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LA CAZA DEL

R EY

¡N O E T PE RDI S !...

A mi també m’agrada
caçar, però com a bon
escaquísta el que més
m’agrada caçar són
reis!



Les partides comentades de
l’Obert de Nadal!



La supercrònica
del nou reporter
Víctor Collell



El consell del
Mestre i les
clàssiques seccions!

… 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 !
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E DITORIAL / M ARC L ÓPEZ F ORN
Això comença a ser l’inici
del fi.
Escric així la penúltima
editorial (i segurament la
meva última) del butlletí
temporada 2011—2012.

per cent recomanable per
cert, doncs és realment
excel·lent.

Ja veurem si té continuïtat de cara la temporada
vinent.

Només dir que he tingut
un equip fantàstic, i que
entre la Laura Capellades,
en Josué Expósito, en Frederic Corrigüelas, en Jordi
Poblet, en Guillem Subirachs, en Joan Regidor,
en Joan Girona i en Federico Catarineu m’han
facilitat molt la feina.
Agrair també als
col·laboradors més esporàdics com en Víctor Lillo,
Anna Matnadze, Jaime
Cuartas, Josep Pellús, Joan Campderrós, Víctor
Collell, Carla Marín, Gabriel Beaskoa, Aina Delgado, Laura Boulan, Jordi
Capellades...

Celebro que clubs com
l’Ideal Clavé, hagin tret la
seva pròpia revista. Cent

I evidentment, gràcies a
tots els lectors (si és que
n’hi ha algun (espero que

Dic la meva última perquè molt probablement,
delegui l’edició de l’últim
butlletí a algú més capaç.
La veritat és que m’ha
agradat molt portar tot
això a terme, considero
que és una iniciativa bonica de fer, però cert és
que a la vegada molt pesada.

sí))!
Us recomano el nou blog
de notícies del club, comandat per en Víctor
Collell, que de ben segur,
farà una feina excel·lent.
Aquestes son les iniciatives que il·lusionen:
http://
peonaipeo.blogspot.com.es/

De moment res més, esperem que us agradin els
dos volums que queden
del butlletí on trobareu
tots els clàssics com el
sempre valuós consell
del mestre, les recomanacions estrambòtiques
de Josué, l’humor de la
Laura Capellades, i quelcom més.
Salutacions cordials.
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Salou
Vila-Seca
Chess
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C AMPIONAT

DE

C ATALUNYA

D ’ EDATS

V ÍCTOR C OLLELL
I sí, un altre campionat a Salou, i ja en van 6, 5 per part
meva.
Un campionat que l’has de gaudir com si fos l’últim,
pel meu gust, el millor campionat per Edats de l’any.
No serveix de res si arribes al Campionat amb una ratxa molt bona, perquè allà pots perdre dues partides
seguides i enfonsar-te.
Aquest no és el cas de l’Elisa Martínez, que, després
de portar 0 de 3, no es va rendir i va fer una remuntada espectacular, aconseguint quedar 2a de Catalunya en el seu primer any sub-18, guanyant a
l’última ronda a Marc Esteve.
Tampoc importa si arribes a l’hotel amb una ratxa de moltes partides sense guanyar, perquè allà
un es creix i treu el millor de cadascú.
Aquest any, 21 són els jugadors de Peona I Peó que s’han desplaçat fins a Vila-Seca per jugar la
sisena edició del Campionat de Catalunya.
En anys anteriors, la participació havia estat major en quant a jugadors del club, però per motius
diversos alguns jugadors de molta qualitat (com per exemple Albert Pita, Roger Cervelló o Jaime
Arroyo) s’han quedat a casa gaudint de les vacances o jugant a hockey.
Ha estat un bon campionat en quant als interessos del club, i, amb la col•laboració d’Enric Garcia, hem fet millors partides de les que esperàvem.
Felicitar a la Llum Cardó, que ha aconseguit quedar 3a femenina sub-14 per darrera de la jugadora del Cerdanyola Cora Castellet i la del Llinars Gemma Clavell, però superant a jugadores com
Maria Galera, Laura Regincós, Helena Ruiz o Carla Garcia Acosta, molt bones jugadores totes.
I destacar també la bona actuació dels sub-10 Eloi Aballanet, Laura Povill i Natasha de Blois,
que han fet un gran campionat tots.
Sobretot una jugadora que sent sub-8 em va guanyar al Vila de Gràcia, fent una gran partida,
Laura Povill ha quedat segona de Catalunya per sota de la campiona d’Espanya Joana Ros, de la
Colònia Güell. L’enhorabona, Laura!
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C ATALUNYA

D ’ EDATS

/ V ÍCTOR C OLLELL

En categoria sub-12, una molt bona participació dels jugadors del club. Eren 4 en total, Carlos
Martínez, Xavier Povill, Jordi Lladós i Daniel Codina.
Destacar les posicions de Carlos Martínez, que ha quedat cinquè perdent l’última ronda contra
l’actual campió de Catalunya, el jugador de l’Ateneu Colón Guillem Porta.
Si en Carlos hagués guanyat, hagués aconseguit set punts i mig, i hagués fet podi.
Xavier Povill, per la seva banda, va guanyar l’última ronda aconseguint així també sis punts i mig
i quedant sisè de Catalunya.
Llàstima que en Daniel i en Jordi van perdre l’última ronda, contra Sara Las Heras i Pau Martín
respectivament, dos grans jugadors del Club d’Escacs Llinars.

En categoria sub-14, ha estat en general una bona participació. Ferran Cervelló, el tercer del rànking i un dels favorits a guanyar el campionat, ha fet finalment sis punts de nou, guanyant a l’última ronda contra un altre jugador del club, Albert Puntí, que n’ha acabat fent cinc.
Amb cinc punts i mig hi ha un servidor, que va guanyar a l’última ronda a Pau Artisó d’EDAMI, i
Marc Torrents, que va perdre l’última ronda contra Eduard Prujà, del Gerunda.
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C ATALUNYA

D ’ EDATS

/ V ÍCTOR C OLLELL

Una llàstima per a en Marc, ja que en rondes passades havia guanyat a Guillem Salagran,
del Gerunda també, i tenia taules amb l’Oriol Serra del Figueres, però en un final philidor
en Marc s’equivoca i perd la partida.
Després va fer unes taules amb un jugador revelació del Torneig, Oriol Panadès, però en
general en Marc va fer un gran campionat.
Amb cinc i mig tenim també a Llum Cardó, que com he dit abans, ha quedat tercera femenina.

L’Albert Puntí ha acabat fent cinc punts fent un bon campionat, quan a la segona ronda va
ser capaç de tenir una posició contra el campió del torneig Pere Garriga del Mollet, on l’Albert podia guanyar peça amb una jugada però aquest no ho va veure.
Cinc punts també va fer Daniela Velasco, on ja ha assegurat la seva participació al Campionat d’Espanya. Jaume Lladós i Adrià Pérez també van fer un bon campionat, amb quatre
punts i mig, llàstima l’Adrià que després de fer taules amb mi amb peça de més en una variant del Sistema Gleck molt interessant, va perdre l’última ronda contra el bon jugador del
Cerdanyola Daniel Garcia Ramos.
En Jaume, per la seva banda, va fer taules a la última ronda contra David Núñez.
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C ATALUNYA

D ’ EDATS

/ V ÍCTOR C OLLELL

Molt bon campionat, nois!
En categoria sub-16, tan sols comptàvem amb la participació del gran jugador Jesús Ligero,
que ha fet molt bon campionat.
Després de guanyar la primera ronda no se sap com i fer taules a la segona ronda amb dama de menys, va aconseguir una ratxa molt bona després de perdre amb l’1 del rànking
Martín Forsberg.
Va perdre amb poca fortuna amb el jugador del Figueres Alexandre Pinsach, i l’última ronda amb Elisabet Ruiz Font del Vilafranca.
En Jesús ha començat a jugar siciliana, en concret el drac, on de moment sembla que li ha
sortit molt bé. S’ha trobat a faltar la presència dels jugadors sub-16 del club, com Jaime Arroyo o Pablo Ji, que de ben segur que haguessin fet un bon campionat. Enhorabona pel
campionat, Jesús!

I finalment, en sub-18, el club ha disposat de tres jugadors per intentar aconseguir algun
podi, i així ha sigut. Destacar la meritòria dotzena posició d’Albert Ezquerro, que no va poder guanyar l’última ronda al segon de Catalunya, Cristian Fernández Díaz, del Mollet.
En Gotés, tret de perdre l’última ronda contra un rival considerat inferior com l’Eudald Fumàs, va fer un campionat molt bo, fent taules amb el propi Ezquerro, amb Àlex Vidal Zamora, un mestre català i amb Aleix Jareño, un molt bon jugador.
Després d’aquestes tres rondes de taules, el gran mestre Gotés es va cansar d’empatar i va
força una partida contra un 2100, en Marc Mallol del Tarragona. Va acabar perdent, però
se’l va felicitar per arriscar a guanyar a un 2100.
La ronda següent va fer taules amb el Tutusaus, un altre gran jugador, i això que dèiem de
l’última ronda que la va perdre amb un 1800 llargs, però això no li retreu el bon campionat.
I per acabar, la segona posició de l’Elisa, que ha estat GRÀCIES A L’ENRIC, el millor delegat
d’aquest campionat.
Les seves preparacions eren esplèndides i això de despertar accidentalment als jugadors se
li donava d’allò més bé. L’Elisa, com he dit abans, portava zero de tres, però va aconseguir
guanyar les tres últimes rondes i fer quatre punts i mig, situant-la només per sota de la jugadora del Cerdanyola Andrea Norte. L’enhorabona, Elisa!

En general, ha estat un bon campionat dels de Peona I Peó. Esperem que la presència dels
jugadors del club torni a créixer i aconseguim guanyar més podis i algun que altre or!
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D ’ EDATS
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EL

VIATGE

/ V ÍCTOR C OLLELL
Dia 1

Edició especial de col·leccionista:
El dia a dia:
El viatge; Primera ronda.
I és que, tot i que havíem d’estar a l’Hotel aconsellablement abans de les 13:00 h., jo em vaig
haver de llevar ben d’hora ben d’hora ben d’hora per anar a agafar el tren amb el Frede Jaques, Maestro Kardov, la seva deixeble, El superdelegat del Torneig Thierry Enric i Ferran
Cervelló (ho sento, però no li he trobat un millor nom que no sigui el seu).
Aquest any però, ens faltava un dels delegats més importants de la història dels campionats de
Catalunya; El Maestro Kardov. En el seu lloc, però, ha vingut l’Enric, el millor delegat del per
equips i ara de Peona i Peó a Salou.
Agafàvem el tren i ens dirigíem cap a Vila-Seca amb l’objectiu de que quan arribéssim allà, un
cotxe ens vingués a recollir i ens portés fins a l’hotel. El Frede Jaques (com sempre) duia a la
seva motxilla el seu ordinador, i durant el trajecte el Ferran i jo vam passar l’estona jugant al
Pang.
Després vèiem com la gent que entrava i sortia del tren era aixafada per una porta traïdora
que es tancava automàticament i s’enduien uns cops que el Ferran, la Llum i jo no ens podíem
aguantar el riure mentre l’Enric feia veure que no ens coneixia de lo descarats que érem.
Quan vam baixar del tren, vam decidir-nos a buscar el parc a on el Campionat de Catalunya Per
equips d’aquest any hi vam estar abans d’anar a l’hotel, però en va.
Semblava que el parc havia desaparegut i érem incapaços de trobar-lo. Així doncs, en vam trobar un altre de més petit que per passar l’estona servia perfectament.
Mentre Thierry Enric i jo conversàvem recordant vells temps quan Can Carabassa va quedar
tercera de Barcelona sent una Escola amb quatre pringats que havien començat a jugar feia
dos mesos, només quedant per sota de dos grans clubs com Vila Olímpica i el mateix Peona i
Peó.
I vam recordar també com l’Enric lluitava perquè ens continuéssim dient Can Carabassa i no
Peona i Peó. L’any següent, vam aconseguir quedar primers de Barcelona per davant de Peona
i Peó, L’Escola Auró o Ateneu Colón, i al Campionat de Catalunya Per equips (anant com a Can
Carabassa (PIP)) vam quedar segons empatats amb Cerdanyola al primer lloc, fent un gran
campionat.

Més tard ens van venir a buscar els cotxes del pare de l’Elisa i el pare del Daniel Codina, que
ens van portar fins l’hotel. Ens vam allotjar i vam anar a dinar.
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VIATGE

/ V ÍCTOR C OLLELL

Un cop dinat, ja sabíem els rivals, però no eren coneguts i per tant la preparació va ser escassa
per no dir nul•la. A les 16:00 h. va començar la primera ronda.
En total, Peona i Peó va fer 18 punts de 21 possibles, un bon balanç.
Van perdre l’Elisa (que jugava contra l’Ezquerro i per tant un punt es perdria segur) el jugador
sub-10 Eloi Aballanet i el Gran Mestre Gotés, que jugava contra el primer del rànking, Marc
Sánchez..
Les partides van ser fàcils (sobretot per mi) i podríem anar a dormir tranquils. O això ens pensàvem.
Mentre sopàvem, el jugador sub-12 Carlos Martínez àlies El matao va arribar corrents al menjador dient que a l’Albert Puntí àlies El tigre i a mi ens tocaven els dos primers del rànking, Pere Garriga i Llàtzer Bru.
Al principi, no sabíem si creure’ns-el, però al mirar l’aparellament vam veure que tenia raó, i
doncs vam anar a l’habitació de Kamikaze Jesús i del Frede Jaques, per veure quan preparàvem.
El tigre va anar a preparar amb pitoniso Cuartas (capaç de saber els resultats del Barça només
mirant com es comporta el Puntí) juntament amb el Ferran, que jugava amb la Gemma Clavell.
Jo prepararia de bon dematí, quan tothom dormís. Santa innocència.
Després de veure com el Madrid golejava a l’Osasuna i el Barça guanyava a l’Athletic, vam anar
a la nostra habitació i vam dormir... vam intentar dormir.

“E N EL SEGUENT
NÚMERO PODREM
SEGUIR LES AVENTURES
EN ELS DIES POSTERIORS
D ’ AQUESTS PINTORESCS
PERSONATGES QUE TANT
BÉ DESCRIU EN

V ÍCTOR ,

AIXÍ QUE ESTIGUEU
ATENTS !”
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E LEPHANTIDAE
O HISTÒRIA D ’ UNA REPÚBLICA

“Los elefantes son los animales terrestres más grandes que existen actualmente. El periodo de gestación es
de 22 meses, el más largo en cualquier animal terrestre. El peso al nacer usualmente es 120 kg. Normalmente viven de 50 a 70 años, pero registros antiguos documentan edades máximas de 82 años. El elefante
más grande hasta ahora fue muerto en Angola en 1956 y pesó alrededor de 11.000 kg, alcanzando una altura en la cruz de 3,96 m, un metro más alto que el elefante africano promedio. El elefante más pequeño,
de alrededor del tamaño de una cría o un cerdo grande, es una especie prehistórica que existió en la isla de
Creta, Elephas creticus, durante el Pleistoceno.
Con un cerebro de 5 kg, el cerebro del elefante es el más grande de los animales terrestres. Se le atribuyen
una gran variedad de comportamientos asociados a la inteligencia como el duelo, altruismo, adopción, juego, uso de herramientas, compasión y autoreconocimiento. Los elefantes pueden estar a la par con otras
especies inteligentes como los cetáceos y algunos primates. Las áreas más grandes en su cerebro están
encargadas de la audición, el gusto y la movilidad”.
-Wikipedia, 30 Abril 2012-
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“Una imatge val més que
mil paraules”
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P REGUNTES D AVINIANES
“L’ EQUACIÓ FONAMENTAL ”

¿És possible determinar, seguint uns paràmetres, qui ha de guanyar de manera objectiva una partida
d’escacs?
¿Què és el que tenim?
¿Tindrà sentit aleshores seguir jugant?
Les tardes de dissabte, de camí a, i esperant que comenci la ronda del tercer obert internacional del Jake,
poden donar per molt.
Aquest últim dissabte, al metro, ens vàrem trobar amb l’inspirador d’aquest article, qui no l’ha pogut escriure però que de ben segur, en un futur comptarem amb la seva visió del que ara intentaré exposar aquí,
amb més o menys encert.
¿Podem respondre amb seguretat les preguntes anteriors, o a hores d’ara tan sols són conjetures?
¿Ara que ni la Lliga i la Champions tenen emoció, podrem dedicar-nos a fer altres coses?
Crec que l’únic que perseguia Francisco Davi era fer-nos pensar una mica abans de la partida, exercitar el
cervell, fer una mica de gimnàstica mental, potser amb la obscura intenció de desgastar-nos i guanyar les
apostes que havia fet amb els seus companys en contra nostra?
Qui sap.
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Definia aleshores 3 conceptes, que per a ell eren claus, en la descripció de les possibilitats:
Matèria: Les peces que tens sobre el taulell (Aquí estàvem tots d’acord).
Temps: “Aquí aparegué força controvèrsia, diferents maneres d’entendre què era el temps. Preguem per
tant, qui tingui alguna idea original sobre què és el temps en els escacs, escrigui a: butlleti@peonaipeo.com”
Humilment, m’atreveixo a donar una definició que crec que és la més bona; el temps és la iniciativa. És
portar la partida per on tu vols. No son els moviments que et queden per arribar a fer mat, o els moviments que has necessitat per aconseguir una posició concreta, no. El temps és la possessió de la pilota del
Barça, és procurar que la partida no se’t descontroli, per mi el temps és la Optimització del moviment.
Espai: “De nou aparegué una petita discussió sobre què era l’espai, i la pregunta clau fou la següent: ¿Qui
té més espai, un alfil que gaudeix de tota la diagonal per moure’s, o un alfil que controla la coronació d’un
peó que li talla el pas?”
Per mi l’espai no només és la disposició de la matèria que hi ha sobre el taulell, sinó que guarda el concepte de potencialitat. L’espai és l’instrument pel qual guanyaràs la partida, doncs es tracta de deixar-ne al rei
sense.
Sincerament crec que sí, que existeix una equació per a cada variant que determinarà si guanyaran blanques, es farà taules, o el negre s’endurà la victòria, però quan això passi, probablement molts de nosaltres, o deixem de jugar, o recordarem la idea genial de Fischer dels escacs 960, i anirem tirant fins que
un altre cop es descobreixi la veritat.
I aleshores serà quan per fi, podrem fer coses importants de debò com per exemple, fer-li cas a la senyora.
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O PINIÓ / G UILLEM S UBIRACHS M ANCEBO
Z UGZWANG

“Hola hola xato, estaves dormint? Res, que al final demà jugues al
D, al carrer Martí 44".
Fa anys, rebre una trucada d'aquest estil a les dotze de la nit d'un
dissabte era el més habitual del món. Tornar a rebre una trucada
deu minuts més tard canviant d'equip també. Intentar saber amb
quin color jugaries poques hores més tard, una utopia. I presentarse al carrer Marina 44, una anècdota! Però és que el gran número
d'equips i de jugadors involucrats fan del Per Equips un torneig especial i d'una complexitat organitzativa enorme.
Gràcies a l'esforç del Pep, del Frederic i de molts altres, al llarg d'aquests anys tots plegats hem pogut gaudir del que per mi és de llarg
el torneig més maco de l'any. Aquest esforç ha fet que siguem més
de seixanta jugant cada diumenge i que el nivell escaquístic no hagi
parat de pujar, amb equips cada vegada en categories més altes i
jugadors amb un esperit competitiu cada vegada més gran.
Si s'ha aconseguit tot plegat és que les coses s'han fet i s’estan fent
molt bé. Però, la realitat ha anat canviant, som moltes més persones implicades, amb necessitats, peticions i visions diferents i, malgrat tot, l'esforç en la organització i presa de decisions segueix recaient en molt poques.
Què s'ha fet bé? Què es pot millorar? Com es pot millorar? Quin és
el número d'equips més adequat? Hem de tendir cap als equips fixes? La sala es (des)munta sola? El club hauria de pagar els desplaçaments? Amb quin criteri? Quins són els meus drets i deures com a
jugador? Se m'acudeixen moltes preguntes i segur que tots tenim
múltiples respostes. Però el dia a dia ens devora i mai ens les acabem plantejant amb calma. S'acaba el Per Equips i comença l'escolar de Catalunya, després els escolars per equips, després el Torneig
Peona i Peó... I així cíclicament van passant els anys. Crec que ha
arribat al moment que si volem seguir millorant hem de ser capaços
d’aturar-nos i, abans de la temporada vinent, poder parlar tots plegats de com organitzar-nos. I és que, com diuen les Corrandes: em
diuen dormilega però m'encanta jugar diumenge el matí. I ens ha
costat Déu i ajuda arribar fins aquí.
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P REMI

DE

B ELLESA / E QUIP A

¡Felicitats Ezque!
Un dels homes rècord del club torna a fer història al guanyar el primer
premi de bellesa del per equips. Guanyador contundent, tot i no haver
gaudit d’un espai cedit per propaganda electoral; la veritat és que no li
calia, doncs ell parla sobre el taulell i entrega el cavall per g7 envers el Sabadell.
Acabà essent així, i amb diferència, la partida més votada de les presentades.
La segueixen al podi una de les mil que va presentar en Guillem Subirachs,
la Caro Kan boja contra el Sant Martí.
I tercer, però no per això menys
bona (és lúnic consol que em queda), la meva partida contra el Sitges.
Enhorabona campió!

Podi al premi de bellesa 2012

1) http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=62045
2) http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=61897

3) http://www.chessvideos.tv/chess-game-replayer.php?id=61893

“E L MES VINENT
PODREM GAUDIR
DELS COMENTARIS

¿ PROFUNDS ? DE
L ’A LBERT
RESPECTE LA SEVA
PARTIDA ”
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E L C ONSELL DEL M ESTRE / F REDERIC C ORRIGÜELAS
LAS PIEZAS MENORES

Un títol d'impossible traducció. Almenys, pels que van a classes amb el Cuartas.
Tots saben que no para de repetir “piezas menores”, “yo llegué a MI con el concepto de las piezas menores”, etc. Pels que no aneu a classe, us situaré: quan les
vostres peces menors estan més ben ubicades que les de l'oponent, les demés
peces es coordinen perfectament. Torres i dama juguen com els àngels i, tot i que
acaben sent aquestes les que decideixen la partida, res no seria possible sense la
bona col·locació de les menors.
Per una bona ubicació de les peces menors és molt important tenir, com diu el
Cuartas, “buenos puntos de apoyo”. Què són aquests punts? Son caselles on les
peces menors no poden ser desubicades. Estan ben defensades, normalment amb
un peó, i no hi ha peons contraris que ens puguin expulsar. Un cop allà, la menor
no s'ha de moure si no és per obtenir un avantatge immediat. Des del “punto de
apoyo”, la peça menor s'encarrega d'un bon joc de les demés peces. No cal que es
mogui, des d'allà ho controla tot.
Per il·lustrar aquesta explicació, veurem una partida meva recent, on les meves
peces menors no van deixar opció a l'oponent, ja que gaudien de “buenos puntos
de apoyo”, evidentment...

“ QUAN

LES

VOSTRES PECES
MENORS ESTAN MÉS
BEN UBICADES QUE
LES DE L ' OPONENT ,
LES DEMÉS PECES ES
COORDINEN
PERFECTAMENT . ”

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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Jiménez, A. 0-1 Corrigüelas, F.

1.d4 Nf6

El blanc fa una entrega de peó per inicitiva.

en evidència que la
casella b4 no s'hauria
d'haver debilitat.

12.c4

15.h4 g4

7.Ag3 Ne4

Fluixa, ja que, com
veurem més endavant, la casella b4 serà
un punt fort per les
negres.

8.Qc2 Bb7

Bb7

És molt important que
no li juguin les peces.
El problema de l'alfil
d'f1 és que no deixa
jugar la torre d'h1. Si
permeto que s'obri la
columna,
aquesta
s'activarà.

2.c4 e6
3.Nc3 Bb4
4.Nf3 b6
5.Bg5 h6
6.Ah4 g5

Fins aquí tenim una
variant de la Defensa
Nimzoindia, on la idea
del negre és tenir el
centre controlat amb
peces, no peons, i cavar el cavall negre de
c3.

9.d5 exd5
10.cxd5 Bxc3
11.bxc3 Bxd5

Observem com el cavall d'e4 té un “buen
punto de apoyo”, ja
que està sòlidament
defensat i, de moment, no pot fer f3
per expulsar-lo. Hauia
de retirar el cavall a
d2, per exemple, per
eliminar-me aquesta
bona “pieza menor”.
13.Be5 Rg8
M'enrocaré llarg. En
aquesta variant la torre va a g8 i es busca
més tard fer g4.
14.e3 Na6
Imprescindible jugada
per evitar Ad3, que
eliminaria la meva
peça
menor.
Si
15.Ad3, Cb4, i queda

16.Nd4 Qe7
17.Bf4 Qb4+
Com hem comentat,
b4 ha estat una casella que ha donat molts
problemes al blanc.
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E L C ONSELL DEL M ESTRE / F REDERIC C ORRIGÜELAS
18.Kd1 g3
Qualsevol hauria pensat jugar Cc3+, a veure
si amb la dama i el
cavall surt alguna cosa
bona, però és erroni.
“La pieza menor debe
trabajar desde su punto de apoyo, a menos
que sea para conseguir ventaja decisiva”.
La idea de g3 és canviar-li la millor peça menor a l'adversari. No
passa res si cedim el
cavall, ja que tenim un
suplent a la casella a6
que el reemplaçarà,
mentre que l'alfil d'f1
no jugarà mai.

peces majors juguin,
hi ha peces menors al
darrere que cooperen.
Per què les peces majors del rival no juguen
bé? Perquè les menors, com l'alfil d'f1,
no han contribuït.
22.Qf2 Qe5
Amb aquesta jugada,
la dama no només
defensa la torre, sinó
que immobilitza el
cavall enemic.

menys.
Observem l'harmonia
de les peces negres.
Un cavall a e4 (bon
“punto de apoyo”)
recolzat per un alfil
intocable a b7. El cavall d'e4 defensa la
torre de g3. El cavall
recolza també la casella d2 per la dama negra. Les peces majors
estan treballant tan bé
perquè les dues menors estan al màxim
de rendiment.
26.Nb3 Qc3+
0-1

19.fxg3 Nxg3
20.a3 Qc5
21.Bx3 Rxg3
La torre de g8 ha acabat jugant gràcies a la
peça menor, el cavall
que ha permès el g3.
Sense el cavall, la torre no hauria pogut
jugar mai. “En juego
de piezas mayores, la
menor te dirá quién
tiene la razón”. Això
vol dir que perquè les

23.Kd2 Nc5
Buscant el doble...
24.Qf4 Ne4+
25.Kc1 Qa5
Normalment, amb peó
de més, un canvi de
dames sol ser bo, però
en aquest cas no, ja
que el rei enemic està
exposat, i les meves
peces juguen més que
les del rival. Un canvi
de dames permetria al
blanc recomposar-se, i
intentar aguantar el
final amb peó de

El blanc plega perquè
comença a perdre material.
Amb aquesta partida
espero que hàgiu entès la importància de
fer treballar les peces
menors. I també que
necessiten “puntos de
apoyo” perquè ningú
les molesti o les expulsi. Si les peces menors
de l'oponent no treballen, les majors tampoc.
Fins a la pròxima!!
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A CUDITS

P ÀGINA 22

Peona i Peó

I O PEN I NTERNACIONAL

DE

N ADAL

Luis Rojas (MI) (2478) - Jordi Herms (MK) (2183)
29.desembre.2011
“El Mestre Internacional Luis Rojas, ens comenta una de les seves partides
de l’Open, una bona miniatura pels romàntics”
1.d4 Nf6 2.Bg5

{se ha planteado la Apertura Trompovsky que suele
llevar a posiciones muy
complicadas.He tenido
buenos resultados con
ella,y si no fuera por mi
exceso de confianza,pudo
darme el primer lugar del
torneo, cuando disputé la
partida contra Perpinya.}

Ne4 3. Bf4 c5 4. f3 Qa5+ 5.
c3 Nf6 6. d5 e6 7. e4 exd5
8. exd5 d6 9. Qe2+

{una sorpresa, la más empleada es 9.Dd2}
Be7 10. Bxd6 Nxd5 11. Na3
O-O 12. Bxe7 Re8 13. O-OO Rxe7

14. Qb5 Qxb5 15. Nxb5
Na6 16. Ne2) 14. Qb5 Qd8
{y aquí la simple}
15. Bc4
{ganaba pieza, en su lugar
jugué} (15. c4 Bd7 {y las
negras salvan la pieza.}))

2… g6
{las alternativas más empleadas son 2..Ce4; 2...e6 y
2...c5.De todas formas, la
jugada de la partida es correcta.}
({A continuación, las primeras jugadas de la partida que decidió el torneo}
2...

3. Bxf6 exf6 4. e3 d5 5. c4
c6
(13... Nxe7 {se había jugado en una partida de Stefanova que llevó a una ligera
ventaja blanca}
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({suele jugarse} 5... dxc4
{para no quedar con un
peón aislado en d5.Un
ejemplo de cómo conducir
las piezas blancas lo tenemos en la siguiente partida}
6. Bxc4 Bd6 7. Nc3 O-O 8.
Nf3 Nd7 9. O-O Nb6 10.
Bb3 Re8 11. e4

{un intento para no perder
material,porque tanto}
(8... Nd7 9. Nxd5 {pierde
peón}) ({como} 8... Bd7 9.
Bxd7+ Qxd7 10. Qf3 {llevan
a una posición desesperada para las negras})
9. Qf3 Bb7 10. Bc4
6. Nc3 b6

c5 12. e5 cxd4 13. exd6
dxc3 14. bxc3 Be6 15. Qd4
Rc8

{un error inexplicable en
Jordi,que en la ronda anterior había derrotado al M.I.
Luc Berguez. Cambiar
6...dxc4 era forzada.}
(6... Be6 {no resuelve los
problemas} 7. cxd5 cxd5 8.
Qb3 Qd7 9. e4
{las negras están mal})
{aprovechando la indefensión del alfil}
10… dxc4 11. Qxb7+ Qd7
(11... Nd7 $4 12. Qe4+ Kd6
13. Nb5#)

7. cxd5 cxd5 8. Bb5+ Ke7
16. Rfe1 Rc6 17. Rad1 Bxb3
18. Rxe8+ Qxe8 19.
axb3 Qd8 20. c4 h6 21. h3
Kg7 22. h4 h5 23. c5 Nd7
24. b4 a5 25. Re1 axb4 26.
Re7 Rxc5 27. Ng5 Kg8 28.
Nxf7 Qb6 29. Qe3 Rc8 30.
Qh6
{1-0 Adianto,U-Wang Zili/
Groningen NED 1997})
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12. Qe4+
{una jugada para descolocar al rey negro}
12… Kd6 13. Qxa8 Nc6

{las negras están perdidas,
pero todavía les queda la
esperanza de atrapar a la
reina.}
14. Nb5+ Kd5 15. Ne2 c3
(15... Bb4+ 16. Nec3+
{gana})
16. b3
1-0

“El mes vinent el més segur és que ja no tinguem partida de l’Open de Nadal comentada,
doncs hi ha gent que es va comprometre a comentar-la, i no han complert el seu compromís.
Quan acabi el curs, si no hem rebut res d’aquestes persones, direm públicament de qui, com
a mínim nosaltres no ens en podem refiar.
Amb tot, tindrem la partida del premi de bellesa per omplir aquest buit”
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F RASES

CÉLEBRES

“Like Dvoretsky, I think that (all other
things being equal), the analytical
method of studying chess must give
you a colossal advantage over the
chess pragmatist, and that there can
be no certainty in chess without analysis. I personally acquired these views
from my sessions with Mikhail Botvinnik, and they laid the foundations of
my chess-playing life”
(Garry Kasparov)

“My favorite victory is when it is not
even clear where my opponent made a
mistake”
(Peter Leko)

“Quiet moves often make a stronger
impression than a wild combination
with heavy sacrifices”
(Mikhail Tal)

“Many have become chess masters no one has become the master of
chess”
(Siegbert Tarrasch)

“The fact that a player is very short of
time is to my mind, as little to be considered as an excuse as, for instance,
the statement of the law-breaker that
he was drunk at the time he committed the crime”
(Alexander Alekhine)

“No fool can play chess, and only fools
do”
(German proverb)

“It is easy to play against the young
players, for me they are like an open
book”

“Throughout chess history, great debates have raged about the pros and
cons of hanging pawns. The debates
are nonsense; the answer is cut and
dried. If the pawns can be attacked
and forced to move forward, they are
weak. If they can be defended and remain where they are, they are strong”

(Tigran Petrosian)

(Yasser Seirawan)

“There came a time when I realized
that the ability to defend was - for a
good chess player - insufficient. You
can't be dependent upon your opponent's will, but must try to impose
your will on him”
(Victor Kortchnoi)
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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”.

Blanques juguen i guanyen

Mat en 4 del blanc.

Amb qui mouries primer si
volguessis guanyar?

Blanques juguen i guanyen

Mat en 3 del blanc

Blanques juguen guanyen

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

LITERARI

La llegenda de Sant Jordi
La llegenda de Sant Jordi és
això, una llegenda, però la
veritable història és un xic
diferent.
Jo us l’explicaré, el perquè
de les rosses, què significa
realment el drac, i qui era
Sant Jordi, així que presteu
atenció i descobrireu que el
que anem a fer ara, un simple partida d’escacs com
diuen alguns, és molt més
que això, i rere cada moviment, hi ha un hàlit d’història, misticisme i bellesa:
Barcelona era una ciutat
deprimida, plena de vici i
perversió, corria l’any mil
de la nostra era, i pels carrers foscos corria també
una plaga més forta que
qualsevol de les malalties.
Era la plaga de la resignació, de l’acceptació de l’infern en vida. Per extensió,
tot el territori català patia
el mateix mal.
El poble havia acceptat la
crisis de confiança en el
present, una crisis d’anhel i
esperança.
L’opressió per part de
l’ Estat era ofegant, i així la
nostra terra s’havia convertit en cau de delinqüents i
vàndals d’arreu del mediterrani i més enllà, que fugien de la justícia del seu
país, perquè en aquell moment, la justícia a Catalunya era inexistent.
I va ser en tot aquest caos,

que una figura sana, maca i
convençuda s’alçà per damunt de tot i tots.
Jordi Sant es convertí en
molt poc temps en un ídol
de masses, passà a ser la
única esperança que tenia
aquest país sumit en tal
depressió. Entre tota
aquesta injustícia i pessimisme extrem, la figura de
Jordi Sant era un bàlsam i
tornava la fe a qui en realitat, mai l’havia perduda i
en un racó dels seus cors,
sempre cregué en la redempció i un futur millor.
Jordi Sant era un esportista
d'elit, jove, encisador, intel·ligent i despert. Amb
uns rínxols daurats que feien embogir a totes les noies. I per això es regalen
rosses, per poder explicar
als nens petits la història,
doncs als nens millor no
explicar-los segons quines
coses. Només diré això, que
tenia tant d’èxit, que podia
triar entre totes les dones
de la ciutat, i sempre en
triava de roses.
El cas és que l’Estat, en
veure que Jordi Sant anava
guanyant popularitat, i que
s’havia convertit en un símbol, en una insígnia pel canvi, decidí posar-hi fre, i li
feu la vida impossible fins a
aconseguir tornar-lo boig.
Això sí, és difícil dir si abans
o després de guanyar el
campionat estatal d’escacs
embogí, però el cas és que,

amb l’ajuda de tot el poble català en forma d’ànims i esperances, Jordi
Sant aconseguí alliberar
al seu poble guanyant el
torneig que suposaria un
punt d’inflexió en el devenir del país.
Seguint el seu model d’encarar-se a lo establert,
aparegueren noves figures incorruptibles com
jutges, metges, arquitectes i demés, que començaren a construir el canvi, i a dur-nos on som
avui dia.
La figura del drac fou
l'estratègia emprada per
l’Estat per desequilibrar
mentalment a en Jordi,
qui al final s’enamorà
d’una espia que amb
compte gotes li injectava
el verí de la por a la figura del drac, per a que a
l’hora de la veritat, damunt del taulell, en Jordi
es bloquegés i no pogués
matar al drac quan es
passa d’accelerat.
Tot i així, però cert que
amb un preu molt gran
(ni més ni menys que la
seva salut mental), Jordi
Sant va vèncer l’imperi
en forma de drac accelerat i es va erigir en llegenda, escenificant la
lluita, la rebel·lió, l’alegria i el compromís.
López Forn
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LA

VEU DEL SOCI

( CARTES

AL DIRECTOR )

Promeses incomplertes

Sort i ànims

Canvis

Sé que hi ha una llista de
promeses que varen fer
els components de l’equequip A, que encara no
s’han complert. Aquestes
promeses es van fer amb
la condició de que si l’eequip aconseguia la permanència s’havien de
complir, ¡i encara estem
esperant!

Molts dels nostres jugadors estan disputant varis
torneigs, m’agradaria fer
ús d’aquest espai per recordar que l’any passat
en Guillem Subirachs feu
un extraordinari torneig
del Jake, i quedà campió
amb claredat. Esperem
que enguany les vitrines
del club s’omplin de trofeus i èxits també.

Estic segur, que l’any vinent, tot i que s’hagi insinuat que no es seguirà
aquest projecte de butlletí, sí que es seguirà i serà
molt, però que molt millor que la primera temporada.

Anònim.

Anònim.

Kaypi

Tinc clar que si us hi poseu en serio, això serà
fantàstic.
Anònim.
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S ECRETS

D ’ OBERTURA

/ J OSUÉ E XPÓSITO

Teoria de ràpides: L’obertura dels Mayes
Fa poc em va arribar el rumor que s' està negociant el fitxatge d'un fort mestre català per
la propera temporada, no sé fins a quin punt es cert o no, però per si de cas i per a que
no us enxampi desprevinguts en les vostres partides rapides amistoses amb ell us ensenyaré una mica el seu estil agressiu amb blanques.

1. c4 Cf6 2. Cf3 e6 3. Cc3
Ab4 4. g4!?

Variant 1: 4... Cxg4 5. Tg1!

5... Cf6 6. Txg7 Cc6

Aquesta és la jugada sorpresa; pot fer-se en moltes
variants diferents, però és
efectiva realment quan l'
alfil de f8 ha sortit i ha dei-

xat indefens el peó de g7
com en aquest cas.
Mirarem una mica tres
possibles continuacions, si
el negre accepta matar a
g4, si defensa l'avanç amb
h6 i finalment si fa un contraatac central amb d5.

Així millor

i arribem a una posició
sense gaire teoria, 7.d4
sembla la jugada lògica
però 7...Ce4 seguit de
8...Df6 i el negre pot activar-se mòlt ràpid.

El negre pot defensar amb
f5 o h5, però després de
h3 la cosa no canvia gaire.
La retirada a h6 per anar a
f5 no està malament però
el blanc pot obtenir una
posició interessant:
5... Ch6?! 6. d4
(6.Txg7 i 6.e4 també donen avantatge blanc)
6... Cf5 7. e4 Ch4 8. Txg7
Df6 9. Tg3!
el blanc està casi guanyant

Potser 7.Da4 és la jugada
més canyera, perquè si
7...d5? 8.Ce5 sembla mortal. Però el negre sempre
pot intentar treure l'alfil
per b7 i n' hi ha molt joc.

Variant 2: 4... h6 5. Tg1
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/ C ONTINUACIÓ

Teoria de ràpides (II) El fantàstic atac fantasia.
6... d6 6. h4

Variant 3: 4... d5 5. g5

[no dona gaire per al blanc
l' atac directe 6.Da4+ Cc6
7.Cd4 Axc3 8.Cxc6 =]

9.fxe3 única
9... Dxg5 10. Cf3
[el blanc perd amb
10.Cxc6?? Ad7 11.Dxb4
Axc6!]

6...e5 7.g5 hxg5 8.hxg5
Cg4 9.Cd5 Ac5

10... Dh5

10. d4
el blanc està una mica millor, però pot quedar en
una posició aplastant si el
negre mata el peó
5.g5 [5.Qa4+ directa no és
perillosa Nc6 6.Ne5 Qd6
7.Nxc6 bxc6 =]
5... Ne4 6. Qa4+ Nc6

i encara que el negre està
bastant millor haureu de
jugar bé i vigilar que el
vostre rival no us enganyi
tirant les peces, reclamant
una jugada il·legal inexistent o fent les dues coses
alhora i mentrestant parant el rellotge cantant
bandera :)

7. Nxe4
[7.Ne5 és la més forta però
el negre pot aguantar amb
7...Axc3]

Fins la propera!

7... dxe4
8. Ne5 e3!!
10... exd4? 11. b4!! Ab6
12. Cxb6 axb6 13. Dxd4!

i el negre està millor

millor:
10...Ab6 y ara no 11.b4?
per 11...e4!
ni la jugada anteriorment i
que surt de les mans
11.Cxb6?! axb6 12.Dd3 Cc6
13.De4 Ch2!!
amb avantatge negre sinó
la jugada de houdini
11.g6!
f5
(11...fxg6
12.Dc2!) i la posició es súper complicada.

“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!

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

TROBA’ NS A:
WWW. PEONAIPEO. COM

“P EL MES VINENT … G UILLEM S UBIRACHS M ANCEBO
S ’ ENCARREGARÀ DE DUR AL BUTLLETÍ , A UN ALTRE NIVELL ”

“T INDREM LA PARTIDA DE BELLESA
COMENTADA PEL SEU AUTOR …”

“La pieza llamada sha o
rey, alcanzaba los quince
centímetros de altura y
representaba a un hombre
coronado que montaba a
lomos de un elefante”
-El Ocho-

“ ... I

MOLTES , O

VARIES , O ALGUNES
COSES MÉS !”

