B UTLLETÍ

D ’ ESCACS

Peona i Peó
N ÚMERO 7

A L ’ EQUADOR

DEL

M ARÇ 2012

P ER E QUIPS

La Mare de totes les competicions acaba d’entrar a la seva segona
meitat.
En general Peona i Peó està fent una bona temporada, sí que és cert
que hi ha equips més encertats que d’altres:
L’equip A per exemple s’ha de posar les piles, doncs porta 2 punts de
5, i no sembla que pugui fer gaires més. Esperem que amb 3 punts al
final del torneig pugui mantenir la categoria.
L’equip B també porta dos de cinc, però al ser un grup on baixen només dos equips, creiem que viurà més tranquil que l’A.
L’equip C és un equip amb molt potencial, el dia que decideixin ser
més ordenats, seran imparables. Els equips forts del seu grup son
molt forts, però tenen opcions a pujar. De moment 4 de 5.
L’equip D va aconseguir una victòria molt important aquest últim diumenge de cara a la permanència. Esperem que l’aconsegueixi. De moment 1 de 5.
L’equip E és en un grup molt igualat, on el quart promociona. Esperem que aconsegueixin grans resultats. De moment 3 de 5.
L’equip F és en segon lloc de moment al seu grup i si no passa res estrany, pujarà de categoria.
L’equip G ha aconseguit dos bons resultats, i tres no tant bons quedant-se de moment a mitja taula de grup.

¡N O ET PERDIS !...


Les partides
comentades de
l’Obert de
Nadal!



Tota la
informació del
Per Equips



El consell del
Mestre i les
clàssiques
seccions!

… I moltes coses més!

L’equip Sots 12 A va
segon a mig punt del
líder, tot i que el líder
té un partit menys.
Serà difícil pujar, però
el que està clar és
que estan fent una
magnífica temporada.
L’equip Sots 12 B és a
mitja taula del seu
grup amb 2 matxs
guanyats, un empatat
i 2 perduts.
Des d’aquí animem a
tots a seguir així, o
una mica millor.
Una cordial salutació.
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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 !

Í NDEX
Portada

1

Índex

2

Editorial

3

Per Equips / Cròniques

4-16

El consell del mestre / Escola

17

Petita Crònica de l’Open del Tres Peons

18

Acudits

19

Partida Comentada / MI Lluís Perpinyà

20-22

Frases cèlebres

23

Passatemps

24

Racó Literari

25

Kaypi i la veu del soci

26

Secrets d’obertura / MC Josué Expósito

27-29

Curiositats Històriques / Joan Regidor

30

Contraportada

31

Agraïments
especials del
número de
gener:
-MI Lluís Maria
Perpinyà
- MC Josué Expósito
- Frederic Corrigüelas
- Federico Catarineu
- Joan Regidor
- Laura Capellades
- Guillem Subirachs

P ÀGINA 3

Peona i Peó

E DITORIAL / M ARC L ÓPEZ F ORN
Ja tornem a ser aquí!
De fet, mai havíem
marxat, però
personalment he d’agrair
la feina de Joan Girona
com a redactor en cap
de l’últim butlletí.
Hi ha masses novetats en
aquesta època de l’any
amb el nostre estimat
per equips. La mare de
totes les competicions.
Intentarem per tant
oferir un resum,
mitjanament acurat o

P EÓN P ASADO / F D

no, de les diferents rondes en forma de cròniques, fotos i demés.
Per tant, com més equips
m’enviïn les seves
valoracions, millor que
millor!
La clau és anar-ho seguint
en viu per la web,
www.peonaipeo.com
doncs la limitació del
butlletí és la que és d’un
cop al mes.
Podrem seguir gaudint de

les partides més
destacades de l’Obert de
Nadal, comentades pels
seus protagonistes a
veure si aprenem
quelcom de bo, i bé,
l’objectiu com sempre és
distreure’s, passar-ho bé,
i si es pot aprendre alguna cosa amb els consells
del mestre, les obertures
insòlites o coses així,
benvingut sigui.
Moltes gràcies i bona
sort!
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Per Equips
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E QUIPO A
Ronda 2

R ONDA 2
C OMTAL 4—P EONA I P EÓ 6

Adrià (0.2)

Juan David (2.8)

Jordi Poblet (10)

O Com espatllar l’emoció de
la mínima puntuació

O cómo la RAE deberá buscar
nuevas definiciones

Començàvem amb un punt
menys, en Del Valle trucava a
les 10 hores i 20 minuts per
dir-nos que s’havia adormit.
Ara ja, serà molt difícil fer
pronòstics per veure quina és
la pitjor nota de la temporada!

Insiste Juan David en dar ventaja al futuro pichichi del
equipo, y porque no, en dar
ventaja a los equipos rivales
en menos que canta un gallo.

O la divina providència, dobles inesperats i el començament de la remuntada

Sin embargo y seguramente
sin conciencia, seguimos creyendo en él… Hasta que alguien se lo lleve!!! Es broma
es broma.

No podia tornar amb millor
peu en Jordi, i a mig matí feia
el primer punt de l’equip
quan perdíem 3 a 0.
Tens les portes obertes, saps
que sempre serà el teu equip
l’”A”.

Han despertado a la bestia
seguro. Fin de ciclo fin de ciclo.
Laura (10)
Pichichi en solitari!

Òscar (9.9)
O demostrant que si esculls
variants principals o (si no
t’ho permeten) conegudes,
tot va sobre rodes.
I així ha estat, un joc tranquil,
net i polit i deparant-nos una
sorpresa…
En cap moment ens ha fet
patir amb el temps!

Aprofita l’avinentesa per posar-se com a màxima golejadora de l’equip. Ara bé, no et
pots dormir, doncs l’Ezque
segur que voldrà recuperar el
tro a les properes rondes!
És fonamental per l’equip
gaudir de la tranquil·litat i seguretat que ens està oferint la
Laura enguany. Més sabent
que ha ampliat repertori!!!
Què voleu que us digui… M’he
emocionat al saber la seva
primera jugada d’avui!
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E QUIPO A
R ONDA 2

(C ONTINUACIÓ )
C OMTAL 4—P EONA I P EÓ 6

Guillem (9.8)

Carles (9.8)

Ezque (9.8)

Que hem de jugar 5 seguides
amb negres? Doncs les juguem.

O que bé s’està de vacances.

O com ens estem acostumant
a ser els últims en acabar, i a
uns els hi surt millor (a ell), i
a d’altres pitjor (a mi)

Li posaria amb molt de gust el
10, però el fet d’arribar un
minut i mig tard fa que baixi la
cotització, no molt per això.
Bona partida, i millor detall
d’escollir variants que evitaven taules fàcils, anant clarament a ajudar l’equip amb
una victòria que ens posava
per davant. 3 a 4. Excel·lent la
tasca de delegat en funcions
mentre líder espiritual gaudeix de la vida.

Autor d’una partida impecable, també es mereixeria el
10, però per un petit, petitíssim i de fet absurd i incomprensible detall, no se’l posaré.
No et preocupis que si jugues
com avui acabarà arribant. El
seu joc ha tornat a ser contundent, precís i efectiu.

Sempre dirà que l’important
és l’equip, però poso la mà al
foc per a que no li deixarà
passar cap a la Laura, i al menor oblit, tornarà a ser
pichichi segur.

Marc (5)
Un 5 havent perdut? Com es nota que és qui
posa les notes! I com si fos poc, hauria d’haver
estat expulsat de la sala per la utilització d’d’aparells electrònics! D’on ha tret sinò les fotos!?! Va home va! Tongo, tongo! És pitjor que
Pepe! Àrbitro comprado, pito regalado!
Pues sí, qué pasa?! Pa’ xulo mi pirulo.
A més, per un 5 pelat no n’hi ha per tant... El
matx ja estava sentenciat, i no se sap què hagués passat si a la hora de jugar no haguéssim
anat perdent 3 a 0. Davant d’aquest resultat he
volgut arriscar més del compte.

P ÀGINA 7

Peona i Peó

E LS

QUE JUGUEN ,

“B”

R ONDA 2
P EONA I P EÓ 4—B UGA “C” 6

La potència de la categoria
------------------------------Aquest diumenge, el filial de Peona i Peó ha tastat la potència que té la categoria de Segona
Divisió. S'ha presentat un equip molt fort, i ens ha servit d'advertència per alçar la guàrdia
davant futurs rivals.
La primera partida en acabar ha estat la del Jose, que segueix sent el millor primer tauler
del club. Ha fet taules contra un 2300. Quan has solventat la duresa del 1r tauler, sembla
que el match anirà sobre rodes, però no ha estat així. L'Enric Masferrer, pitxitxi indiscutible,
ha perdut de seguida. És un altre jugador que està notant com n'és de potent, la categoria.
L'Enric Garcia també ha perdut, però segueix sent ara i sempre el millor jugador de per
equips. Una altra derrota ha estat la de Kamikaze Jesús, que aquest cop no li ha sortit bé la
seva invalorable i esbojarrada partida.
Amb el 0.5 - 3.5 la cosa pintava més que malament, però jo he transmès tranquilitat a l'equip, perquè ningú no es tornés boig i tirés la partida. L'efecte ha estat bo, ja que el Villa ha
guanyat, i el Ferran ha quedat en una molt bona posició. Jo tenia també un bon final, així
que encara hi havia esperances.
Una estona després, veig que l'Adrià està perdut. La cosa està cada cop més difícil. Vaig a
mirar el Campderròs i veig que encara està més perdut. Vist això, faig el gest de jugar tranquils perquè ja està el match perdut, així que cadascú ha acabat tranquilament la seva partida. El Ferran ha guanyat, el Dani ha fet taules i jo m'he acabat imposant en aquell final.
El Barcelona UGA C ha fet un match molt bo i s'ha endut la victòria merescudament. Un empat no hauria estat injust, tampoc, però l'esport és així, i quan el rival juga tan bé només se'l
pot felicitar i esperar gaudir d'un encontre tan bo una propera vegada.
Frederic Corrigüelas
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E QUIPO A
R ONDA 3

Ronda 3

P EONA I P EÓ 5—S ANT M ARTÍ 5
(¡Vendetta... a mitges!)

Amb aquesta simpàtica pissarra rebíem al Sant Martí. Va fer mal la derrota més exagerada de la temporada passada, i el gurú tingué la genial
idea de motivar als nostres i intentar “acollonir” als altres amb aquesta
sèrie de missatges.
Evidentment que la única intenció era crear bon ambient. El Sant Martí
s’ho va prendre com el que era, una broma i les relacions foren molt
educades.

Francesc (4,99999 ≃ 5)

Marc (5)

Juan David (7)

O què difícil és puntuar-lo,
doncs ho fa bé, motiva als
seus companys, dona ànims i
garanteix mig punt, però…

O comença a ser sospitós que
tot i SEGUIR perdent, aprovi
quan d’altres que puntuen,
segueixen suspenent

Perquè no tot son els punts

Però no ofereix lluita. Aquest
diumenge en poc més de vint
minuts ja havia firmat les taules. Les funcions de delegat i
xofer han estat extraordinàries, però… ainsss...

Ara bé, les derrotes ens faran
més forts doncs és en la lluita
on trobarem les nostres mancances i les procurarem millorar. Partida boja per culpa de
no saber-ne més i pensar que
a la obertura ja estava perdut.
No calia potser arriscar tant.
Ezque (6)
Solidesa al mig del camp

Personalment, confiava, però per que hi confio
sempre, en el seu punt. Una partida decent tant
d’un com l’altre va posar l’1,5 a 3,5.
Potser l’Albert hauria d’haver intentat jugar amb el
temps, doncs en el moment de signar les taules
existia una diferencia considerable en els rellotges.
Però ben jugat per part seva i del seu rival i taules
segurament molt justes.

Sembla que no s’acaba d’acostumar, però l’esperit de
lluita el té intacte i de ben
segur que a les properes rondes ens donarà els punts als
que ens tenia acostumats.
Partida complicada, tevameva però quan era seva, o
semblava que podia ser-ho,
refusà una oferta de taules
per anar a guanyar i ajudar a
empatar el matx. El temps feu
que es deixà una peça o quelcom més greu.
Ànim JuanDe!
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Laura (10)

Òscar (10)

Moya (10)

O com en Messi de Crackòvia,
esgota definicions. Ojo amb
el nou hit de la temporada,
s’està treballant sobre la nova cançó de la pichichi indiscutible.

O com, gràcies al rival també,
i a una sang freda espectacular, es pot sumar un punt i
escurçar distàncies.

Arriba l’empat, i veient com
van les demés partides, es
comença a creure en una
possible victòria.

Per no perdre el costum, Òscar amb escassos segons durant molta estona posà a prova els nervis generals de l’equip. Jugà tant bé com es podia en una posició, a priori
favorable pel seu rival, i acabà
guanyant.

Importantíssima victòria d’en
Carles, que permetria després
a en Guillem no haver de forçar més a la seva partida.

Ens posem per davant cap al
final del matx. Certament no
sé qui acabà abans, o la Laura
o en Guillem, però la qüestió
és que donàvem la volta al
matx, i il·lusionats crèiem en
una més que possible victòria
que ens acostaria molt a la
permanència com a principal
objectiu. Gràcies a això, visquérem un final de matx emocionant de collons.

Pa’ quitarse el sombrero, sí

En Carles estigué impecable
durant tot el matí, i oferia una
estabilitat vital, que esperem
segueixi oferint els pròxims
dies.
Enhorabona.

Adrià (7)

Guillem (9)
Suant sang fins al final, en
una partida boja, on el temps
jugà males passades i males
entregues
Una partida d’aquestes encantadores per l’aficionat. Les
peces ballaven i es penjaven
les unes de les altres al mig
del taulell... ¡Tant per analitzar i en tant poc temps!
Al final amb peça de menys i
una penjant, aguantà el tipus i
aconseguí mig puntàs.

Una autèntica llàstima, però
evidentment no podem retreure-li res, i nomes ens
queda agrair la seva
col·laboració.
Era la última partida en acabar, final de torres i alfils de
diferents colors amb 3 peons
per l’Adrià i 4 pel seu contrincant, qui aconseguí enganyar
a l’Adrià i guanyar-li l’alfil netament.
Va saber a les 8 del matí de
diumenge mateix que l’equip
A el necessitava, i de seguida
va acceptar la responsabilitat,
i excepte l’error final, jugà
més que dignament.
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E LS
Ronda 3

QUE JUGUEN ,

“B”

R ONDA 3
F IGUERES 7—P EONA I P EÓ 3

Del tenis al Dalí
-----------------Quins temps aquells en què l'Enric portava blanques, feia un dels seus truquets d'obertura, guanyava
ràpid i se n'anava a mirar el tenis fins el final del matx. Quan tornava, l'equip havia guanyat còmodament. Aquest cop no ha estat ben bé així. Duia blanques, sí, però ha perdut ràpid i ha marxat, no a veure el tenis, sinó a visitar el Museu Dalí. Quan ha tornat, no ha vist un matx guanyat còmodament, sinó
perdut amb claredat.
L'equip que ha viatjat a terres empordaneses estava una mica debilitat a causa, sobretot, del matx tan
important que tenia el C contra el filial de l'Escola d'Escacs. Alguns habituals del B, com el Gotes o el
Villa, s'han quedat a Barcelona per reforçar el C. Tot i això, Lluc Sagristà i Joan Regidor, jugadors que
habitualment juguen al D o l'E, han plantat molta cara. El Lluc ha tingut la partida en molt bona posició,
i el Regidor ha acabat guanyant, atracant, però el punt és el que val.
Quan atraques, el punt és el que val, i quan perds, et consoles dient que la tenies guanyada. Això és el
que m'ha passat a mi. Crec que tant el meu rival com jo coincidim en què la partida estava guanyadíssima, però ell ha sabut jugar les seves cartes i fer-me caure en una sèrie d'errors fruit de la impaciència o
l'apur de temps. La meva derrota ha estat molt dolorosa, però crec que molta gent podrà aprendre gràcies a les meves imprecisions que han convertit una posició guanyadíssima en una de perduda.
Amb aquests ingredients, ja podem descriure com s'ha desenvolupat el matx. El Jose fa taules ràpides i
l'Enric perd. Comencem malament. El Masferrer es queda amb qualitat de menys. El Ferran i jo tenim
posicions agradables. Kamikaze Jesús és Kamikaze Jesús: invalorable. Les esperances de remuntar van
minvant cada vegada més. El Dani fa taules, però el Jesús perd. El Masferrer també perd. L'única esperança que tenim és que jo guanyi la meva partida (que sembla ja fet) i que Ferran i Poblet s'imposin.
Llavors ja dependria tot dels dos "suplents", que podrien ser els herois de la tarda. Però res no ha estat
així. Després de rebutjar taules em fico en un final perdut. Anava tan apurat de temps que no vaig poder ni preguntar-me com pot ser que un peó passat a sisena defensat per un altre que estava a cinquena hagi pogut morir. I com pot ser que ara tinc peó de menys i me'l coronarà sense que ho pugui evitar.
Abandono i em diuen que tot ha estat un desastre, només s'ha salvat el Regidor.
El Figueres B ha disputat un matx excel·lent. Han sabut jugar contra nosaltres. El 1r tauler ha entaulat
amb el Jose, delegant la responsabilitat de guanyar als taulers de baix, que eren superiors en ELO. El
meu rival ha sabut sobreviure en una posició per abandonar i ha tret, no taules, sinó el punt sencer. El
rival del Jesús no ha caigut en el parany d'entrar en les seves posicions caòtiques i l'ha guanyat bé. I així
podria anar enumerant-los a tots. No hem fet un mal matx, però ens hem trobat amb un senyor equip
que ens ha superat. Estem a Segona Divisió, no ho estem fent malament, però hem de millorar si volem
ser considerats com a tal. Si treballem bé, l'any que ve podrem tornar-nos a enfrontar al Figueres i posar-los les coses més difícils.
Frederic Corrigüelas
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E QUIPO A
R ONDA 4

Ronda 4

S ABADELL 5.5—P EONA I P EÓ 4.5
(O la sensació de portar dues setmanes perdonant més del compte)
Cert que la sort al final es deu compensar d’alguna manera, i que amb
La Colmena hauríem d’haver perdut, però son dues setmanes que sembla que se’ns escapin els matxs, cosa que em produeix certa angoixa,
doncs ens pot passar factura a final de temporada. Això sí, seguirem
lluitant (uns més que d’altres), i seguirem passant-ho bé, que al final,
és del que es tracta.

Moya (10)

Òscar (5)

Ezque (9.9)

Infranquejable.

O potser no era el millor dia.

O com Yearly obrirem nova
secció amb consells un tant
peculiars com: “Lo important
és no pensar”

Li treu a la Laura la condició
de pichichi amb els 3.5 punts
que porta. Però a part dels
punts, és com els fa. Dóna
confiança a l’equip, i demostra un estat de forma formidable amb partides rodones.
Confiem en que segueixi així i
ens doni molt més punts.

Primer de tot, entrar en una
variant que de per sí li dóna
mals resultats, i després, no
acabar de trobar el pla, foren
els ingredients d’una partida
un pèl... Desastrosa. Tàctica
elemental de l’altre i l’Òscar a
esperar veure-les venir.
Segur que la setmana vinent
va millor.
Ànim!

Juan David (6)
O de cómo la gente empieza a sospechar, y se me acaban las
excusas para aprobarle.
Des d’aquestes línees, l’únic que podem fer és animar-lo.
Tots hem passat, passem i passarem per èpoques i situacions complicades a la vida. El que no hem de perdre mai son les ganes de seguir, i d’oferir com a mínim un somriure, i en aquest sentit, en Juan
David és un fora de sèrie.

Així de panxo es queda, després d’una gran, enorme, espectacular i siempreviva entrega de cavall que perdurarà
a la memòria, i que de moment opta a millor partida del
Per Equips.
El premi de bellesa s’oficialitza, per tant, qui vulgui
entregar les seves planilles
per a optar-hi, benvingudes
seran.
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Ronda 4

R ONDA 4 (C ONTINUACIÓ …)
S ABADELL 5.5—P EONA I P EÓ 4.5

Francesc (4.75)

Laura (4.999 ≃ 5)

Guillem (7)

O de la picaresca portada a
altres límits.

¿Despistada?

Te el perdó de l’equip. O de
com fer les funcions de delegat amb eficàcia. No només
són els punts.

Les arengues i els missatges
encoratjadors per a que tot
l’equip triés les línees més
agressives i anés a per totes
pel matx, i la variant jugada
amb entrega de peça a la jugada 8 o menys, feien pensar
que Francesc es volia redimir.
Res més allunyat de la realitat, vilment feia taules a la
jugada 15 o 16, amagant les
poques ganes de patir en una
obertura més que preparada
fins al moment on s’ha de
pensar. Aleshores fem taules i
ja està.

Potser li exigim massa, però
és culpa seva per malacostumar-nos. Cedeix la condició
de pichichi a en Carles, però
de ben segur que la voldrà
recuperar el més aviat possible.
No passa res, un despiste el
pot tenir tothom. Però clar...
Deixar de jugar e4 té certs
riscs...

La tarda anterior preparà a
l’equip... I de fet diumenge va
jugar una molt bona partida!
Només li faltà fer abans un f4
potser. Un servidor pensa que
durant la partida pots guanyar, empatar o perdre, però
l’actitud és molt més important i indicatiu que el resultat,
i ell en va sobrat.
Si us plau, segueix així.

Quasi cola Francesc, quasi
cola...
(P.D: (Valoració extraoficial
(9.9))
Lo rocambolesc de tot plegat
és que per a camuflar les seves veritables intencions, ha
hagut de crear un guió digne
de novel·la picaresca ple d’enganys, astúcies i mentides
piadoses. Bravo!)

López Forn (9.9)
Avui sí, avui sí que no hi haurà cap retret! Per fi em puc
avaluar i no haver de patir
males llengües!!!
Per a mi fou un diumenge
agredolç. La victòria personal
m’ajuda a recuperar ànims i
confiança per les properes
rondes, però veure i saber
que podríem haver puntuat
contra l’equipàs que és en
Sabadell era una idea massa
suculenta com per a que després no afecti la derrota de
l’equip.

Del Valle (5.5)
Massa ràpid mou a vegades.
L’Adrià, després de dues setmanes de
vacances va tornar amb molta força, i
tot i perdre (o entregar) una qualitat,
en un moment donat tingué la victòria, sempre segons els experts analistes (si ho diu en Carles 3,5 de 4 Moya
ara per ara va a missa).
Una mica més i ens fa estar fins les 8
del vespre esperant a que acabés...
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Oxigen
--------Després de dues derrotes seguides, el filial de Peona i Peó necessitava respirar amb una victòria, i el
Cassà era un rival directe, amb la qual cosa s'ha considerat aquest matx com el més important de la
temporada.
Tot s'ha posat de cara de seguida, amb les victòries ràpides del Jose i el Ferran. S'han celebrat molt
aquests dos punts, perquè la resta de partides es podien jugar amb més tranquil·litat. Una estona després, el Villa ha fet el 3-0, amb la qual cosa el matx semblava sentenciat.
Però aquí apareixo jo, per complicar-me les partides totalment controlades. El meu rival tenia serioses
debilitats al flanc de dama, no estava enrocat i jo ja començava a portar peces per menjar-m'ho tot.
Però ha sabut trobar una fissura a la meva posició. M'ha trencat l'enroc, cosa que no semblava greu,
perquè en una posició tancada i sense peces per atacar no passa res. Però de seguida ha portat el cavall. Un cavall sol no pot fer res, en principi... Però ha aprofitat que tot estava tancat per passar la dama
a l'atac sense que les meves peces poguessin tornar enrere per defensar el seu monarca. Ha estat llavors quan he hagut de sacrificar qualitat per salvar-me, però aquesta mancança de material ha estat
decisiva. Entre això i que Kamikaze Jesús estava perdut, semblava que ens complicaríem la vida...
I arriba el millor jugador de per equips: Enric Garcia. Quan l'equip necessita guanyar, guanya, i això ha
fet avui. No perd energies en matxs perduts, les inverteix en matxs que s'han de guanyar, com el d'avui.
I també ha contribuït l'altre Enric, el Masferrer, que s'ha reivindicat com a pitxitxi, amb una gran victòria.
S'afegeix l'Adrià a les derrotes de Jesús i meva, per tant, anem 5-3 amb dues partides per acabar. Per
sort, cap de les dues es pot perdre. La victòria és a l'abast de la mà, i no s'ha escapat. S'han guanyat les
dues partides restants i el marcador final ha estat 7-3. El més bonic del matx és que no hi ha hagut taules, tothom ha anat a guanyar sense cap especulació, donant espectacle al públic.
Després d'aquesta bomba d'oxigen, afrontem els matxs següents més tranquils. El Cassà, per la seva
banda, no ha de tirar la tovallola. Han vingut amb baixes, si no, no sé què hauria passat. Són un bon
equip i tenen molta cosa a dir encara en aquesta categoria.
Frederic Corrigüelas
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Ronda 5

R ONDA 5
P EONA I P EÓ 3.5—S ITGES 6.5
(O de com encaixar i superar una derrota contundent)
Caldrà un miracle? El cert és que ens compliquem la
vida per moments, tot i que el resultat de diumenge
entrava dins dels pronòstics.
Esperem rascar algun punt abans d’anar a Olot perquè
sinó, pot ser dramàtica la última ronda.

Del Valle “El ràpid” (4.4 *
(100 / 2))
O de com el cap de setmana
vinent segur que va millor.
Agafava les peces com si fossin cartes, potser encara es
pensava que era al Casino.
Amb tot, no tinc cap dubte de
que tornarà a fer molts punts,
i això serà quan aquests punts
siguin vitals per guanyar o
empatar el matx.

JuanDe “El empírico” (7)

López Forn “El romàntic” (10)

O de cómo la táctica se volvió
en su contra.

O de com fer que en Francesc
la clavi amb els pseudònims.

Probablemente no sea este tu
mejor torneo Juan David, lo
importante es seguir con las
ganas. Los deberes para la
semana que viene es mejorar
un poco esta táctica que aseguraste haber estudiado (No
es que lo dudemos pero..). La
estrategia la dejaremos para
el año que viene, cuando juguemos los dos en el B, o el C.

Un cop més he de demanar
perdó al noble joc dels escacs,
per tal com el tracto i lo ofensiu que poden arribar a ser les
partides que faig. A vegades
hi ha més sort que d’altres, i
en aquest cas, el rival acabà
fent bones les meves dubtoses entregues. Ezque tremola
que presento candidatura a
premi de bellesa.

De Blois “El revulsiu” (10)
O de com cobrir-se les espatlles en moment de necessitat amb eficàcia i bon gust.
La baixa de l’Òscar, que esperem que es recuperi aviat, feia que l’Adrià jugués per segon cop amb l’equip
A. Espantant els fantasmes de la primera partida, guanyà amb solvència la segona, i ja hi ha qui diu que és
un dels millors jugadors del club.
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Francesc “El captain” (¡10!)

Carles “El pixixi” (9)
O com demostrar que som
humans i que els que ens
pensàvem que mai fallaven,
també tenen dret a fer-ho, i
no passa res.
La nota negativa per a ell, és
que per golaverage, podem
considerar l’Albert com a nou
pixixi de l’equip. Empatats a
punts, segur que ens brindaran un duel apassionant els
més joves de l’equip.

A aquestes alçades del campionat ja no cal dir res més. El
nostre líder espiritual mai
hauria hagut de suspendre, i
enfrontant-me als diferents
grups de pressió, li poso la
nota que es mereix per
il·lusió, entrega, dinamisme,
bon humor i capitania. Tan
sols ens queda desitjar-li que
pugui celebrar alguna victòria
abans de que la paternitat ens
l’aparti dels taulells de joc.

Guillem “The agressive
one” (9.9)
O com dels mateixos creadors que f4, aquesta setmana
s’ha estrenat: lluita per e5.
Dubtàvem del pseudònim escollit pel gurú al veure les primeres jugades de la partida
(inclús en Guillem mateix maleïa el tipus de partides a les
que s’havia d’enfrontar últimament), fins que la lluita
sense treva per e5 i una tècnica fina il·lustren al més incrèdul.

SuperEzque (10)

Laura (Mmm... 5.5? 6.5? 7.5?)

O el millor exemple de com
s’ha de jugar un per equips.

O com mesurar al mil·límetre
la nota i les paraules per evitar més enemics.

Estem encantats amb aquest
noi, qui sempre està pendent i
patint per l’equip. Ens donem
l’enhorabona per tenir-lo amb
nosaltres, i esperem que així
sigui durant molt de temps.
L’hem de cuidar que sinó, una
oferta temptadora yearly se’ns l’endurà!

Sí que pot semblar que hagi
tret el peu de l’accelerador,
però sabent com és, tornarà
amb molta més força després
d’aquestes dues últimes derrotes, i ens demostrarà el que
d’altra banda ja sabem, que
és boníssima i ens donarà
molts més punts d’aquí a final
de temporada.
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R ONDA 5
T ORDERA 6—P EONA I P EÓ 4

Tordera - Peona i Peó B
Per un pèl
------------El filial de Peona i Peó anava a Tordera amb moltes baixes, degut a la importància de reforçar l'equip C i
també pels viatges inesperats del Villa i el Poblet, un a Roma i l'altre no sé on. El cas és que dos joves
jugadors del planter, Carlos Martínez i Daniel Codina, s'han encarregat de suplir aquestes baixes.
El matx s'ha anat a guanyar des del principi. Tot i que eren els líders i el nostre equip tenia baixes, ens
hem mentalitzat que anàvem a donar la campanada. Tot i que les coses començaven ben malament.
Carlos i Dani aguantaven bé els seus forts contrincants, però han acabat cedint. Això més o menys era
d'esperar, però la derrota del Ferran no estava prevista. El 3-0 deixava el matx sentenciat, i he donat
instruccions de jugar les partides sense pensar en el matx, perquè ja no hi havia res a fer. Com a mínim,
si un matx es perd, que els jugadors acabin les partides gaudint-les.
Però, ves per on, aquesta tranquil·litat amb què hem jugat la resta de partides ha fet que arribessin
punts a favor. Taules de Masferrer, Dani Garcia i Jesús, i victòria del jugador rebelació del per equips,
Joan Regidor, que porti on el porti, fa el punt. Això deixava les coses en un 4.5 - 2.5, i l'Enric i jo teníem
les partides superiors, per no dir quasi guanyades!
Aquí potser ha faltat una mica de fe en la victòria. Jo tot això no ho sabia. Estava capficat en un final de
torres superior i, com més superior el tenia, més recordava la derrota contra el Figueres, com ja vaig
comentar en una anterior crònica, aquella partida que tenia guanyadíssima i vaig acabar perdent. Encara no ha cicatritzat la ferida, ja que jo tenia torre a setena, rei actiu, i només veia que la seva torre s'activaria, em menjaria els peons i perdria, igual que em va passar contra el Figueres. Totes aquestes cabòries van fer que jugués molt conservador, que es canviessin molts peons i s'arribés a un final Philidor, jo
peó de més però taules teòriques. Així doncs, l'Enric havia de guanyar per salvar el matx. Tenia taules
fàcils, però com a millor jugador de per equips que és, força per intentar salvar els mobles. Aquesta
temeritat li costa la partida, ja que es deixa un doble de peons i a partir d'aquí té el final perdut.
Ha anat d'un pèl que no donem la sorpresa, però estem contents d'haver plantat tanta cara als líders, i
haver demostrat que tots som bons, no només els titulars de l'equip. Jugant com avui hem de poder
salvar la categoria. Felicitats al Tordera pel bon matx realitzat. Tant de bo coincidim en una altra ocasió
per disputar un encontre igual de disputat i entretingut.
Frederic Corrigüelas
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C ONFIEU EN EL DELAGAT !
Com que estem en dies
de per equips, el consell
d'avui va enfocat de cara
a afrontar correctament
les partides de per
equips. Tots sabem que
en aquest tipus de competicions juguen 4 contra 4 (o 8 contra 8 o 10
contra 10, o el que sigui)
i un dels jugadors, o un
altre membre del club
que no juga, fa de delegat de l'equip

Els jugadors han de jugar
tranquil·lament la seva
partida, sense obsessionar-se massa en com va
la resta de l'equip, ja
que si ho fan, perden la
concentració i poden
equivocar-se. Per controlar el matx està el
delegat. Moltes vegades
no sabem si arriscar o si
jugar conservadors. Per
aquestes situacions sempre se li pot fer la següent consulta: "Van bé
unes taules?". El delegat
pot dir "sí", "no", o "com
vulguis". Hem de tenir fe
en aquesta resposta. Si
diu "sí" ja pots jugar
conservador o oferir taules, si vols, si diu "no"
t'està dient que vagis a
guanyar, les taules no
són prou bones per l'e-

quip en aquell moment.
Un "com vulguis" significa que en aquell moment encara no hi ha res
clar, o que ja no influirà
en el resultat, en aquest
cas, hauràs de decidir tu
com si fos una partida
d'un open normal i corrent.
És molt important no
perdre la fe en el delegat. Si en un moment en
diu "demana taules", les
has de demanar. Si et
diu "segueix jugant", has
de seguir jugant la partida. Pot ser fins i tot que
et digui "abandona".
Això és el que xoca més
als jugadors, però segur
que el delegat té un bon
motiu per fer-ho. Pot ser
simplement que estàs
tan perdut que val més
plegar, perquè dones la
falsa il·lusió als demés
jugadors que la teva partida té alguna possibilitat de remuntada. També pot ser que el 5-5
vagi bé als dos equips i
que en un tauler es fan
taules en posi9ció igualada però incerta i en la
teva, que està perduda,
es para de lluitar perquè
la "guerra" s'ha acabat.

Això no vol dir que el
delegat sigui l'amo de
les vostres partides. Si us
diu "fes taules" i no ho
voleu fer, sou lliures de
seguir jugant. Ara bé, no
seria la primera vegada
que un equip guanya 5-4
i l'última partida la té
guanyada. El delegat li
diu al jugador "fes taules", per guanyar el match. El jugador no les vol
fer, ja que té la partida
guanyada i vol el punt
sencer. Per un descuit,
perd una peça, o es deixa mat, o li cau la bandera, el que sigui, i perd.
Llavors, què? Quan no es
fa cas al delegat i perjudiques a l'equip, ja no es
pot tornar enrere.
Un per equips és una
competició diferent, no
jugueu per vosaltres,
sinó per l'equip. És molt
important disposar d'un
bon delegat que prengui
decisions responsables i
faci que els resultats de
l'equip siguin els millors
possibles. Però, per això,
vosaltres, els jugadors,
heu de confiar en el vostre delegat.

“UN

PER EQUIPS ÉS

UNA COMPETICIÓ
DIFERENT , NO
JUGUEU PER
VOSALTRES , SINÓ
PER L ' EQUIP ”

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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Bé, per no perdre el
costum, seguim jugant
un dels milers d’Opens
que organitza el Tres
Peons al llarg de l’any.
Uns quants socis del
Peona i Peó juguen (o
mal juguen) a terres
gracienques.
Però les revelacions del
torneig, son dos que
s’han colat a la part de
dalt amb 5 punts de 7
possibles, Joan Orriols i

T RES P EONS / L ÓPEZ F ORN
Pawel Bielecki. Casualment tots dos han sumat amb el vostre fidel
servidor, en partides
lamentables per part
meva, però sense treure’ls-hi mèrit, això
que quedi clar.
De moment el torneig,
a la ronda 7 i a falta de
dues pel final, el dominen els Mestres Internacionals Orelvis Pérez
i David Lariño amb 6

punts cadascú, seguits
a mig punt de 3 jugadors més, i a un punt
d’una bona pila, entre
els que destaquen els
dos satèl·lits mencionats amb anterioritat.
Quan acabi aquest torneig, començarà el Tupinamba, on també
podrem trobar-hi gent
del club jugant.

A DIVINEU QUI SÓN AQUESTS , SÍ , ENCARA QUE SEMBLI MENTIDA , ESCAQUÍTES !
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DE

N ADAL

Luis Rojas (2478) - Lluís Maria Perpinyà (2457)
31.12.2011
“El primer campió, ens comenta una de les seves partides, esperem gaudir
i aprendre una mica”
{Durant les vacances de nadal d'aquest any he tingut l'oportunitat de jugar l'Open Internacional Mas Guinardó. Tot i que vaig
aconseguir finalment la victòria, he de reconèixer que el campionat hagués estat força diferent si no hagués guanyat aquesta
partida afortunada a la cinquena ronda.}
1. d4 Nf6
{L'apertura Trompowsky.
Una arma força popular als
darrers anys. Permet jugar
1. d4 sense haver d'estudiar cantitats massives de
teoria i porta a posicions
força interessants.}
2. Bg5 Ne4 {Variant principal. Luis Rojas havia guanyat les seves partides a
les rondes 1 i 3 enfrontantse a 2..g6}
3. Bf4 c5 4. f3 Qa5+ 5. c3
Nf6 6. d5
({La jugada de moda. Fa
uns anys es preferia} 6.
Nd2 cxd4

7. Nb3 Qb6 8. Qxd4 {que
també es interessant})
6... e6
(,Més usual és- 6... Qb6 7.
Bc1 {L'alfil blanc torna a la
seva casella original, però
la dama negra

tampoc està ben ubicada.}) 7. e4 exd5 8. exd5 d6
,Tot llibre. La posició negra
sembla delicada per culpa
de l'escac a e2, però com
veurem hi ha bastants
trucs per defensar-se..}
9. Qe2+
,Tenen millor reputació(9. Na3 Be7 10. Nc4
Qd8 11. a4) (9. Qd2 Be7
10. c4 Qxd2+ 11. Kxd2)
,però la textual sembla
molt lògica..}
9... Be7 10. Bxd6 Nxd5 11.
Na3!?

,La preparació de Rojas en
aquesta línea, força verinosa com veurem. S'havien jugat dues alternatives
temptadores que són molt
inferiors:} (11. Bxb8 Rxb8
12. Qe5 ,Guanyant peça?-

Qb6! {No exactament..}
13. Qxb8 (13. Qxd5? Qxb2)
13... O-O -+ {El blanc
corre perill de ser semiinmortalitzat..} 14. b3? Bd6)
(11. Qe4 Nc6 12. Qxd5
Be6 13. Qxc5 (13. Qd3 O-O
-O) 13... Qxc5 14. Bxc5 Bxc5 {I el negre té una
compensació fantàstica pel
peó})
11... O-O 12. Bxe7 Re8
,Recuperant la peça
fàcilment?}
13. O-O-O Rxe7??
{Caient a la trampa. Era
imprescindible:} (13...
Nxe7 14. Qb5 Nbc6 15.
Qxa5 Nxa5 {Amb aproximada igualtat. Tot i que
Cb5 serà molest..})

14. Qb5! +- Qd8 En condicions normals les negres
perdrien peça, pero sigui
pel fet que la ronda era
matinal o qualsevol altre
motiu (sempre hi ha excuses per les males jugades),
el cert es que ara va
passar un petit miracle..}
(14... Qxb5 15. Bxb5 Be6
16. c4 {i la vuitena fila
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és un problema, les negres
perden peça})
15. c4??
(15. Bc4! {Era la jugada
guanyadora} Bd7 16. Rxd5
Re1+ 17. Kd2 Qe8 18. Qxc5
{i seria un bon moment
per abandonar..})
15... Bd7!
,Ara tot es força diferent..
Les negres tenen
avantatge}

16. Rxd5 Re1+ 17. Kc2 Rxf1?!
(17... Qe8 $1 ,Era força
més senzill}
18. Qxc5 (18. Rxd7 Nxd7)
18... Rxf1 ,i la compensació
pel material es enorme
en tots dos casos})

18. Qxb7 Rf2+ {No es un
error. Però les màquines,
amb raó, prefereixen}
(18... Nc6 19. Qxd7 (19.
Rxd7 Nd4+ 20. Rxd4 cxd4
$19) 19... Nb4+
20. Kb3 Nxd5 21. Qxd8+
Rxd8 22. cxd5 Rxd5)

DEL

C AMPIÓ

19. Kd1
(19. Kc1 ,M'hagués obligat
a repetir l'escac a f1 i a
jugar la línea anterior})
19... Qe8 20. Qxa8 Ba4+!
{Una subtilesa, les negres
provoquen b3 perquè la

cavall no es necessari en
l'atac, per tant les negres
desvien la dama a una
casella poc interessant.
Però era més senzill} (25...
Be4+ 26. Kd2 Qd7+ 27. Ke3
Qd3+ 28. Kf4 Qd2+ 29. Kg4
(29. Kxe4 Re1+ 30. Kf5 h6)
29... Qxg2+ 30. Kf4 Rxf3+
31. Nxf3 Qxf3+ 32. Ke5
Qf5+ 33. Kd4 (33. Kd6
Qe6#) 33... Qf2+ 34. Kxe4
Qxb6 {Pero costa de calcular tot això en 1 minut!})
26. Qxb4

dama desde e5 apunti a
a1}
21. b3 Bc6 22. Qxa7 Bxd5
23. Qxc5
(23. cxd5 Qe5 {i ara s'explica perquè les negres han
provocat b3} 24. Nc2 Qxd5+) 23... Rf1+
Be4+ 27. Kd2 Bg6?!
{Un altre cop complicantme la vida. Calia fer} (27...
Bf5! 28. Ne2 Qd8+ 29. Ke3
Qd3+ 30. Kf4 Qe4+ {No
vaig veure aquest escac}
31. Kg3 Qe5+ 32. Nf4 g5!
33. c5 gxf4+ 34. Qxf4
Qe1#)
24. Kc2 Na6!-+
{En condicions normals les
negres tenen la partida
guanyada, atac de mat a
canvi dels tres peons. Però
el problema és que em
quedava només un minut
(més l'increment) i no vaig
afinar prou...}
25. Qb6 Nb4+
{Complicant-me la vida. El
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28. Ne2 Rxh1?
({Fins i tot ara era millor}
28... Qd7+ 29. Ke3 Qd3+
30. Kf4 Qe4+ {Continuava
sense veure aquest escac..} 31. Kg3 Qe5+ 32. f4
Qe3+ 33. Kh4 Qf2+ 34. g3
h6 -+ {Ara caldrà guanyar
la partida un altre
cop..})
29. Nb5 (29. Qd6! {sembla
molt forta, la dama blanca
defensa a3, h2, els escacs a
la columna d i recolzarà el
peó c cap a la coronació.
La posició
seria incerta, i sembla més
fàcil de jugar amb blanques.. La idea de Luis Rojas
també sembla interessant,
vol bloquejar la columna
amb el cavall, reciclant el
cavall de a3, però el negre
té més contrajoc})
29... Rxh2 30. Nd6
Qd8 31. Nf4 h5
{Les negres respiren..ja no
perdran per un mat a l'última fila
que porta des de la jugada
14 surant a l'aire..} 32. c5?!
Qg5 33. Kc3 Rh1?!
(33... Rh4 $1 34. g4 hxg4
35. Nxg6 fxg6 (35... Qxg6)
36. Qc4+ Kh7)

DEL
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34. Kb2?
{L'error definitiu} (34. Qd4
$1 {i la partida continuava
incerta}) 34... Rh4 35.
Qb8+
(35. g4 Rh2+ 36. Ka3 h4 37.
c6 Rc2 38. Nxg6 fxg6 39.
Nc4 (39. Qb8+ Kh7)
39... Qc1+ 40. Ka4 Rxa2+
41. Kb5 Qg5+ 42. Kb6 h3-+)
35... Kh7

36. Nxg6
,Permet mat, però ja no hi
havia res a fer} (36. g3
Rh2+ 37. Ka3 Qxc5+)
36… Qd2+ 37. Ka3 Qc1#
{D'acord, moltes errades,
però potser una partida
més divertida de l'habitual
en els primers taulers. Remarcar que Luis Rojas es
va refer d'aquesta derrota
(cosa no gens fàcil donades les circumstàncies) i
va assolir un meritori tercer lloc a la classificació
final.}
0-1

Felicitem al primer campió del nostre
Open!
Enhorabona Lluís!
Esperem poder comptar amb vostè per
defensar el títol a la segona edició!
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“Cuando veas una buena jugada, trata
de encontrar otra mejor”
(Emanuel Lasker)

“El Ajedrez moderno está demasiado
preocupado con cosas como la
estructura de Peones. Olvidenlo, el Jaque Mate termina la partida”
(Nigel Short)

“Apertura y mate”
(Ideal d’en Clavé)

“Con el fin de mejorar tu juego, debes
de estudiar los finales antes
que todo, ya que mientras que
los finales pueden ser estudiados
y dominados por sí mismos, el juego
medio y la apertura
deben de ser estudiados en relación
con los finales”
(José Raúl Capablanca)

“Sin errores no puede haber brillantez”
(Emanuel Lasker)

CÉLEBRES

“El jugador táctico sabe que
hacer cuando hay algo que
hacer; mientras
que el estratega sabe que hacer cuando no hay nada que hacer”
(Gerald Abrahams)

“Con el tiempo, empecé a progresar en
partidas decisivas. Tal
vez porque me di cuenta de una simple verdad: no solo
estaba yo nervioso sino también mi
oponente”
(Mikhail Tal) “

“Un mal plan es mejor que no tener
ningún plan”
(Frank Marshall)

“No es tiempo de jugar al Ajedrez cuando la casa esta en llamas”
(Proverbio Italiano)

“Prefiero perder una partida realmente buena, que ganar una mala”
(David Levy)
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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. Mat en 2 pel blanc

2. Mat en 2 pel blanc

3. Mat en 2 de blanques.

4. Mat en 3 de blanques.

5. Mat en 3 de blanques.

6. Mat en 2 de blanques.

¡S I CREIEU QUE TENIU L ’ ÚLTIM PROBLEMA D ’ ESCACS , ENVÍA ’ L I EL PENJAREM !
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“Carrusel Deportivo” Per Equips.
Son les 11 del matí! Les 10
a les Canàries, tornem de la
publicitat.

Atenció! Mare de Déu Senyor! Ave María purísima
sin pescado y con cebolla!

Connectem en directe amb
el taulell 3.

Per favor!!!

¿Com estan les coses en
aquest taulell?
“Doncs semblava que la
diagonal que havia tirat
l’alfil trencant el fora de joc
per darrere la defensa serviria per obrir la llauna, però la passada ha estat més
conservadora, i el negre
desaprofita una molt bona
ocasió per posar-se per davant posicionalment!
Partida igualada i segurament, veient-se el respecte
que es tenen l’un a l’altre,
això acabi en taul...”
***TITITITI***
“I Goooooooooooooool en
el tableeeero 9!
¡Golazo, golazo, qué golazo
señoras y señores!

QUÈ ÉS EL QUE ACABEN DE
VEURE ELS MEUS ULLS!
Que algú que en sàpiga una
mica m’ho expliqui, ¡el Dios
del ajedrez ha bajado en el
casal d’entitats Mas Guinardó y ha jugado en el
tablero 9!
No me’ls penso rentar en la
vida!
Quina traça!
En el novè taulell, quan
semblava que s’arribaria a
un final de partida igualat,
va i el cavall negre decideix
estampar-se contra tota la
maraña de peons, decideix
fer volar pels aires la tanca
defensiva, s’ha entregat per
la causa, ¡i quina entrega
més bonica! Despistats els
centrals blancs, han acabat
deixant un imperceptible
forat, que ha aprofitat uno
de esos locos bajitos per
entrar fins la cuina, com

s’ha colat i, quin gol que
els ha coronat!
El blanc comença a patir
seriosament, mira el rellotge per veure quan de
temps li durarà el suplici,
però sembla que ja està
venut, les cares dels seus
jugadors son un poema.
I és que s’ha colat com si
fos a casa seva, sense
demanar permís a ningú,
i agraint-li el sacrifici al
seu company d’equip.
Avantatja posicional pel
negre gràcies al pony
pisador”
****TITITITIII****
Acaba el partit al sisè
taulell, taules i tots dos
equips es reparteixen el
primer mig punt del
matx, en una partida on
no hi ha hagut cap tipus
de lluita ni d’emoció, cap
dels dos equips ha passat
de mig camp en un dels
matins més avorrits des
de que els escacs són
escacs!”
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LA

VEU DEL SOCI

Per Equips
He vist que l’editor, director, mindundi... (o com li
vulguis dir) del butlletí,
tot i aconseguir resultats
horrorosos al per equips,
manté notes positives.
¿Com és possible això?
¿Tant vanidós és, que no
pot acceptar les seves
pròpies limitacions i necessita compensar el seu
joc lamentable amb notes
inflades?

( CARTES

AL DIRECTOR )

Que torni el suplent!
Per favor!
Ens va agradar molt més
la última edició del butlletí, comandada per una
persona amb molt més
de seny, traça i bon gust
que no pas el pesat
aquest que s’escriu cartes
a si mateix.
Que torni en Girona!

Kaypi

Los señoritos del A
“Ara volem jugar a aquí,
ara canvieu-nos les taules
i doneu-nos els taulells
grans i nous per jugar
allà, aquesta sala m’agrm’agrada més...” ¡No paren de queixar-se i d’enredar la troca!
Sabeu què us dic? Que us
la munteu vosaltres mateixos la sala de joc del
Per Equips!
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D ’ OBERTURA

/ J OSUÉ E XPÓSITO

Teoria de ràpides (II) El fantàstic atac fantasia
Hola a tots! avui us presento un atac que encara que avui en dia és força conegut
per combatre la carokan, fa un temps els jugadors de negres es sorprenien quan els
hi feies 3.f3! en comptes de les habituals 3.e5 o 3.Cc3.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3

tat com dient: "ja t'he
igualat, ho diu el llibre". I
és cert, el negre ha igualat,
però per desgràcia per a ell
aquesta es una variant súper complicada i no es
gens fàcil fer les bones a
partir d'aquí.
5.Cf3 exd4

En aquest estudi ens centrarem només en 3...dxe4,
que és en principi la millor
jugada del negre, però que
si no s'ho coneix bé pot
portar a posicions totalment perdudes. Al final,
faré una breu esmena de
les altres possibilitats del
negre per poder tenir una
petita idea de com poder
jugar contra elles.
3...dxe4 4.fxe4 e5
En moltíssimes ocasions
m'he trobat que el meu
rival em jugava fins aquí
ràpidament i amb segure-

Si 5...Ae6 podem jugar una
línea senzilla amb 6.c3 Cf6
7.Ad3 Cbd7 8.De2 o potser
es millor 6.Cc3 (per poder
matar a e5 sense por a
Dh4+) i després de 6...exd4
7.Cxd4 amenaçar quedarnos amb la parella d'alfils
segurament en un final
sense dames.
Si 5...Ag4?! 6.Ac4 amenaçant Axf7 i el negre si no
vol perdre pràcticament
només pot fer 6...Cd7 7.c3
i el blanc està bastant bé
6.Ac4

6...Cf6

Vegem totes les altres possibilitats:
Si 6...Ae6 (fluixa) 7.Axe6
fxe6 8.0-0
Si 8...Cd7 9.Cg5 Cgf6
10.Cxe6 Db6 11.Af4 i el
negre esta fatal
Si 8...De7 9.Ag5 Dc5 10.b4
Dxb4 [10...Db6 11.Ce5]
11.Ce5 Ch6? 12.Dh5 g6
13.Dh3 el negre està perdut (9.Cg5 és objectivament més forta, però Ag5
m'agrada)
Si 8...Ae7 9.Cxd4 Dd7
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Teoria de ràpides (II) El fantàstic atac fantasia.
10.Dh5 Rd8 11.Ae3 c5
12.Td1 cxd4 13.Txd4
13...Ad6 14.e5 guanyant
Si 6...Ae7 7.0-0 Dd6 (si segueix amb 7...Cf6 seria
com la variant principal)
8.Cg5 Ch6 9.Axf7+ Rd8
10.Ab3 Af6 11.Af4 Dc5
12.e5 fàcil no?
Si 6...De7 7.0-0 Ag4 8.Dxd4
Dc5 9.c3 Dxd4 10.cxd4 Axf3 11.gxf3 parella d'alfils,
centre...que més volem?
(...potser les dames...)
Si 6...Ab4+ 7.c3 dxc3
8.Axf7+ és la variant típica
de moltes obertures
8...Rxf7 9.Dxd8 cxb2+
[9...Ce7 10.Dxh8 cxb2
11.Re2] 10.Re2 guanyant
7.0-0 Ae7
7...Ac5 també es possible i
potser és més complicada,
la mirem al final.
8.Cg5 0-0 9.Cxf7!
9...Txf7 10.Axf7 Rxf7 11.e5

da la variant amb 7...Ac5 :

“Transcriurem unes partides
model de les altres possibilitats del negre a la tercera jugada, per a tenir un petit repertori complert de la vari-

8. Cg5 0-0
Si 8...d3+? 9.Rh1 dxc2
10.Dxc2 0-0 11.e5 h6
12.exf6 guanyant pq si
12...hxg5 13.Dg6!
9.Axf7 Txf7
Si 9...Rh8 10.e5 Cg4?
(10...d3) 11.e6 d3+ 12.Rh1
Cf2+ 13.Txf2 Axf2 14.Dh5
h6 15.Dg6 guanyant
10.Cxf7 Rxf7 11.e5 o
11.Dh5 amb clar avantatge
blanc
El problema es que
10...De7 s' hauria de mirar
una mica pq el negre no
està perdut. (pitjor si, amb
11.e5).

Variant 3...Cf6
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 Cf6 4.Cc3 dxe4
5.fxe4 e5 6.Cf3 exd4 7.Cxd4 Ag4
8.Dd3 Ca6? [8...Cbd7 9.Ag5÷]
9.Cxc6! Dc7 10.Db5 bxc6 [10...Ad7
11.De5+!±] 11.Dxa6 Ad6 12.Ae2!
Axh2? [12...0–0! 13.Ae3 Axh2 14.0–
0–0±] 13.Txh2! Dxh2 [13...Dg3+
14.Rf1] 14.Dxc6+ Re7 15.Ae3 Dh1+
16.Rf2 Dxa1 17.Cd5+! Cxd5 18.Ac5+
Rd8 19.Dxd5+ Ad7 [19...Rc7
20.Dd6+ Rc8 21.Aa6# #; 19...Rc8
20.Aa6+] 20.Ab5! 1–0

Fins la propera!!!

Rg8 12.exf6 Axf6 13.Cd2 y
aquí les negres tenen tres
jugades 13...Dd5, 13...d3 y
13...Ae6 però l'avantatge
sembla ser suficient ja.
Potser sigui més complica-

“Si ho proveu, i em voleu enviar les
partides per analitzar-les i mostrarles en següents actualitzacions, o si
teniu algun dubte, em podeu escriure a josue.exposito@gmail.com.”
Ens veiem!
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Teoria de ràpides (II) El fantàstic atac fantasia
Variant 3...g6

1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 g6 [3...e6 Ue 29/(178)] 4.Cc3 Ag7 5.Ae3 Db6
[5...dxe4 Ue 31/(166)] 6.Tb1 *6.Dd2 Dxb2 7.Tb1 Da3÷+ 6...dxe4 7.fxe4
e5!? 8.Cf3 Cd7? *8...Ag4 9.Dd2 Axf3 10.dxe5²; 8...exd4 9.Cxd4 Dc7
10.Ac4 Cf6 11.0–0 0–0=] 9.Ac4! Cgf6 10.De2 Dc7 11.Axf7+! Rxf7
12.Dc4+ *12.Cg5+ Re8 13.Ce6 Dd6 14.Cxg7+ Rf7÷+ 12...Re8 [12...Re7
13.Cg5 Cb6 14.Df7+ Rd8 15.dxe5+-; 12...Rf8 13.0–0±+ 13.De6+ Rd8
14.Cg5 [14.dxe5? Te8 15.Cg5? Dxe5!] 14...Tf8 15.Td1! [#C5 #CDf7]
15...exd4 16.Axd4 Ce8 17.Ac5! Df4 [17...De5 18.Dxe5 Axe5 19.Ce6# #;
17...Da5 18.De7+ Rc7 19.Dd8+ Rxd8 20.Ce6# #] 18.De7+ 1–0

Variant 3...e6
4.Cc3
linea 1. 4...Cf6 5.Ag5 Db6
[si 5...h6 6.Ah4 Db6 7.a3 c5 8.Cge2 Cc6 9.dxc5 Axc5 10.Ca4 Da5+ 11.Cec3 Ae7 12.Axf6 Axf6 13.exd5
Cd4 ]
6.a3 c5 7.Ae3! N 7...Ad7 8.e5 Cg8 9.Cge2 f6 10.f4 Ch6 11.exf6 gxf6 12.Cg3! Dxb2 13.Cb5 Axb5 14.Tb1
Dc3+ 15.Ad2 Dxd4? 16.Axb5+ Rd8 17.c3 1–0
linea 2 4...Ab4
5.Af4 Cf6 6.Dd3 b6 7.Cge2 0–0 8.0–0–0 c5 [8...Aa6 9.De3 ] 9.a3 c4?N [9...Aa6 10.De3 Axc3 11.Cxc3 Axf1
12.Thxf1 Cc6÷] 10.De3 Ae7 11.g4± Ab7 12.Cg3 dxe4?! [12...Ca6!? 13.g5 Ce8 14.exd5 Axd5 15.h4 Cac7
16.h5 b5„+ 13.g5 [13.fxe4!? Cxg4 14.De2 Cf6 si 14...f5 15.exf5 Axh1 16.Cxh1; 15.Tg1‚+ 13...Cd5 14.Cxd5
Dxd5 *14...exd5 15.fxe4 c3 16.Dxc3 Axg5 17.De3 Axf4 18.Dxf4‚+ 15.fxe4 Db5 16.d5 Cd7 17.Dc3 Tfc8
[17...Tac8 18.Ah3] 18.Ch5 Af8 [18...e5 19.Axe5 Axg5+ 20.Rb1 f6 21.Ad4] 19.Ad6 e5 [19...exd5 20.exd5]
20.Axf8 Txf8 21.Ah3 [21.Axc4!? Dc5 22.Db3] 21...Tfe8 22.Thg1 [22.Tdf1!? Ac8 (22...Tad8 23.Thg1 Cf8
24.Df3) 23.Cf6+ gxf6 24.gxf6 Rh8 25.Thg1 Ab7 26.Tg7+-] 22...Cf8 23.Tdf1 Cg6 24.Af5 [24.Cf6+ gxf6
25.gxf6 Dc5] 24...Dc5 25.Df3 Tf8 26.c3 Tad8 27.Dg3? [27.Tg3! Ac8 (27...De7 28.Cf6+ gxf6 29.Dh5 fxg5
30.Th3 f6 31.Axg6) 28.Th3] 27...Ac8 28.Dh3 [28.Axc8 Txc8 29.Tf5±] 28...Rh8 [28...Axf5?! 29.exf5 Txd5
(29...Cf4? 30.Cf6+ gxf6 31.gxf6+ Rh8 32.Dh6 Tg8 33.Tg7 De3+ 34.Rb1 De4+ 35.Ra2 Dxf5 36.Tfg1) 30.fxg6
hxg6 31.Cg3 De3+ 32.Rb1 Td2 33.Tg2±] 29.Tg4 Axf5 [29...Cf4 30.Cxf4 Axf5 31.exf5 exf4 32.Tgxf4 Dxd5
33.Td4! De5 34.Th4] 30.Txf5 [30.exf5 Dxd5! 31.fxg6 Dd2+ 32.Rb1 fxg6 33.Cg3? Tf2!–+] 30...Rg8 31.Rb1±
Tfe8 32.Tg3 Dd6 33.Cxg7 Cf4 [33...Rxg7 34.Dh6+ Rg8 35.Th3 Cf8 36.g6 Dxg6 (36...fxg6 37.Txf8+ Dxf8
38.Dxh7##) 37.Tg3] 34.Cxe8 Txe8 35.Dh6 Dd7 36.Tg1 Cxd5 37.g6 Cxc3+ [37...fxg6 38.Txg6+ hxg6
39.Dxg6+] 38.bxc3 Dd3+ 39.Rb2 1–0
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“Aquest avi juga d4!” A.Karpov
1978. Tan sols havien passat 6 anys de la dolorosa desfeta de Boris Spassky davant
Bobby Fischer al campionat mundial de Reykjavik, on la hegemonia dels escacs soviètics havia estat trencada en plena guerra freda. Amb l'orgull profundament ferit,
la mare Rússia es va juramentar per recuperar la corona mundial I va dipositar totes les seves esperances en un jove brillant escaquista anomenant Anatoli Karpov.
Per poder-se batre amb Fischer, Karpov va haver de quedar campió del
torneig de candidats que se celebrava a Rússia, en un matx final molt
dur contra Victor Korchnoi, un jugador sòlid i veterà, que no va posar
les coses gens fàcils en un torneig que estava pensat per ser un mer
tràmit perquè Karpov arribes a la desitjada final. Korchnoi va propiciar
una sèrie de queixes, aviat callades per la premsa del torneig, que denunciaven el favoritisme mostrat per part de la organització a en
Karpov durant tot el campionat.
Karpov va proclamar-se campió
del torneig de candidats i com
tots sabem, Fischer mai es va presentar al matx per el títol mundial
proclamant a Karpov campió per
incompareixença.
La indignació de Korchnoi era tant
gran que tres anys mes tard, va
declarar-se apàtrida, va abandonar la Unió Soviètica i va instal·lar
-se a Suïssa, convertint-se així en
un traïdor per als soviètics, i el
que encara era pitjor, Korchnoi va
guanyar el torneig de candidats
en la següent edició, convertintse en aspirant per al campionat
mundial contra Karpov. Sense la
pressió de la burocràcia soviètica,
el joc de Korchnoi va millorar sensiblement i vivia una mena de
segona joventut escaquística.
Aquest cop era molt pitjor per als
soviètics, no es tractava de un
nord-americà capitalista, sinó de
un traïdor apàtrida, qui lluitava
per la hegemonia dels escacs
mundials i això era un tema que
el govern no estava disposat a
tolerar.
Com a primera mesura, les autori-

tats soviètiques van internar a la
dona i al fill de Korchnoi en un
camp de concentració, degut a
que encara no havien pogut sortir
de Rússia.
Després, va produir-se una agria
discussió, que va durar vaires setmanes, degut a que el govern soviètic no estava disposat a que a
Korchnoi el representés la bandera
soviètica ni la bandera suïssa.
Ni la reclusió de la seva família, ni
les pressions soviètiques van fer
que el combatiu Korchnoi afluixés
en el seu estil de joc I va demostrar
una grandíssima preparació teorico
-táctica durant les primeres partides. Arribats al tretze matx, hi havia un empat. Karpov va guanyar la
vuitena partida amb blanques i
Korchnoi va guanyar la 11 amb
blanques també. Les altres 11 partides havien acabat en taules i en 3
d'aquestes Karpov havia salvat els
mobles en posicions on es trobava
força pitjor. Korchnoi duia clarament la iniciativa del matx.
Arribats a quest punt, per acabar
d'adobar la situació, el govern soviètic va contractar els serveis de un
parapsicòleg, que deia ser un ex-

pert en hipnosi. L’objectiu era
que estigués mirant fixament a
Korchnoi des de la primera fila,
durant tota la partida provant de
descentrar-lo. Així que començant la tretzena partida el parapsicòleg Vladimir Zoukhar va
entrar en acció.
Korchnoi va queixar-se d'aquesta situació a la organització, denunciant que el senyor Zoukhar
li enviava “ones mentals negatives”, cosa que va obligar al parapsicòleg a retirar-se unes files
mes enrere. El propi Korchnoi va
contractar una sèrie de yogis per
ajudar-lo a “netejar-se” de totes
aquestes males vibracions que li
provocava el parapsicòleg, però
la influencia psicològica havia fet
efecte i Korchnoi estava molt
menys centrat, cosa que va fer-li
perdre el matx. Sens dubte una
historia que fa posar els pels de
punta, prova de que la realitat, a
vegades, supera la ficció.
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