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Editorial
Benvolguts lectors (si és que algú encara ens llegeix),
m’ha costat prendre aquesta decisió, però he de comunicar-vos que aquest, el
que surt l’1 de desembre, serà l’últim número del butlletí sota la protecció que
dóna el nom de Peona i Peó.
A partir d’ara comencem una etapa en solitari, una petita independència, en la
que per sort la majoria dels col·laboradors dels que ha gaudit aquesta, la nostra publicació, seguirà treballant per fer un butlletí de referència en el món
dels escacs amateurs.
Per això, perquè no tots seguiran, he d’agrair a tothom que ha col·laborat en
aquest quasi any i mig fent-se seu aquest modest projecte. Repeteixo que sense ells, res d’això hagués valgut un duro.
Ara, en aquesta nova etapa, buscarem la manera d’arribar a un públic més ampli, i de que tots els escacs catalans s’hi puguin sentir identificats.
Estic content de comandar aquesta nova etapa, i espero poder estar a l’alçada
dels fantàstics col·laboradors que tinc.
Els habituals i els nous, que espero que hi hagi cada cop més.
De moment aquest mes podem presentar la crònica del Tres Peons sobre el
primer Obert Internacional Memorial Xavier Chavarría.
Moltes gràcies.
Salutacions cordials.
Marc López Forn.
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Rabiosa Actualitat
Enric Garcia

ESTÀ A PUNT DE COMENÇAR TOT !!!!
En el moment que escric aquest article hi ha poca actualitat important en joc; però
quan surti hauran començat o s’hauran jugat moltes coses a diversos fronts.
Per exemple el dia 30 de Novembre s’inicia el “Grand Slam” (per entendre el concepte
Gran Slam s’ha de llegir butlletí 10) Campionat Individual Per edats o Escolar del Barcelonès…..(veure títol complert més endavant).
En aquest article vull parlar dels jugadors a seguir del club en aquest importantíssim
campionat; torneig que assegura l’ambient escaquístic al club durant una part de la
temporada.

També aviat al desembre es portarà a terme el “Grand Slam” Segon Open de Nadal
del Guinardó, que organitza el club amb molta il·lusió. Es un torneig que ja s’està planificant a llarg termini o des de fa temps, fet que té mèrit en el nostre club. Serà un
èxit assegurat.
El mateix cap de setmana que l’Individual es farà un campionat femení que la darrera
temporada va tenir molt èxit i aquest any es torna a repetir. Ja es tradició al club
aquest tipus de campionat femení.
I per postres en el moment de publicació d’aquest butlletí s’haurà portat a terme una
important assemblea de presidents o representants dels clubs catalans. Poden decidir
-se temes que ens poden afectar en un futur.
Hi ha tantes coses en perspectiva que fins i tot al club s’obren polèmiques per veure
quins temes ha de destacar més la web del club. Això demostra l’enorme activitat que
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tenim !!!.
Primer parlarem de l’actualitat en joc en el moment que escric l’article, però després passaré als temes estrella.

ACTUALITAT EN JOC
Open vila de gràcia d’escacs base organitzat pel tres peons
Aquest torneig s’ha consolidat com un clàssic de pretemporada per als jugadors de
cantera abans del Campionat Individual; s’escalfen motors durant els divendres tarda previs. Ja es tradicional com cada any una àmplia representació de jugadors /
res del club.
Finalitzada la ronda 5 Xavier Martínez Pla de Vila Olímpica i campió del nostre
open Torxa d’escacs base lidera el torneig amb 4 ½ punts i sembla el gran favorit de
moment. Varis jugadors de Peona i Peó estan realitzant un bon torneig i es mantenen a la zona alta de la classificació com Adrià Pérez, Jaume Lladós, Albert Pita,
Carlos Martínez i Jordi Lladós; tots amb 3 ½ punts. Entre ells ja han jugat algunes
partides o “derbys” interessants.
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Campionat individual territorial de barcelona diumenge mati
Aquí cal destacar dels representants del club els 4 ½ punts de 7 rondes jugades del
Marc Capellades. També interessants els 3 ½ punts de 7 rondes del Ferran Cervelló i el
Frederic Corrigüelas que aquest any han renunciat jugar el Open de Cerdanyola per
provar aquest campionat.
Open ideal clavé
Àmplia representació del club en aquest open. Marc Capellades després de 7 rondes
va líder del torneig empatat amb Manuel Vehí, els dos amb 6 punts. Aquest darrer jugarà la ronda 8 contra Albert Ezquerro del club que porta 5 ½. Es manté també dels
primers classificats Marc López també del club amb 5 punts.
Open del Cerdanyola
En aquest open també cada any participa gent del club. Aquí destacaria la classificació
dels germans Povill, Xavier al grup A porta 4 de 7 i Laura al B 4 de 7 punts també. M’agradaria destacar l’excel·lent torneig que està fent la jugadora del Cerdanyola Cora
Castellet al grup A, 4 ½ de 7; ara mateix tindria premi de tram segur.
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Open Tres Peons però el d’adults de la nit de divendres
Aquí passades 7 rondes m’agradaria destacar els 5 punts del Roger Cervelló, jugador en gran forma. També destacables son els 4 punts de la Carla Marin i del Pau
Jover. Clàssic torneig aquest, al Tres Peons hi ha sempre una gran activitat i ambient escaquístic.

ACTUALITAT DE LA ÈLIT ESCAQUÍSTICA, NO DEL CLUB
Magistral Casino de Barcelona. Aquest es el torneig d'elit estrella a Barcelona,
amb el permís del Open de Sants que es mega – estrella però en un altre àmbit. El
Magistral l’ha guanyat el rus Sanan Sjugirov.
Campionat d’Espanya de DH. Sestao ha quedat campió d’Espanya. Crec que el Foment Martinenc i el Barcelona Uga baixen de categoria, han fet el que han pogut
els catalans.
Campionat del món d’edats. Aquí el més destacable es la novena posició de David
Anton. Se que Irene Nicolàs anava molt ben classificada però desconec com ha
quedat al final perquè la web del campionat es molt fosca i no m’aclaro.
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EL QUE VINDRÀ SERÀ “DEMASIÉ”. TOT S’ESTÀ PREPARANT
Com comentava a la introducció de l’article està a punt de començar, o s’haurà iniciat
ja, una sèrie de campionats o esdeveniments d’importància. Tant que des de diversos
sectors es creen polèmiques sobre el que es prioritari, o que cal posar a la portada de
la web. Per exemple:

“Grand Slam” Campionat territorial o Joc Esportiu Individual escolar o per edats, de
Barcelona o del Barcelonés, jugat al Casinet Hostafrancs / Cotxeres de Sants / CN
Joan Pelegrí / Federació Catalana d’Escacs / potser algun club concretament el Sant
Andreu; organitzat pel CE EB i amb el suport de la Federació Catalana d’Escacs i d’guns clubs de Barcelona.

El dia 30 de Novembre comença aquest campionat que mou a molta gent del club de
diferents àmbits, jugadors /res, pares, mares, entrenadors, arbitres, muntadors……..es una referència o punt de trobada per tothom. Veurem categoria per categoria alguns jugadors /res del club a seguir o que poden aconseguir bons resultats. Si
em deixo algú disculpeu-me i molta sort també.

Sots 18: Hi ha que seguir jugadors /res com Elisa Martínez, Jaume Arroyo.
Sots 16: Hi ha que seguir jugadors /res com Jesús Ligero, Ferran Cervelló, Marc Torrents, Pablo Yi, Víctor Collell, Albert Puntí.
Sots 14: Hi ha que seguir jugadors / res com Xavier Povill, Albert Pita, Jaume Lladós,
Adrià Pérez, Daniela Velasco, Llum Cardó, Laura Ovejero, Ariadna Bada, Carlos Martínez.
Sots 12: Hi ha que seguir jugadors / res com Jordi Lladós, Dani Codina.
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Sots 10: Hi ha que seguir jugadors / res com Laura Povill, Natasha de Blois, Eloi
Aballanet.
Sots 8: Hi ha que seguir jugadors / res com Nico Jimenez, Ramon Martínez.
Hi ha altres del club a seguir que poden ser sorpresa perque els que s’inscriuran
del club seran molts, però costa molt anotar-los tots ara. Sort a tothom !!!!
Ho viurem molt !!!!.

Segon Open de Nadal del Guinardó
Torna el Grand Slam de més recent aparició.
Aquest es un torneig que il·lusiona molt a diversos sectors del club. A més té una
característica que el diferencia lleument d’altres que s’organitzen des de el club, i
es que es planifica a llarg termini; o sigui mesos abans hi ha gent diversa que planifica coses.
Hi haurà tres grups A, B, i C, segurament serà un èxit de participació assegurat.
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Aquestes imatges de gent del club col·laborant en el muntatge es tornaran a repetir
segur; la mobilització està assegurada!!!!. Animeu-vos i us podeu inscriure !!!!. Tot
s’està preparant !!!. En el proper numero del butlletí hi haurà cròniques i seguiment
especial d’aquest open. No us el perdeu !!!!

Segon actiu Femení del Mas Guinardó
Una de les moltes activitats femenines que s’organitzen al club.
Aquesta concretament es va fer també l’any passat i va ser un torneig que em va
agradar molt.
Aquesta temporada es volen fer canvis segons he sentit algun “rumore”; no se…., no
se….. perquè l’any passat em va agradar molt. El cartell que surt a la web fantàstic, al
sortir aquest article estarà a punt de portar-se a terme el campionat. Sort i que la
gent s’entreni i s’ho passin bé que es l’important.
Ja parlarem en el proper butlletí sobre resultats i participació.
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Assemblea per decidir el futur dels escacs catalans.
Estem en un moment que hi ha que prestar atenció a notícies generals ja que vivim
una època moguda, i els escacs no queden al marge.
La Federació Catalana ha convocat una assemblea per parlar o decidir temes sobre
la crisi i també la intenció de inscriure’ns a la ANC. Els representants dels clubs tindran la seva paraula al respecte.
Els que mouen el club estan també pendents d’aquest acte, la resta no se.
Nostradamus més endavant té també alguna cosa a dir (veure més endavant “El
Racó de Nostradamus”).
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ESPAI PER APLAUDIR
Tema 3. Equip directiu i personal del centre Cotxeres de Sants / Casinet d’Hd’Hostafrancs
Ja hem comentat que començarà el Campionat Individual deBCN per edats…. (veure
títol complert anteriorment), campionat que bona part d’ell té lloc a les entitats Casinet / Cotxeres de Sants.
Aquest any per primera vegada els assistents ens trobarem amb que la tradicional sala de dalt del Casinet d’Hostafrancs no es podrà utilitzar.
Precisament aquesta temporada en que no podem utilitzar aquesta sala, m’agradaria
fer un homenatge a l’equip directiu i personal d’aquest centre ja que té molt mèrit
que podem disposar de tants dies les seves instal·lacions. Hem de ser conscients que
a Barcelona Ciutat resulta impossible trobar locals tant grans per a un torneig de tal
magnitud i sobretot durant tants dies.
La disposició de l’equip directiu del centre Casinet / Cotxeres per cedir aquest espai
per escacs per aquest torneig, com també altres campionats d’escacs com el Garcia
Ilundain, Copa Catalana, Open de Sants…….per mi té molt mèrit. M’agradaria que fóssim conscients.
També m’agradaria a més recordar
que la dona que està desde fa uns
anys a la porta del centre del Casinet
té molt bona disposició per a
l’organització del torneig Individual de
Barcelona; se la veu molt professional
i alerta al que necessitem.
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ESPAI CRÍTIC. INTENTAREM PASSAR DE PUNTETES.
Tema 5. Definició de Fitxatge. 1ª Part
Per què incloc aquest tema a com a espai crític?
No em resulta de fàcil explicació. Sobretot no pretenc de cap manera criticar la política dels clubs sobre si decideixen jugar amb jugadors fitxatges o no; a la segona part
que parlaré del procediment per decidir fitxar i avantatges i inconvenients, aportaré
algunes reflexions sobre això; però insisteixo, no sóc crític amb si un club fitxa o no,
si ho fa amb adequat procediment inclús seria tendent a mostrar-me partidari.
El motiu de classificar aquest tema com a espai crític resulta més rebuscat. He observat que en el “planeta escacs” quan parlem d’això fem servir aquest terme amb dues
significacions, no ho comento pel fet de tampoc criticar això sinó perquè en siguem
conscients.
Aleshores hi ha gent que entre els dos significats del terme, i les moltes diferents variants d’un d’ells, es posa a parlar d’això cometent algunes inexactituds. O sigui, si que
trobo important que quan hagi “converses de Bar” sobre el tema, resulti positiu una
petita reflexió sobre els termes utilitzats per part dels interlocutors, que es parli el
mateix idioma diguem; aquest es el motiu de l’article. Potser tocaré detalls on resultarà impossible que tothom estigui d’acord, però queda clar que com a mínim citaré
algunes informacions que facilitin aquesta reflexió.
Diferència entre “fer un fitxatge” i jugar el per equips amb un “jugador fitxatge”.
a) Fer un fitxatge. Aquesta seria una significació comuna a tots els esports. Seria un jugador que
jugava en un altre club i pel que sigui, canvia per un altre. No seria fer un fitxatge donar d’alta un
jugador nou 1700 que no jugava amb cap altra club. Per altra banda entenc que fer un fitxatge no
només li atorguem un significat de fitxar a un jugador fort titulat MC o GM o això; jo i el “planeta
escacs” en general també utilitzem el terme per a un aficionat que simplement canvia de club, fet
que proporciona temes a parlar en “converses de Bar”.
b) Jugador fitxatge. Aquesta utilització es molt típica del “planeta escacs”, i sóc de l’opinió que
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parlant d’ella a “converses Bar” es produeixen algunes contradiccions per no reflexionar sobre
el terme. Jugador fitxatge no es per mi només el jugador que cobra per jugar el per equips, el
significat va molt més enllà. “Com estic disfrutant!!”. Bàsicament jugador fitxatge d’un equip
es aquell que juga condicionat en aquest equip. O sigui el motiu respon a un acord o tracte,
diferent al dels altres socis, que ha fet aquest jugador amb el determinat club; que pot ser econòmic, però moltes vegades les condicions no són aquestes com veurem en la classificació
dels tipus de fitxatge.
No seria jugador fitxatge un jugador soci arrelat al club que per algun motiu arriba a un tracte
amb el club, per no pagar la seva fitxa o alguna condició així, perque aquest no tindria l’opció
d’un altre club diguem. Aquest cas seria per mi l’excepció a la definició anterior.
I ara una apreciació importantíssima sobre el tema, per la qual recordo moltes “discussions de
Bar”. La qualificació d’un jugador com a jugador fitxatge o no, per mi no té absolutament res a
veure amb el fet que aquest estigui molt integrat al club o no!!. Un fitxatge pot estar integradíssim al club però continua sent jugador fitxatge; es més, la majoria de vegades s’integra molt
perque acostuma a fer classes a tothom, activitats……. En canvi potser igual un jugador de club
soci de tota la vida 1800 per exemple no s’acaba d’integrar amb els altres. Per tant de forma
molt ferma opino que són temes diferents.
Ara comentarem les diferències entre els tipus de jugadors fitxatges que poden apareixer al
per equips. La majoria responen a matissos en el condicionament o tracte arribat entre el jugador i els que mouen el club determinat. En molts casos a la pràctica un jugador serà a la vegada barreja de 2 o més tipus; però també cada un definit pot haver alguns casos que només responen a aquest determinat. Vibro parlant d’aquest tema!!.
Tipus de jugador fitxatge:
1) Fitxatge amb salari per partida. Es el típic o que tothom identifica en ell com a jugador fitxatge d’un club. El que per partida jugada al per equips cobra un determinat preu econòmic.
2) Fitxatge d’allotjament. Es el fitxatge que pot no cobrar salari per partida, però el condicionant es que durant la temporada que juga el per equips té l’allotjament, o en algun cas manutenció, facilitat pel club.
3) Fitxatge convidat a opens. Es el fitxatge que el condicionant es que el club el convida a algunes inscripcions de determinats opens durant la temporada. Si només es un o dos, per
exemple el del club més la determinada fitxa per mi seria ridícul classificar-lo com a fitxatge;
però si son varis ja es un altre tema.
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4) Fitxatge amb classes. Aquest es un fitxatge que sóc molt partidari i es molt típic. Es el fitxatge que pot no cobrar per partida al per equips, però el condicionant es que fa unes classes al
club altres dies per les quals evidentment si que cobra.
5) Fitxatge “hooligang” amb classes. Es un tipus de molt recent aparició a Catalunya desde
que la Divisió d’Honor es juga dissabtes. Passa que potser un determinat club té un titulat fent
classes entre setmana, que juga a Divisió d’Honor amb un altre determinat club, aleshores
aquest pot venir diumenges al per equips a analitzar o animar als seus alumnes durant el matx.
Aquest es un fitxatge “hooligang”.
6) Fitxatge classes gratuïtes (o també variant d’un menor). Aquest a vegades criticat si es el
cas d’un menor. El club que el fitxa li proporciona unes interessants classes gratuïtes que el seu
club origen de barri, familiars o amics no oferta. Aquí es pot produïr la variant que el fitxat sigui un adult fort no GM, i que la condició també siguin les classes d’un GM fitxat al club. En el
cas del menor m’agradaria precissar que si el menor o família decideixen canviar de club per
altres motius sense condicionament; aleshores per mi no es tracta d’un jugador fitxatge, parlem en aquest cas simplement de fer un fitxatge i ja està, com he definit anteriorment.
7) Fitxatge de serveis exteriors. Es un fitxatge que pot no cobrar preu per partida, ni potser fa
classes al club, però hi ha un condicionant de serveis relacionats amb el club pels quals si que
pot haver un tracte econòmic. Per exemple actes de festa major que organitza el club, simultànies, arbitratges, classes a escoles satèl·lits del club…….
8) Fitxatge de desplaçament o “txarter”. Ha estat de moda en els últims anys. Es un fitxatge
que durant determinats caps de setmana que se’l necessita va i torna del seu país el mateix
cap de setmana amb vol “txarter” per poder jugar la determinada partida al per equips. El club
paga com a mínim el desplaçament. Sobre aquest fitxatge em permeto opinar que jo li detecto
un inconvenient que molt pocs veuen o no perceben quan ho programen; ocasiona que algú
que mou el club ha de perdre temps anant-los a buscar a l’aeroport i tornar-lo a portar; sembla
que no però això pot paralitzar altres coses del club per les quals s’hagi atendre (trucades, convocatòries, muntatge sala, organització,….).
9) Fitxatge de Campïonat d’Espanya. També típic. Es el titulat que apareix a les llistes de l’ordre de forces del club sense jugar cap partida al per equips. Però (detall molt important) aquest
jugador se’l fitxa per jugar el Campïonat d’Espanya. Són clubs molt punters a divisió d’honor.
10) Fitxatge d’acta (també variant jugador suplent ara prohibit). Aquest estava molt de moda
anys enrere quan jo vaig començar a jugar. Abans es podia posar un jugador a l’acta i al cap de
20 o 30 minuts el podies substituir per un suplent que acostumava a ser un 1700 o tercera sacrificat a jugar contra un 1er tauler duríssim que el fulminava amb derrota. Era molt curiós per-
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què començaven a jugar més tard, i els 2 es passejaven per la sala mentre els que ja jugàvem
sabíem que en aquella partida es produiria un devastador “castanyot”. Ara amb la prohibició
de la Federació Catalana del tema, el fitxatge d’acta ja no es produeix tant; encara es pot portar a terme posant un jugador a l’acta que no vindrà amb l’objectiu de fer baixar taulers però
crec que pot haver alguna sanció, o sigui que aquest tipus ha perdut molta pràctica.
11) Fitxatge d’ordre de forces. Simplement tens un jugador donat d’alta a la Federació pel simple motiu de despistar les preparacions dels clubs contrincants, o sigui saps que no podrà jugar
mai. Potser tens alguna esperança futura d’utilitzar-lo com a altres tipus; ja sigui fitxatge d’acta, “txarter”, per matxos concrets, o campionat d’Espanya, però no ho saps.
12) Fitxatge per matxos concrets (també hi ha variant Fitxatge Bis). Es sempre variació dels
anteriors o a la vegada que un altre. Seria el fitxatge que el club el té planificat perquè jugui
una o unes poques partides amb un matx concret important o que te la jugues. Moltes vegades es porta a terme com a jugador Bis a l’ordre de forces perquè el club l’inscriu a la Federació
en el darrer moment per despistar la preparació de l’equip contrari.
13) Fitxatge amic d’algú que mou el club/junta o altres interessos amb l’entitat seu. Es un fitxatge sempre molt curiós però que es pot produïr, els condicionants aquí serien pintorescos.
Fitxatge que per motius molt variats que sigui (el president d’un club es el seu cap a la feina,
vol lligar amb la filla o fill del president, interessos X amb l’entitat seu del club d’escacs ……) decideix canviar el seu club de tota la vida per jugar amb un altre del qual no té tant arrelament.
14) Fitxatge per moure el club o per ajudar equips de cantera. Aquí no parlem d’un jugador
de fort nivell, sinó d’una persona molt vàlida per tasques variades al club, organitzar equips de
cantera o classes per principiants. S’arriba a algun tipus de tracte amb ell perquè el club el considera molt vàlid no com a jugador, però si per cobrir altres aspectes interessants pedagògiques, organització, delegat…….
FI DE LA PRIMERA PART
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MERCATO DEL CLUB
Compte que pot haver algun moviment per algú que podria ocupar plaça preferent
a l’equip A. Se li ha fet una oferta a algú important. L’acceptarà? …..Hi ha emoció al
respecte.
També penso que l’open del Guinardó de Nadal pot ser un interessant marc per a
que algun participant li agradi el club i s’animi a fitxar. Nosaltres no anirem darrera
de ningú, però hi ha la possibilitat que algú s’ofereixi.
Temps al temps.

EL RACÓ DE NOSTRADAMUS
Aquest Nostradamus sortirà publicat després
d’una assemblea de clubs catalans històrica;
però ha estat escrit abans de la celebració de
la mateixa. Per tant en aquests moments es
desconeixen els resultats o decisions d’aquest
important acte.
El que si que sap Nostradamus es que passi el
que passi els escacs catalans sortiran
endavant sens dubte. La decisió serà sempre
la correcta perquè surt dels representants
dels clubs. Els escacs a Catalunya, com els del nostre club, es troben en un moment
dolç; amb moltes activitats, opens i jugadors. S’han de pulir coses perquè som
molts i això ens pot superar, però tirarem endavant, com al club, segur. Que ningú
pensi el contrari.
Temps al temps.
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¡¡¡Últimes notícies!!!
Ja fa 5 anys que se li deia, però entre unes coses i altres, acabava jugant en un altre
equip. Aquest any, ja tocava!! La MI Ana Matnadze jugarà a Peona i Peó la temporada
2013!!!

L’Ana ha estat durant 5 anys entrenadora a Peona i Peó. Sembla que faci molt, però
han passat tantes coses en tan poc temps...
L’A va pujar de preferent a 1ª divisió en un no res, el B va pujar de 1ª provincial a 2ª
divisió, també dos ascensos seguits. Durant aquests 5 anys, tant Peona i Peó com els
seus filials han anat cap amunt. Ara estem en un moment de tanta expansió, que la
idea de formar part del col·lectiu que ha estat entrenant li ha encantat, i ens vol ajudar a pujar a Divisió d’Honor.
18
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Kaypi
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La Pedrera

Víctor Collell

Olorem el Campionat de Barcelona Individual
Arribem al mes de desembre amb novetats respecte al món dels escacs base. Començaré parlant sobre el campionat més esperat pels nens i nenes arreu de Barcelona i també del Club; L’Escolar.

Va començar el dia 30 de novembre, amb moltíssima
participació dels nois de Peona i Peó (com ja és habitual), que volen fer-se un lloc a l’elit dels escacs barcelonins. Cada divendres es desplaçaran fins a Sants per jugar les seves respectives partides i fer-se un lloc a les
primeres places del campionat i guanyar-se un lloc a la
Final de Catalunya, a Salou.

L’objectiu està clar i és bàsic; aprendre i millorar a jugar als escacs. Com cada any Peona i Peó presentarà jugadors en cada categoria. Els escacs base del Club són un dels
seus forts, s’hi acumula molta gent jove i molts jugadors que han acabat jugant als
primers equips de Peona i Peó han sortit de La Pedrera.
De ben segur que un dia aquestes joves promeses estaran amb un lloc fix a l’equip A
de Peona i Peó, intentant pujar a Divisió d’Honor o, per què no, jugant-se la primera
plaça de la Divisió d’Honor. Però encara falta molt!
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Respecte a altres àmbits, haig d’esmentar alguns noms de jugadors del club que estan jugant campionats diversos arreu de la localitat catalana, i els estem seguint en
els seus respectius torneigs.
Està en marxa el clàssic torneig Vila de Gràcia d’escacs base. Cada any, la participació
de Peona i Peó és molt nombrosa. És el club que més jugadors aporta en aquest
campionat. En aquests moments, destaquem els tres punts i mig de Carlos Martínez,
Jaume Lladós, Jordi Lladós, Albert Pita i Adrià Pérez, de cinc possibles. Amb tres
punts tenim a Llum Cardó. Tots ells amb possibilitats de podi!

En joc també l’Obert de Cerdanyola, a punt de finalitzar. Destaquem el gran campionat que està
fent Xavier Povill, que de moment porta quatre punts de set
possibles al Grup A. El seu company Carlos Martínez en du dos i

mig. És un Grup A molt dur. Laura Povill i Natasha de Blois també estan jugant l’Open, al Grup B. La Laura té uns grans quatre punts mentre que la Natasha en té tres.
Ambdues jugadores estan fent un campionat esplèndid.
També tenim un jove jugador disputant en aquests moments el Territorial de Barcelona, el Ferran Cervelló, que porta tres punts i mig de set, demostrant bon joc i guanyant a rivals de molt nivell. El Ferran no s’intimida davant de ningú.
També tenim jugant al Campionat de l’Ideal Clavé (a banda de diversos jugadors del
club) al Jaime Arroyo, que porta tres punts i mig de sis i en aquests moments està
augmentant el seu ELO FIDE bastant. A seguir així!
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Respecte les classes, hem tornat a la rutina habitual.
Després de fer quatre classes amb l’IM Héctor Mestre
hem tornat a tenir al Cuartas com a professor, després
d’una escapadeta a Colòmbia per jugar algun torneig i
fer altres coses personals.
Amb l’Héctor hem après diverses coses, el Cuartas ja li
va deixar feina per fer i per ensenyar-nos. Finals de torres amb peons de més i/o passats, finals d’alfils, estructures bàsiques per jugar obertures com per exemple el
Drac o el Drac accelerat, etc. L’experiència ha estat bona, tenint en compte que el
Club es va quedar sense entrenador pràcticament d’un dia per l’altre el substitut ha
estat molt satisfactori i de gran nivell, ens podrien haver encasquetat un entrenador
mediocre, però al cap i a la fi ens han posat a un IM (Mestre Internacional) com a entrenador, i crec que parlo en el nom de tots quan dic que agraeixo al Club haver trobat un bon substitut.
Des d’aquí animo a tots aquells jugadors joves del club que estiguin disputant algun
obert que segueixin així, jugant campionats. És el millor que pots fer per millor el teu
joc. Després el més important és assistir a classe. Assistiu-hi, aprens molt i és realment important. A tots aquells que estiguin jugant campionats els hi desitjo molta
sort i que aconsegueixin les seves metes. Encara som (i dic som) molt joves. Tenim
tota una vida escaquística per davant!

Víctor Collell
No us oblideu de visitar el meu bloc! http://www.peonaipeo.blogspot.com.es/, amb
cròniques, entrevistes, notícies, pròxims torneigs, torneigs en joc, entre d’altres!
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Acudits
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Tata Steel / Wijk Aan Zee
Gabriel Beaskoa

Ne4 o e5 i el negre queda amb avantatge.
7.Be2

Anish Giri

2714

Levon Aronian

2805

Tata Steel 25/01/2012
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3
Be7
L'Obertura
comença
amb un Gambit de Dama declinat, però amb
un ordre poc ortodox.
La jugada Be7 evita la
sortida natural de l'alfil
de c1 a g5, on hi acostuma a clavar el cavall
després de Nf6. És, per
tant, una manera d'evitar que l'alfil blanc surti
ràpid i s'acomodi fora
de la seva pròpia cadena de peons després
d'e3, restringint aquesta opció a Bf4.
4.Nf3 Nf6 5.Bf4
Després de Nf6, no té
gaire sentit posar l'alfil
a g5. El negre ja s'ha
decidit per Be7 i no li
molesta gens aquest

pla. El més lògic és
treure l'alfil per f4 i tancar la cadena de peons
amb e3, per evitar una
situació passiva de l'alfil de c1 dins el seu propi castell.
5...0–0 6.e3 Nbd7

Aronian va comentar
després que li va sorprendre que Giri escollís una línia que ell havia inventat. Diguem-ne
que l'holandès va entrar en una posició que
l'armeni coneixia perfectament, cosa que no
sembla una bona decisió.
7...dxc4 8.0–0

Aronian desenvolupa
una peça sense deixar
clar on anirà el peó de
c, si a c6 o a c5. Deixa la
posició incerta per no
definir massa aviat quin
serà el seu pla. La
temptadora Nb5, tocant a c7, es respondria
amb Bb4+, seguida de
24

Primera decisió crítica.
Giri decideix entregar
un peó, suposant que
tindrà compensació per
l'activitat de les seves
peces al flanc de rei. És
cert que en moltes variants del Gambit de Dama i de la Catalana,
aquest peó de c4 es
deixa estar amb la idea
d'aconseguir un avantatge posicional a llarg
plaç, però en aquest
cas, amb Nb6, aquest
peó queda protegit i no
serà tan senzill recuperar-lo.
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8...Nb6 9.Qc2 Nh5
El cavall aprofita el fet
que el blanc no ha fet
h3 per oferir una retirada a l'alfil i l'ataca directament.
10.Be5
Però l'alfil aprofita l'avinentesa per forçar la
debilitació dels peons
de l'enroc. El retorn del
cavall diria molt poc de
l'ambició d'Aronian, i es
trobaria amb Nd2, que
recupera el peó, i Bf6
perd peça amb g4.
10...f6 11.Ng5

nian és el número 2 del
món, i sap el que es fa.
11...fxg5 12.Bxh5 Bd7
Típica jugada per millorar una peça. L'alfil de
caselles blanques té
poc futur a c8, on obstrueix el desenvolupament natural de les torres. Aronian l'envia cap
a una diagonal pròspera, la de a8-h1, que és
on realment pot fer
mal. No obstant això,
b7 es manifesta ara
com una debilitat. Sembla que falti un temps
per que el negre gaudeixi d'una posició segura. Si Bf3 i Bc6, el
blanc canvia alfils i l'estructura de peons del
negre queda destrossada, amb peons triplicats i doblats.
13.Bf3

Giri escull l'opció més
agressiva. Ara s'amenaça mat i el cavall de h5.
F6 sembla que debilita
l'enroc negre, però Aro-

13...Rxf3!
I és ara quan arriba la
sorpresa. Sense pensars'ho massa, Aronian sacrifica la qualitat a la
jugada 13! Les raons no
són fàcils d'explicar, però fixem-nos que ara el
negre posarà l'alfil a c6
i exercirà una forta
pressió al flanc de rei;
el negre conservarà
l'estructura de peons i
ocuparà amb facilitat la
columna f amb la torre.
El blanc, al seu torn, no
pot aprofitar immediatament l'avantatge material perquè les seves
torres no juguen i no
tenen columnes obertes per ocupar, i no li és
possible atacar el flanc
de rei sense l'alfil de caselles blanques. En definitiva, un sacrifici correcte que s'ha d'acompanyar amb vigoria, cosa que Aronian farà demostrant perquè és un
geni.
14.gxf3 Bd6!
Jugada multiús que ofereix e7 a la dama per a
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la incorporació de la
torre a la columna f. En
cas que es canviï l'alfil,
el negre recupera la seva estructura de peons.
15.Qe4

17.Bxd6 cxd6 18.Ne4
h6
El negre blinda les seva
els seus peons i està
preparat per dur la seva
torre a f8.

No és, probablement,
una jugada dolenta, però què hi fa aquest cavall a e2? Quines perspectives té? potser Giri volia fer f4...
21...Rf5

Giri executa una maniobra amb la dama de c2
a g4 per pressionar els
peons de flanc de rei i,
amb la intenció de fer a
un lloc el seu rei, incorporar les torres a l'atac.
15...Bc6
Però aquell alfil que no
feia res a c8, és ara un
monstre a la seva millor
diagonal.

19.Qg3 d5!?
Encara que tapi la diagonal de l'alfil, l'estructura del negre és ara
més que sòlida. A més
a més, l'alfil de c6 té un
futur feliç via e8-g6, per
exemple, on aprofitarà
la debilitat de les caselles blanques del negre.
20.Nc3 Rf8 21.Ne2

16.Qg4 Qe7

Però no pot fer-ho, perquè ara la torre està
preparada per entrar a
g5.
22.Kg2?!
Giri comença un pla erroni. Les seves torres
no juguen perquè ho
impedeix la seva pròpia
cadena de peons. Al no
tenir columnes obertes,
les busca per conquerir
la de h, duent-hi la torre. Però és un pla lent i
ineficaç que empitjorarà perillosament la seva
seguretat.
22...Nd7 23.Rh1 Nf8!
L'holandès tenia l'esperança d'obrir la columna h amb h4, però es
deuria adonar del seu
error en aquest moment. La maniobra Nb6
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-d7-f8-g6 desacredita
aquesta opció. Amb la
incorporació del cavall,
Aronian defensa i ataca
alhora. El cavall a g6
controla f4 i h4 evitant
tota articulació del moviment de les torres
blanques, que queden
confinades a primera
fila.

Després d'aquest escac
el rei ha de tornar a primera fila. Les torres es
desconnecten i les peces del negre combinen
harmoniosament entre
elles.
26.Kf1
Una jugada molt subtil,
pròpia d'un Gran Mestre. La torre retorna a
vuitena fila alliberant la
casella f5 que ja no impedirà l'atac directe de
l'alfil sobre la torre de
b1. Això es combinarà
amb el nou pla que ha
tramat Aronian, on la
torre opera des de vuitena.

24.h4?
Però Giri no veu el perill, i comet el que, ara
sí, és un error greu. La
jove promesa va fer
una gran primera part
del torneig, però després, degut a la tensió i
el cansament, va començar a perdre i a cometre errors impropis
d'ell. Aquí, no obstant,
és difícil dir jugades
massa millors. La pressió del negre comença
a ser sufocant, i el
blanc es veu forçat a
alliberar-se
d'alguna
manera.
24...Ng6 25.f4 Nxh4+

26...Qb4
El domini de tot el tauler és important. Aronian proposa noves amenaces i el jove holandès
només pot defensar-se.

30.Rb2 Bg6 31.Ke1

27.Rb1 Be8

No es podia fer Rxh4
per la intermitja Bd3+, i
per això Giri mou el seu
rei traient-lo de la molesta columna f.

L'alfil s'incorpora a l'atac via e8-g6.

31...Bd3 32.fxg5 Nf3+
33.Kd1 hxg5!

28.Nc3 Qe7 29.b4 Rf8!

La pèrdua d'un segon
peó és un cop molt dur.
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pressió de lluny.

38.Qg4 exd4 39.exd4

36.a4

No es pot menjar de cavall, degut a Ne5 tocant
la dama i Nd3+.
39...Re8

La pressió comença a
ser sufocant i l'Armeni
no té cap intenció de
tornar amb el cavall per
capturar el peó. La debilitat dels peons de
flanc de rei no és res
comparada amb els
problemes a què s'enfronta el blanc.
34.Qh3 Qf6
Jugada forçada. S'amenaçava Qh8+, Kf7,
Qh5+ i el blanc aconsegueix el perpetu, perquè a Bg6 es perd el cavall i a Kg8 el blanc repeteix. Per tant, Qf6
defensa el cavall i dona
una fugida al rei via e7.
35.Kc1 Bg6
L'alfil retorna amb seguretat per exercir la

36...Rd8!
Aquesta era la feina
que li esperava a la torre, i el pla d'Aronian
quan va fer Rf8. La torre oferia la iniciativa a
l'alfil amb la intenció de
tornar ara per preparar
el trencament definitiu
amb e5, mentre defensa d5. 37.Ne2 e5! Observem les torres del
blanc...la columna h no
és un problema i la descoordinació de les peces del pobre holandès
és malaltissa. És el moment ideal per trencar
el centre i llançar el cop
definitiu.
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La torre ja ha fet la seva
feina a d8 i es trasllada
a la columna oberta.
Aronian ho fa fàcil tot i
ara totes les seves peces ataquen el pobre
rei blanc.
40.Qd7
A la desesperada, la dama prova d'amenaçar
un peó, però quan no
has fet la feina, a última
hora no se soluciona
res. Aronian ja està llest
per rematar de manera
brillant una partida que
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ha executat harmoniosament. El que ve a
partir d'ara és d'una
bellesa colpidora, una
obra d'art pròpia d'un
geni.
40...c3!
Aronian obvia l'amenaça del blanc, conscient
que el seu atac és definitiu. Ara l'escac a d5
perd per la simple Bf7.
41.Ra2 [41.Nxc3 Qf4+
42.Kd1 Re1+!! 43.Rxe1
Qxd4+ 44.Kc1 Qxc3+
45.Rc2 Qa1#]

41...Ne1!!
Jugada absolutament
meravellosa. Un cop espectacular que rebenta
la posició blanca. La

partida es converteix
en immortal per Aronian i pels escacs. Per entendre la magnitud de
la seva dificultat i la seva bellesa cal aprofundir en el seu anàlisi, i
entendre que un moviment així no es veu cada dia. Per començar,
nosaltres mateixos, al
veure la posició, seríem
capaços de veure
aquest moviment?
Hem d'afegir el fet que
és una partida d'un
dels torneigs més importants del món, on la
tensió és l'ordre del
dia, i on els jugadors no
tenien tot el temps del
món. Ens passa moltes
vegades, que veiem
una posició i potser trobem la jugada guanyadora, però, per començar, tenim l'avantatge
que ens informen que
en aquell moment hi ha
una jugada guanyadora
(juguen negres i guanyen). Olorar, veure,
calcular i executar
aquesta jugada davant
del tauler durant la partida és a l'abast de molt
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pocs, i Aronian demostra què ell és un dels
escollits, ja no només
per aquesta jugada, sinó per tota la partida
on ha sacrificat la qualitat i ha anat incrementant el seu avantatge
jugada a jugada amb un
joc precís i vigorós. Què
amenaça aquesta jugada? Per començar, l'entrada del cavall a d3 seria mortal, amb escac, i
amb descoberta o perdent el cavall el blancsi
anés a b1, i si anés a
d1, un escac a f2 guanyaria la torre, com a
mínim. Però les amenaces de material no són
el més important. Com
es diu en el món dels
escacs, aquesta jugada
amenaça "entrar amb
tot". Això és el que
amenaçava el cavall a
e1. Però clar, aquest cavall es pot menjar, que
és el que farà Giri, i és
llavors on la profunditat
de la jugada agafa tota
la seva magnitud.
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42.Rxe1
Hi havia alguna cosa
millor? Tot i que hi fos,
qui aguantaria tal posició contra Aronian sabent que s'està tan inferior? Sacrificar la dama amb Qxe8+ no solucionar res, per la variant 42...Bxe8 43.Rxe1
Qxf2 44.Kd1
(s'amenaçava la torre)
Bh5 45. Rh1 Bf3 46.Re1
Qxd4+. I no només es
tenen 4 peons de més,
sinó que la passivitat
de les peces blanques
fa que la posició sigui
guanyadora per les negres.Qxd5+ tampoc
aconsegueix res, ja que
altre cop Bf7 toca la dama i la torre, guanyant
un temps per la dama
negra per capturar a f2,
defensant el cavall i entrant mortalment en
territori enemic. La millor opció era Rh3, però
clar, simplement allarga
l'agonia. Després de
42.Rh3 Qxf2 43.Nxc3
Qf4+! 44.Kd1 Nc2, tot
cau.

42...Qf4+! I el remat final. La dama no es pot
menjar perquè hi ha
mat a primera fila, gràcies a la presència del
peó de c3 i la força de
la diagonal de l'alfil de
g6, que parteix en dos
el tauler. La única jugada és Kd1...
43.Kd1 Qe4

L'amenaça és insalvable. La torre d'a2 no es
pot moure pel mat a
c2; el cavall tampoc pel
mat a e1; i un cop la
dama arribi a b1, taparse de cavall provoca el
sacrifici immediat de
dama i el mat amb torre a e1. Si el negre, desesperadament, sacrifica
la dama, tornem a tenir
30

un atac guanyador, després de 44.Qxe8+ Bxe8
45.Nc1 Qxd4+ 46.Ke2
Qe4+ 47.Kd1 Bh5+
48.Rae2 d4.
0–1
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El consell del Mestre

Frederic Corrigüelas

APROFITA EL QUE TNES I NO TÉ EL RIVAL
L’exèrcit de què es disposa en una partida d’escacs està format
per un rei, una dama, 2 alfils, 2 cavalls, 2 torres i 8 peons. Cada
bàndol fa els intercanvis que creu oportuns per aconseguir la victòria. Aquests canvis
fan que, a mitja partida, hagis de replantejar-te l’estratègia a seguir. En la partida d’d’avui, el blanc canvia l’alfil de caselles negres per un cavall, i això ho aprofita el negre per treure partit d’una cosa que té i el rival no: les caselles negres.

David Lorca
Frederic Corrigüelas

2137
2160

1.d4 Cf6 2.Ag5
Obertura Trompowski. L’alfil de caselles negres es canviarà pel cavall per aconseguir
un major control central.

e6 3.e4 h6 4.Axf6 Dxf6 5.Cf3 d6 6.Cc3
El blanc ja ha aconseguit el que volia: el centre.
Però ha pagat com a tribut el domini de les caselles negres. Ho notarà més endavant...?
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c6 7.Dd2 Cd7 8.Ad3 e5
Què s’ha de fer quan no es té domini del centre? Què s’s’ha de fer si el rival té millor desenvolupament? Els que
heu anat a classe ho sabeu, però pels que no hi van, ho
diré, però última vegada... s’ha d’anar a classe, i no només anar tirant dels meus consells... S’ha de tenir una posició sòlida. La falta de desenvolupament es compensa
amb una estructura de peons sòlida. Per això he fet c6,
d6, e5, la cadena de peons impedeix que els cavalls
blancs tinguin bones caselles on saltar. Com diu el Cuartas, “no dejo que las piezas menores del oponente tengan buenos puntos de apoyo”.
9.d5 Ae7 10.a4 a5

Ara la casella c5 és una molt bona casella pel meu cavall.
11.0–0–0
Aquesta jugada és molt atrevida. Vol plantejar una parrtida d’enrocs oposats, perquè pensa que el seu rei és més
impenetrable que el meu.
Cc5
No m’enroco, encara, no em defineixo tan aviat
12.Rb1 0–0 13.h3 Ad7 14.De3 Tfb8 15.g4
Tots dos hem començat a portar peces cap a l’enroc rival. El seu pla és molt senzill:
pujar els peons de g i h, obrir columna i fer-me mat. I el meu? Quin és? No puc fer
b5, ja que em faria dxc6 i perdo un peó, ja que b5 queda atacat per 3 peces seves i
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només defensat per 2 meves. Ell pot fer g5 i jo no puc
fer b5... Com atacaré? Fent cas del títol del consell!
Què tinc que ell no tingui?
Ad8
Alfil de caselles negres!! Això és el que he d’aprofitar.
El que tinc jo i el rival no té.
16.Tdg1 Ab6
Amenaço una descoberta. El meu domini de les caselles negres és total. ha
de perdre un temps apartant la dama.
17.De2 Cxd3 18.cxd3 Ad4
Com he pogut canviar un cavall tan bo? Ben simple: el
cavall de c3 és la peça menor de l’oponent que més m’m’emrenya. Per culpa seva no puc fer cxd5, ja que si
Cxd5 el cavall queda molt ben col·locat. He d’eliminar
aquell cavall! Encara que em costi el valuós alfil negre.
19.g5 hxg5 20.Cd1?
Dolenta. Fent aquesta, el meu alfil negre segueix sent la peça que jo tinc i ell no
té.
b5
S’han d’obrir columnes! A l’atac!!
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21.Cxg5 bxa4 22.Dh5
L’atac blanc aparenta molta força, però jo puc aprofitar...
Axb2!
...el que jo tinc i el rival no!!
23.Tg2
jo m’esperava 23.Ch7, llavors podia fer Ad4+ 24.Rc2 (24.Ra2 Df4 25.Txg7+ Rh8
26.Cg5+ (26.Cf6+ Rxg7) ) 24...Tb2+ 25.Cxb2 Dxf2+ 26.Rd1 Tb8 27.Tf1 Dxb2 28.Dxf7+
Rh8. De tota manera, el negre té avantatge decisiu en qualsevol variant.
23...Df4 24.Cxb2
Encara hi havia lluita amb 24.Ra2 Ad4 25.f3 cxd5 26.exd5 Df5, però segueix sent
avantatge decisiu pel negre.
24...Txb2+ 25.Rxb2 Dd2+ 26.Ra1 Dc3+ 27.Ra2 Db3+
28.Ra1 Da3+ 29.Rb1 Tb8+ 30.Rc2 Tb2+ 0–1

L’heroi de la partida ha estat l’alfil de caselles negres, el
que jo tinc i el rival no. Recordeu que si feu jugar aquelles peces que teniu, però el que vostre rival no, tindreu
un gran avantatge que pot decantar la lluita al vostre favor.
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Solució a l’exercici del consell anterior:
Vaig ensenyar a quines caselles havia d’estar el rei per guanyar un final de dama i rei
contra peó i rei a 7ª. El peó era de torre. Vaig plantejar que trobéssiu el mateix però
amb peó d’alfil. Les caselles que permeten guanyar són les que queden dintre de la
franja vermella. Un total de 18 caselles:

Fins la propera!! I assistiu a classe, amics! S’aprèn molt!
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Palabrapedia
Belitre
Pícaro, ruin y de viles costumbres.
Procede del francés belitre, y este del germánico bettler 'mendigo'. Se trata de un adjetivo empleado de forma coloquial para calificar al pícaro, que se puede usar también como sustantivo .
Y es que, son numerosos los sinónimos y términos afines que describen al personaje falto de honra y vergüenza, malicioso, y en general de mal vivir... Así, por ejemplo,
tenemos clásicos como: pícaro, pillo, ruin, vil, truhán o granuja…
Sin embargo, pocos hay que sean tan elegantes y tan poco conocidos como este que
hoy nos ocupa... lo cual nos otorga una cierta ventaja a la hora de calificar a alguien como se merece, pero de una forma un tanto encubierta... (ej: "...caballero, es usted un
auténtico belitre")
Como ejemplo de uso, hoy os traemos a estas páginas un fragmento de El quijote
de Miguel de Cervantes Saavedra (1574-1616) :
“...¿Y no sabéis vos, gañan, faquín, belitre, que si no fuese por el valor que ella infunde
en mi brazo, que no le tendría yo para matar una pulga ? Decid, socarrón de lengua viperina, ¿y quién pensáis que ha ganado este reino y cortado la cabeza de este gigante, y
héchoos a vos marqués, que todo esto doy por hecho y por cosa pasada en cosa juzgada,
si no es el valor de Dulcinea, tomando a mi brazo por instrumento de sus hazañas?... “

Artcile extret de 365palabras.blogspot.com.es
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Checkmate / 20 €

Coronació / 20 €

Rei Ofegat / 20 €

Fischer / 20 €

Diagrama / 20 €
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Beatles / 20 €

Capablanca / 20 €

e4! / 20 €

Kaypi
Si vols una samarreta
Escriu-nos a xmat64@gmail.com
I te la fem!!
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Filemón Cruz guanya el I Obert internacional
“Memorial Xavier Chavarría”
Tres Peons

Xavier Chavarria, ens va deixar l’any passat, malgrat el seu desig de tornar a pujar les
escales del Centre per entrar a la nostra sala de joc, la malaltia va poder més que ell i
li ho va impedir, Dotze mesos després del seu traspàs, la seva imatge ha tornat a estar
entre nosaltres en els cartells d’aquest Obert.
En Xavier, després de la seva família, tenia tres passions que l’il·lusionaven; Catalunya,
el Barça i el Tres Peons i fins al seu darrer dia, va estar pendent els assumptes de la
tresoreria del nostre Club que durant molts anys va gestionar de manera eficaç i efectiva, per això li hem volgut dedicar aquest cicle dels nostres Memorials.
El torneig va començar amb 115 jugadors inscrits incloent-hi a 20 titulats, dels que
dos son MI, vuit MF, un CM (candidat master) i nou MC .

Finalment amb unes taules a la darrera ronda enfront
del CM mexica Jorge Ramírez, el MI i primer tauler del
Tres Peons Filemon Cruz va aconseguir el títol.
Cruz va ser derrotat pel seu company de club, el MC
Jaume Gallart a la tercera ronda, però les ensopegades dels seus rivals li van permetre atrapar-los a la
ronda sisena.
Sense desmerèixer els seus mèrits, hem de registrar
que la vaga general del 14N el va afavorir perquè el
seu rival d’aquell dia el MI Jorge Gonzalez no va poder
arribar per jugar, però en canvi a la jornada següent
va guanyar al número 1 del ranking, el fort MF cubà
Arian Gonzalez.
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Darrera d’ell a mig punt dos jugadors; el MF Juan Carlos Escandell imbatut però amb 4
taules, -especialment doloroses les que va cedir a la segona ronda- i el recentment arribat CM (no conforndre amb MC) mexicà Jorge Ramírez amb una única derrota a
mans del cubà Arian Gonzalez, la classificació final en els primers llocs va quedar així:
Ordre

Nom

FED

Elo Pts.

D1

D2

1

IM Cruz Filemon

PER

2425

7,5

47

37,5

2

FM Escandell Juan C

ESP

2278

7

45,5

37,5

3

CM Ramirez Garcia Jorge Alberto

MEX

2231

7

45

34,5

4
5

MK Fernandez Madrid Carlos
FM Gonzalez Perez Arian

ESP
CUB

2126
2499

6,5
6,5

50
48

34
35

6
7
8

FM Picanol Alemany Antonio
FM Sanchez Ibern Marc
MK Gonzalez Garcia Marc

ESP
ESP
ESP

2325
2332
2237

6,5
6,5
6,5

47
46
45

34,5
34
35

9

FM Hernando Rodrigo Julio A.

ESP

2336

6,5

43,5

33

10
11
12
13

FM Exposito Amaro Josue
MK Martin Garcia Carlos
MK Serrano Pertinez Miquel
Vinals Rioja Jaume

ESP
ESP
ESP
ESP

2287
2201
2068
2003

6
6
6
6

49,5
42,5
40,5
39

33,5
30
29
29

14

Masip Tressera Oriol

ESP

2022

6

39

28,5

15

IM Gonzalez Rodriguez Jorge A

COL

2372

5,5

48,5

35

16

MK Sanchez Perales Ezequiel

ESP

2128

5,5

47

33

17

FM Capellades Subirana Marc

ESP

2182

5,5

45

31

18
19

MK Prats Rodriguez Juan Bosco
Marchador Villalba Jordi

ESP
ESP

2009
2039

5,5
5,5

44
42

28
29

ESP

2034

5,5

42

28,5

20

Lopez Forn Marc
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Els trams d’Elo han estat guanyats per Jaume Viñals, Anselm Espuny i Ruben Seca.
La duresa d’aquest torneig es reflecteix de manera extrema en el cas del MC Jaume
Gallart que després de les sis primeres rondes anava líder amb 5 punts ,amb dues victòries amb els MI Cruz i Vehí i dues taules amb els MI Jorge Gonzalez i el MF Hernando, però a l’últim tram del torneig va ser guanyat pels MF Escandell i Sanchez Ibern.
A la tercera, quarta i cinquena ronda en Jaume ja va tenir davant a Mestres Internacionals. O sigui que de 8 rondes (a l’ última va demanar bye).es fa enfrontar amb 6 titulats internacionals...

De la duresa escrita a la visible com es
reflecteix a aquesta fotografia de la partida de Marc Lopez amb el MF Arian
Gonzalez, concentració total.
I de la visible al tauler en aquesta partida podreu veure l’ intercanvi d’agressivitat entre Molano i Vehí que acaba
a favor del primer .

Ismael Molano (2022) - Victor Vehí (2326) [B81]
I Memorial X. Chavarria (6), 07.11.2012
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.Cc3 d6 6.Ae3 Cf6 7.g4 h6 8.Ag2 Cc6 9.h3 Ce5
10.b3 Dc7 11.Cce2 Cg6 12.0–0 d5 13.exd5 Cxd5 14.Axd5 exd5 15.Cg3 Ch4 16.Te1 Ae7
17.Cf3 0–0 18.Ad4 Cxf3+ 19.Dxf3 Td8 20.Ch5 Af8 21.Cf6+ Rh8 22.c3 Dc6 23.g5 Td6
24.Ce8 Tg6 25.Dxf7 Txg5+ 26.Rh1 Axh3 27.Dxf8+ Rh7 28.Te7 Ag2+ 29.Rh2 Th5+
30.Rg1
1–0

41

Peona i Peó
Daniel Leiro va arbitrar el torneig sense incidències i el bon ambient dels escacs va planar damunt els jugadors que cada dimecres varen omplir la sala de
joc del Tres Peons.
Volem donar les gràcies a tots els participants que ens ajuden a complir la missió del nostre club “ensenyar i facilitar la pràctica dels escacs”.
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Miscel·lània
Guillem Subirachs

1

2

3

4

5

6

A tots els diagrames s’ha de trobar la manera de... fer taules!
Als tres primers diagrames juguen blanques i als tres últims juguen negres.
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Ilora Foroponova
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II Obert Internacional d’Escacs
de Nadal del Guinardó
Guillem Subirachs

Ja fa temps que vam anunciar que aquest any hi hauria
la segona edició de l’Obert de Nadal del Guinardó. Doncs
ja és una realitat! Aquest any hi ha algunes novetats importants respecte la primera edició. El torneig es juga a 9
rondes, del 27 de desembre al 5 de gener i hem incorporat un grup C destinat a jugadors sub-12. Tothom qui
vulgui jugar o ajudar a la organització que ens escrigui un
correu a obertnadal@peonaipeo.com. Moltes gràcies!

Dates de joc
Del 27 de desembre al 31 de desembre i del 2 al 5 de gener. Tots els dies es començarà a jugar a les 16:30 excepte
els dies 31 de desembre i 5 de gener que es començarà a les 10:00. El grup C no
jugarà els dies de jornada matinal.
Grups
A: a partir de 2.000 d’Elo català.
B: Elo català inferior a 2.000.
C: sub-12 i Elo català inferior a 2.000.
Premis
Més de 1.600€ en premis repartits amb múltiples premis per tram, d’edats i premis especials.
Sistema de joc
Suís a 9 rondes (7 en el cas del C).
Local de joc: a la seu del club, al casal d'entitats del Mas Guinardó.
Us podeu inscriure i trobar tota la informació a la web del club.
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Teoria de Ràpides
Josué Expósito

La diagonal oberta
Hola de nou a tots,
Ja estem al desembre i encara que la cita escaquista més important d'aquestes dates és sense dubte el Obert de Nadal del Guinardó, aquest mes
també podem trobar una bona sel·lecció de torneigs de rapides per a poder escalfar una mica la ma i que els nostres rivals ens facin molts regals de
nadal en forma de peces.
Avui us porto una obertura una mica diferent a les que em vist fins ara, si
les anteriors les recomanava per a partides rapides però que es podia intentar fer-les servir a partides lentes, aquesta que us ensenyaré ara és només, i dic només, per a blitz. (lo típic que es diu però no t'ho acabes de
creure... doncs jo no m' ho vaig creure i ho vaig intentar a una lenta i vaig
sortir escalfat).

Com el nom diu, no és exactament una obertura amb jugades predefinides, lineals i ben estudiades, no, és un sistema de joc complert per a guanyar contra la defensa francesa. Nosaltres farem invariablement, o casi, les
mateixes jugades faci el que ens faci el rival amb lo qual guanyarem bastant temps d'obertura (una vegada vaig gastar 6 segons del meu temps en
fer mat a un conegut jugador de 2100, tot gracies a aquest sistema).
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Primer us explico la teoria ràpida:
El tema està en jugar la variant de la francesa amb e5 sense fer c3, es a dir, fer
Ad3, enrocar i Te1 per defensar el peó d' e5.
Després fer la maniobra típica de l'espanyola de portar el cavall a d2-f1-g3 i tan
aviat com puguem, el posem a h5. La resta ho veieu més detallat en el següent
anàlisis.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5
4.Cf3 Cc6 5.Ad3 cxd4
El negre pot jugar d'altres maneres diferents,
però no son gaire perilloses. Per exemple:
5...c4 6.Be2 Nge7 7.h4
Rb8 8.Rh3 b5 9.c3;
5...f6 6.c3 fxe5 7.dxe5;
5...Nge7 6.c3
6.0–0 Ac5
[La jugada 6...Be7 no
sembla que deixi desenvolupar molt bé les
peces negres, potser
més habitual podria ser
6...f6
7.Qe2
fxe5
8.Nxe5 Nf6 9.Bf4 Bd6
10.Nd2 0–0 11.Ndf3
Ne4 12.Nxc6 bxc6
13.Bxd6 i la posició és
més o menys igualada,

però com ja he dit
abans, es possible també continuar amb el sistema de la linia principal, encara que aquí no
seria tan efectiu]

10... Kxh7 11.Ng5+ Kg8
(Si 11...Kg6 12.Qg4 f5
13.exf6 e5 14.Ne6+ Kxf6
15.Bg5+
Kf7
16.Nxd8+ guanyant la
dama) 12.Qh5 amb mate inevitable]

7.Re1 Nge7 8.a3 a5
[Si el negre s'equivoca i
fa la jugada natural
perd immediatament
8...0–0
9.b4
Bb6
10.Bxh7+ (una diagonal
oberta :) )
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Continuem amb el nostre pla:
9.Nbd2 Qb6 10.Nf1
Ng6
11.Ng3
0–0
12.Nh5!!
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12...a4
[Si 12...Bd7? és tot més
fàcil ja que el alfil està a
tir de doble 13.Bh6!! la
jugada
clau
gxh6
14.Nf6+ Kg7 15.Nxd7]
13.Bh6!!! La segona
diagonal oberta!

el negre està totalment
perdut, no hi ha defensa contra totes les
amenaçes. Podeu comprobar-ho si voleu.

Deixo una mostra rapida d'algunes partides jugades per mi a internet amb aquest sistema:

13...gxh6 14.Qd2 f5
única per continuar jugant
[Si 14...Kh8? fa més fàcils les coses 15.Qxh6
Rg8 16.Ng5;
Si 14...Rd8 15.Qxh6 Bf8
16.Nf6+ Kh8 17.Qxh7#]

(1) Josuexp (2480) - Garfield7 (2290) [C02]
Club Buho21 Buho21.com, 30.10.2011
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Nf3 cxd4 5.Bd3 Qb6
6.0–0 Nc6 7.Re1 Nge7 8.Nbd2 Ng6 9.Nf1 Qc7
10.Qe2 Be7 11.Ng3 Bd7 12.Nh5 0–0 13.Bh6
gxh6 14.Qd2 Bg5 15.Nxg5 hxg5 16.Qxg5 Ncxe5
17.Qh6
1–0

15.exf6 Rf7 16.Qxh6
Bf8 17.Qg5
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(2) Josuexp (2485) - Subdito (2377) [C02]
Club Buho21 Buho21.com, 30.10.2011
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Nf3 cxd4 5.Bd3 Nc6 6.0–0 Nge7 7.Re1 Ng6 8.Nbd2
Qc7 9.Qe2 Be7 10.Nf1 Bd7 11.Ng3 Qb6 12.Nh5 0–0 13.Bh6 gxh6 14.Qd2 f5
15.exf6 Bxf6 16.Qxh6 Rf7 17.Bxg6 hxg6 18.Qxg6+ Kf8 19.Nxf6 Ke7 20.Ng5
Rxf6 21.Qg7+ Kd6 22.Qxf6 Qxb2 23.Qf4+ Kc5 24.Rab1 Qxa2 25.Nf7 Rf8
26.Qd6+ Kc4 27.Qxf8 Nb4 28.Ne5+ Kc3 29.Qc5+ Kd2 30.Rbd1#
1–0
(3) Josuexp (2468) - imtheblack (2246) [C02]
Club Buho21 Buho21.com,
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Nf3 Qb6 5.Bd3 Nc6 6.0–0 cxd4 7.Re1 Bc5 8.Nbd2
Nge7 9.Nf1 Ng6 10.Ng3 0–0 11.Nh5 f6 12.exf6 gxf6 13.Bh6 Rf7 14.Qd2 e5
15.Nxf6+ Rxf6 16.Qg5 Be7 17.Nh4 Rf3 18.Qh5 Nxh4 19.gxf3 Bf5 20.Bxf5 Nxf5
21.Qxf5 Qc7 22.Qg4+ Kh8 23.Qg7#
1–0
(4) Josuexp (2483) - CubidesAnthonny (2389) [C02]
Club Buho21 Buho21.com,
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Nf3 Nc6 5.Bd3 cxd4 6.0–0 Bd7 7.Re1 Qc7 8.Nbd2
Nge7 9.Nf1 Ng6 10.Qe2 Be7 11.Ng3 0–0 12.Nh5 f6 13.exf6 Bxf6 14.Bxg6 hxg6
15.Nxf6+ gxf6 16.Nh4 Kf7 17.Qg4 Rg8 18.Qf3 Ne5 19.Qg3 Rac8 20.Bf4 g5
21.Rxe5 gxf4 22.Qxf4 Qxe5 23.Qh6 Rg7 24.Kf1 Rcg8 25.Re1 Qg5 26.Qxg5
Rxg5 27.g3 e5 28.Nf3 Rf5 29.Nd2 Bc6 30.c4 Rh5 31.cxd5 Bxd5 32.Kg1 Rgh8
33.h4 Rg8 34.Kh2 Rg4 35.Nf1 Rgxh4+ 36.gxh4 Rxh4+ 37.Kg3 Rh6 38.f3 Rg6+
39.Kf2 Ke6 40.Ng3 f5 41.Rh1 Kd6 42.Nh5 Re6 43.Rg1 e4 44.Rg7 e3+ 45.Ke2
Rh6 46.Kd1 Rxh5 47.Rg6+ Kc5 48.Rg1 Kc4 49.Kc2 d3+ 50.Kb1 Bxf3 51.b3+ Kd4
52.Rc1
1–0
Aixi doncs, espero que us hagi agradat aquest sistema contra la defensa francesa i si podeu, i voleu, el poseu en pràctica en els propers torneigos. Fins el
proper mes!
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