat molt bé d'obertura. Aquest 2-4 ja era una altra
cosa, i ja era moment de pensar en fer algunes taules estratègiques per guanyar el matx. Tanmateix,
avui no ho he trobat convenient. He decidit que cadascú jugués la seva partida sense especular, i que
guanyi qui s'ho mereixi. I així ha estat, quan el Gotes ha recuperat la peça i m'ha preguntat si podia
fer taules li he dit que fes el que volgués. Poc després, l'Adrià de Blois ha rematat molt bé la seva
partida, i ja sí que el Gotes les ha demanat. Eren taules mortes, alfils de diferent color sense cap opció.
Amb això ja havíem guanyat, però el Jose s'ha reivindicat com a gran primer tauler nostre
quan ha aconseguit fer taules amb peça de menys. El Dani no ha tingut el dia, s'ha apurat i ha perdut,
però ja era intranscendent. Quan l'equip ho necessiti, segur que traurà les seves millors armes.
El primer pas cap a la permanència s'ha fet, però encara en falten molts per fer. Hem de mantenir-nos al mateix nivell que avui i segur que farem una bona temporada.
CENTRE ARAGONÉS

4-6

PEONA I PEÓ B

1

GREGORI GARCIA

2262

1/2 - 1/2

JOSE GONZALES

2169

2

JOSEP MONEDERO

2231

1-0

JORDI POBLET

2147

3

JOSE Mª VILLARES

2219

0-1

ADRIÀ DE BLOIS

2137

4

MIQUEL SERRANO

2193

0-1

JESÚS LIGERO

2113

5

ANTONI SERRATE

2167

1-0

DANI GARCIA

2106

6

ALBERT MONTELL

2106

0-1

FREDERIC CORRIGÜELAS

2107

7

ANTONI LÓPEZ

2073

0-1

ENRIC MASFERRER

2111

8

GERMAN WALTER

2015

0-1

FERRAN CERVELLÓ

2083

9

EDUARD BAYARRI

2015

1-0

ENRIC GARCIA

2029

10

JOSEP Mª DUCH

1976

1/2 - 1/2

JAUME GOTÉS

2037
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CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS 2012. 1a RONDA

C RÒNICA DE L ’ EQUIP F / PAULINO AGUILERA
Aquest matí, l'equip F, composat per Joan Regidor, Marià Fernández, Paulino Aguilera i
Joan Pagés, hem anat a la seu de l'ONCE per jugar la primera ronda del “per equips” 2012. Hem arribat a la sisena planta de la seu de l’ONCE i a les 9:30, ja alineats, hem començat a jugar.
Els contrincants del Joan Pagès i del Marià eren persones amb deficiències visuals, però que
no han necessitat un tauler a part, a diferència de la del Joan Regidor i la d’un servidor.
El primer en guanyar ha estat el Joan Pagès. La seva contrincant li ha facilitat molt la feina i
ha sigut un “pim pam fuego”. Després el Marià també ha aniquilat al seu rival, però aquest cop amb
una mica més de dificultat. Al final, el Marià ha aplicat bé les teories d'escacs i ha provocat l'abandonament del seu rival. Jo, per la meva part, m'he enfrontat amb una noia amb un gos pigall que l'acompanyava. Ella anava apuntant la seva partida en Braille amb els estris característics. Ha sigut una
partida maca on al començament he quedat amb avantatge, però que, tot i això, no ha sigut fàcil. La
meva rival, en tot moment, no ha deixat de lluitar i, al final, desprès de 39 jugades, ha demanat la fi
de la partida. L'últim en finalitzar ha sigut el Joan Regidor, que ha eliminat la seva rival amb una
obertura del seu repertori que li ha funcionat força bé.
Per tant, avui ha sigut un dia rodó per a l'equip F, que ha guanyat per un 0 a 4 a la seu de
l'ONCE.

ONCE C

0-4

PEONA I PEÓ F

1

MARINA ALARCÓN

1703

0-1

JOAN REGIDOR

1838

2

JACINTO RODRÍGUEZ

1700

0-1

MARIÀ FERNÁNDEZ

1777

3

TERESA CODINES

1700

0-1

PAULINO AGUILERA

1769

4

LAURA FERRER

1700

0-1

JOAN PAGÈS

1758
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E L CONSELL DEL MESTRE / FREDERIC CORRIGÜELAS
CREEU PEONS PASSATS!
En un final de partida, arribar amb peó de més dóna moltes
garanties de victòria, però molts
no sabem per què. Ho trobem
lògic, ja que des de petits ens
han inculcat que el peó val un
punt, i que si tens avantatge material convé canviar peces per
arribar a un final. En el consell
d’avui veurem que el que guanya
no és el fet de tenir peó de més,
sinó el fet de poder crear un peó En aquesta posició, la jugada
passat.

guanyadora és 1. g5. Faci el que
faci el negre, perd. Si 1. ... hxg5

El peó passat és decisiu
en molts aspectes. Per començar, esclavitza una peça enemiga. Si no, corona, per això el rei

2. f6 gxf6 3. h6 i ja tenim peó
passat, impossible de parar. Si 1.
... fxg5 2. h6 gxh6 3. f6 i tenim
peó passat igualment.

contrari o una peça han d’estar

“ PER

pendents d’ell, i això fa que les

Aquest exemple tan trivial il·lustra

teves peces puguin aprofitar

el que hem comentat abans, que

aquesta distracció. El que veu-

sovint cal sacrificar algun peó per

rem avui és que, per aconseguir

aconseguir el desitjat peó passat.

aquest desitjat peó passat, moltes vegades s’ha de sacrificar
algun peó. Mirem l’exemple més
fàcil, el primer que s’explica als
nens quan es vol parlar de crear
un passat:

ACONSEGUIR
AQUEST
DESITJAT PEÓ
PASSAT ,
MOLTES
VEGADES S ’ HA
DE SACRIFICAR
ALGUN PEÓ .”
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E L CONSELL DEL MESTRE / FREDERIC CORRIGÜELAS
Anem a veure un altre exemple:

Mirem aquest últim exemple:

Aquest final de torres amb peó de més està
molt bloquejat, sembla que crear un passat
és difícil, per això cal fer un sacrifici de peó
momentani: 1. g5+ hxg5+ 2. Rg4. Amenacem Tf3+ i el reu ha d’apartar-se i recuperem
el peó. No ho pot evitar, així que tindrem el
peó d’h passat.

La jugada guanyadora és 1. c6. Si Dxc6 2.
Dxc6 i el rei negre està fora del quadrat. Si 1.
... bxc6 2. b7 (no pot menjar per Dh7+ i perd
la dama) Dc8 3. Dc5+ i Da7 a la següent.

Amb aquests exemples hem vist la importància dels peons passats. Creeu-los. Si us costen algun peó, valoreu-ho, potser val la pena.
De vegades es pot arribar a un final amb peó Un peó passat pot donar la volta a una partide penys però crear un passat perquè en un da.
flanc tenim més peons que el rival.

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

DILLUNS

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 mig

Nens nivell èlit

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

DIMARTS

Adults nivell èlit

DIMECRES

DIJOUS

Adults nivell avançat Adults nivell avançat

P ÀGINA 15

Peona i Peó

P ASSATEMPS / MATS EN DOS

“No val utilizar

Seguim 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”.

“ZUZGWANG”

Foto: Frederic Caterineu

¡S I

CREIEU QUE TENIU L ’ ÚLTIM PROBLEMA D ’ ESCACS , ENVÍA ’ L I EL PENJAREM !
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S ECRETS D ’ OBERTURA / JOSUÉ EXPÓSITO
LA VARIANT DE LA CLAVADA
Hola amics,
Comença el per equips i s'ha d'estar preparat per a que no t'enxampin en alguna preparació d' hores i hores de la nostra obertura favorita. Per això, com
bastants de nosaltres juguem amb negres la siciliana quatre cavalls amb l'
alfil a b4 imitant al nostre GM Cuartas he pensat que seria interessant tenir
una arma similar a lo que juguem habitualment i que a la vegada sorprengui
al nostre adversari. Avui us presento: La variant de la clavada.
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 Ab4
6.e5 Hi ha altres possibilitats, però
aquesta es la variant crítica
(si 6.Cdb5 podem transposar a la nostra obertura amb 6...Cc6 o
bé intentar aprofitar l'ordre i fer 6...d5! igualant el joc. De fet crec
q el negre pot quedar mòlt bé si el blanc fa cas del llibre del Fritz
amb 7.exd5?! a6! 8.Dd4?! Aa5 i el negre està casi guanyant estratègicament)
(Si 6.Ae2 Cxe4 sembla bona)
(Si 6.Ad3 podem empitjorar l'estructura de peons blanca amb
6...Axc3 o jugar tranquil amb 6...Cc6 o fins i tot sorprendre una
mica més amb 6...e5!? perquè 7.Cb5 fa que el negre tingui una
mica d'avantatge amb 7...a6 8.Ca3 i 8...d5 9.exd5 e4!)
Continuem amb la variant crítica, 6.e5 Ce4!? (6...Cd5 es la variant més normal i coneguda) Si el
blanc vol anar a guanyar ha de continuar amb 7.Dg4
Si la partida es a lentes aquí recomano 7...Cxc3 seguit de 8.Dxg7 Tf8 9.a3 Cb5+ 10.axb5 Cxd4 i es
una posició jugable encara que el blanc està una mica millor. Una possible variant seria: 11.Ah6 De7
12.Ad3 (si12.0-0-0?! Cf5!) 12...Cbc6 i creuar els dits per a que les dos peces siguin millors que el
peó i la torre en algun moment.
Però si la partida es a rapides la cosa canvia, aquí recomano arriscar al màxim amb 7...Da5
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8.Dxe4
(si ens fan 8.Dxg7 ho deixo com a exercici saber com continuar; potser no us agradi la resposta)
8...Axc3+ 9.bxc3 Dxc3+ 10.Rd1 Dxa1 11.Cb5 única per al
blanc 11..d5
El blanc té un parell d'opcions:
A) 12.Cd6+ Rd7
A1) 13.Df3 f5 14.Cb5 Cc6 15.Da3 Dxe5 i el negre està
mòlt millor.
A2) 13.Db4 Cc6 14.Ab5 Dxe5 15.Aa3 Td8 16.Te1
Da1+ 17.Re2 De5+ es una variant de taules.
B) 12.Db4 en algun llibre es diu que aquesta jugada variant
refuta aquesta obertura, però no és així: 12...Cc6!
13.Cc7+ Rd8 14.Dd6+ Ad7 15.Cxa8 Dd4+! aquesta es la jugada clau

16.Ad3 Dxe5 17.Bf4 [17.Qxe5? Nxe5! i el negre està millor]
17...Qa1+ 18.Bc1 [18.Kd2? Qxh1!] 18...De5 i taules per repetició.

Fins la propera! Molta sort al per equips!

Si ho proveu, i em voleu enviar les
partides per analitzar-les i mostrar-les
en següents actualitzacions, o si teniu
algun dubte, em podeu escriure a josue.exposito@gmail.com
Ens veiem!

BUTLLETÍ 2011-2012
Peona i Peó
Direcció: Pl. Salvador Riera 2
Correu: butlleti@peonaipeo.com

TROBA’NS A:
WWW.PEONAIPEO.COM

Visca la revolució!

Diu que et transporta a un altre planeta...

