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Editorial
Benvolguts lectors,
ha estat un honor comandar aquest projecte durant els 14 primers números del
Butlletí de peona i Peó (amb permís del que en el seu moment va fer en Jordi
Capellades).
M'embarco en una altra aventura, que compartirà moltes coses amb el Butlletí de
Pip, però que també n'afegirà d'altres, i per això era necessària aquesta escissió, per
a poder encabir-ho tot. Neix així Columna Oberta, una revista que espero també feu
vostra i que sortirà cada primer de mes també.
Així doncs, deixo la direcció i edició del Butlletí PIP però sabent que el deixo en
bones mans. Amb el vostre permís sempre el consideraré una mica meu, i des d'un
altre enfocament, penso seguir gaudint de la seva lectura i les seves ensenyances.
Segur que en Frederic cuidarà el Butlletí com es mereix, i segur tots podrem seguir
l'actualitat del club mensualment. No en tinc cap dubte. Com tampoc tinc cap dubte
de que els col·laboradors que tindrà, alguns amb experiència i d'altres de nous,
s'esforçaran per a que tots puguem distreure'ns una mica dels nostres dia a dia en
aquest racó virtual.
Amb il·lusió i amb enyorança deixo el timó a en Frederic.
Moltes gràcies i fins aviat.
Marc López Forn
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Benvolguts lectors,

Ja fa més d’un any que gaudim mensualment d’una publicació interna del club, tant
per informar els socis del dia a dia, com de fer-nos conèixer i difondre el nostre club.
Aquest projecte va ser iniciat per un dels nostres socis més carismàtics i estimats, en
Marc López. Juntament amb una sèrie de col·laboradors es va dur a terme el primer
número, i l’èxit va ser tan gran que ja hem arribat al número catorze.
La feina que va començar s’ha de continuar, per això intentaré portar les brides de
l’editorial i continuar amb l’excel·lent tasca que ell i els seus col·laboradors han estat
fent durant aquest temps.
Espero que passeu una estona agradable amb les seccions que es presenten, moltes
són les mateixes que hi havia abans, algunes s’han reduït una mica, i han aparegut
seccions noves. “El Test PIP” pretén que us entretingueu buscant notícies antigues a
la web del club per tal del respondre preguntes curioses de fa uns anys, i “Com vaig
perdre això” tracta de posicions guanyades que he tingut i he comès un error fatal
que m’ha costat la partida. Aviat entendreu per què demano tantes taules...

Salutacions cordials.

Frederic Corrigüelas Armillas
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Us heu perdut algun dels butlletins anteriors? Entreu a la web i descarregueu-vos-els!!
www.peonaipeo.com A “arxiu” trobareu les 14 edicions anteriors.

Seguirem treballant per fer-ne molts més! Feliç any nou a tothom!
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Rabiosa Actualitat del club
Enric Garcia

Tothom espera el segon open del Guinardó
Ja comentàvem en el anterior butlletí que l’Open de Nadal del Guinardó que
organitza el club, és un torneig que aconsegueix mobilitzar a un bon grup de
voluntaris. Genera una gran il·lusió i per mi es un campionat que es planifica a llarg
termini amb certa antelació. Ho vivim molt!!

El que més m’agrada d’aquest torneig és que uneix per una causa a tots els grups o
família del club; o sigui adults jugadors, nois / es alumnes, entrenadors, junta, pares,
mares... Altres campionats o activitats que s’organitzen des de el club o en què
participa gent del club interessen també, però de forma proporcionalment diferent
segons els grups d’edats o socis del club.
Segons l’organitzador principal Guillem Subirachs em comentava en un mail o per xat
que s’espera una participació semblant a l’edició anterior. De totes maneres s’haurà
d’estar alerta a la inscripció del nou grup C de promoció; esperem que aquesta
iniciativa tingui èxit.
El club es troba en el seu millor moment de la història a nivell d’iniciatives, activitats i
ambient. La prova es que ara la moda es que tot sigui “Segon”; segon open de Nadal,
segon actiu femení... vol dir que vàries coses han anat començant no fa gaire.
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Open a open
Open Vila de Gràcia. Organitza Tres Peons. Escacs Base
Ha finalitzat aquest interessant open d’escacs base clàssic de pretemporada; ja vam
fer un petit seguiment durant el passat butlletí. 15 jugadors del nostre club han
participat, nombre força elevat. El guanyador ha estat Xavier Martínez Pla, jugador
local del Tres Peons, molt actiu darrerament i demostrant una bona forma.
Els jugadors representants de Peona i Peó han fet un notable o alguns excel·lent
torneig. Carlos Martínez (Peona i Peó) ha quedat segon, l’haurem de seguir aquesta
temporada. Tercer ha quedat el Jaume Lladós (Peona i Peó) que ha fet una interessant partida a la ronda final contra Max Orteu (Escola Escacs Barcelona);

Jaume sacrifica peça però no val per un escac intermedi del Max, que provoca un
canvi de dames on es queda amb avantatge, però no resulta fàcil rematar i acaben
fent taules.
Fora del podi però amb algun premi i notable torneig per a Llum Cardó (Peona i Peó)
5ªclassificada; haurem de seguir-la també perquè la veig amb un punt de forma
interessant. També bones posicions per a jugadors del Peona i Peó com Adrià Pérez
6è i Jordi Lladós 7è. Aquests tres guanyant a la ronda final amb interessants partides
o finals de joc. Nicolàs Jiménez també ha fet un gran paper, ha quedat campió sots-8
del campionat.
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Open del tres peons, però el d’adults de divendres a la nit
Opens que organitza el Tres Peons, que son molts, participació del nostre club
assegurada. En aquest destaquem els 5’5 punts del Marc López Forn que està
demostrant una bona forma i també els 5 punts de la Carla Marín. També altres que
han participat amb bon rendiment son el Gabriel Beaskoa i el Joan Rius. Excel·lent
torneig i 2ªposició del Ramon Chalmeta del Sant Boi, jugador que ha col·laborat molt
amb nosaltres amb l’organització i muntatge de la Diada o Torneig de Semi-ràpides
femení.
Open Ideal Clavé
Podi força destacat del jugador del club Marc López Forn, 3er classificat. També
excel·lent torneig de l’Albert Ezquerro, 5è classificat. Els dos jugadors de l’equip A
han demostrat una bona forma cara al per equips on tornaran a jugar a Primera
Divisió. Altres jugadors del club que han participat amb bon rendiment son Jaime
Arroyo, Mario Suárez i Joan Rius.

Open Cerdanyola
Al Grup A excel·lent actuació de Ramon Povill i el seu fill Xavier Povill amb 4 punts de
8. Carlos Martínez notable torneig també fent 2’5 punts. Al grup B han agafat molta
experiència i un notable resultat per a Laura Povill, 4 punts de 8, i Natasha de Blois, 3
punts de 8.

Campionat Territorial de Barcelona
Finalitzat aquest clàssic campionat les actuacions dels jugadors del club han resultat
notables. Marc Capellades ha quedat 7è classificat en el grup A. També en aquest
grup d’elit bons resultats de Ferran Cervelló 5 punts, Frederic Corrigüelas 4’5 punts i
Enric Masferrer 2’5. També destacables les actuacions de Roger Martín amb 4’5
punts i Xavier Cardó en el grup B.
8

Peona i Peó
Benidorm. Festival Bali. Tancat Magistral Femení
Una de les activitats del famós Festival de l’Hotel Bali de Benidorm es el Tancat o
Magistral Femení. Aquest té un nivell molt alt, amb jugadores totes famoses i de
renom.
Doncs aquest any han pujat al podi dues jugadores que
formen part del passat, present i futur de la història de
Peona i Peó. Primera classificada ha estat la Sopiko
Gurashmili; jugadora que va jugar amb el club fa 5 anys
i ens va ajudar en el primer ascens a Segona Divisió
Catalana, va deixar un bon record, felicitats!!. Segona
ha estat la rusa Anastasi Savina.
I ara moments d’atenció……..tercera classificada ha
estat ni més ni menys que la nostra nova fitxatge pel
per equips Anna Matnatdze. Jugadora que ja fa varis
anys que fa classes al club i està força integrada, i a
partir d’aquest any com vem anunciar en el passat
butlletí jugarà el per equips amb nosaltres. Ha estrenat
el seu nou club oficial amb una meritòria tercera posició en aquest fort tancat.
Èxit d’un ex company a l’argentina
Pablo Mocca va ser un ex jugador argentí del club que va viure un any entre nosaltres
a Barcelona, i es va integrar molt al club. Al per equips va realitzar un excel·lent “score”
i també va col·laborar i treballar força donant classes a escoles del barri ajudant el Pep
Melendres.
Adjunto la notícia apareguda a la interessant web argentina “argedrez.com.ar”:
“Pablo Mocca campeón de campeones en Torre Blanca”.
“En gran actuación, empezando con 2 byes y ganando 5 partidas consecutivas, Pablo
Mocca ganó la Copa de Campeones de Torre Blanca. En la última ronda venció a Horacio Olivera que venía con medio punto de ventaja. Felicitaciones Pablo!”.
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L’Escola

Des de la seva fundació, el club té
integrada una escola d’escacs per
a tots els seus socis. En aquesta
secció podreu estar informats dels
grups que hi ha, el nivell que s’hi
treballa, quins encara tenen places
disponibles per nous alumnes,
etc...

Grups d’adults nivell alt
Des de que tenim a la nostra plantilla d’entrenadors el GM Jaime Alexander Cuartas,
ha augmentat el nombre de jugadors joves-adults que assisteixen a classe, i també el
seu nivell escaquístic. Actualment tenim aquests grups:

Dilluns 18:00 a 20:00 (actualment ple)

Dilluns 19:30 a 21:30 (amb places disponibles)

Dimecres de 20:00 a 22:00 (amb places disponibles)

Dijous de 20:00 a 22:00 (amb places disponibles)

Grups de nens i nenes nivell alt
La base de l’escola són els nens, la pedrera, també entrenats pel Cuartas. Els grups
ara mateix estan plens, i són:

Dimarts 18:00 a 20:00

Dimecres de 17:00 a 19:00

Dimecres de 18:00 a 20:00

Dijous de 18:00 a 20:00
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Grups de nens i nenes nivell mitjà
Tenim altres grups de nens amb altres professors. Aquests grups són de nens tard o
d’hora, si la seva progressió és bona, promocionaran el pròxim any a grups de nivell
més elevat. Els grups que tenim d’aquest nivell són:

Dimarts 18:00 a 20:00 (places disponibles)

Dimecres 18:00 a 20:00 (places disponibles)

Dijous 17:00 a 19:00 (places disponibles)

Dijous 18:00 a 20:00 (places disponibles)

Grups de nens i nens nivell inicial
Per a jugadors que tot just acaben de començar també oferim classes. Són grups de
nens i nenes que tenen poca experiència o cap en competició, o que recentment
han après el moviment de les peces. Són els grups que tenen més places obertes, ja
que volem extendre l’afició dels escacs al barri i anem ampliant-los tant com podem.

Dilluns 17.00 a 18.00

Dilluns 18.00 a 20.00

Dimarts 18.00 a 20.00

Dimecres 18.00 a 20.00

Dijous 17.00 a 19.00
Els grups tenen dues hores de duració, però existeix la possibilitat de fer-ne només
una. Només cal especificar-ho quan l’alumne s’apunta a classes.

Grups de dones
Peona i Peó promociona els escacs femenins. Per això, els dijous de 19:30 a 21:00 hi
ha dos grups de dones de nivell d’iniciació. La matrícula d’aquests grups també és
oberta, i no només està tancat per a dones, sinó que pretén motivar a pares i mares
de nens de l’escola a iniciar-se en els escacs per gaudir del joc-esport en família.
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Novetat a partir del gener: Anàlisi de partides amb Ana Matnadze
Aquest mes de gener obrim nous grups de treball paral·lels als que tenim ara. Es tracta d’uns grups destinats a l’anàlisi de partides amb la Mestre Internacional Ana Matnadze.

La inscripció en aquests grups de treball és oberta a tots els socis del club. La idea és
formar grups de 4 persones, on cada un mostrarà una partida. L’Ana comentarà els
errors comesos perquè el grup en tregui profit i els jugadors puguin progressar a base
d’anar veient els propis errors i els dels seus companys.
D’aquesta manera, pels que ja fan classe actualment, s’obre un grup complementari, i
pels que no en fan, se’ls ofereix una alternativa que els pot interessar més que un curs
d’escacs com el que oferíem fins ara.
12
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La nostra intenció és anar oferint als socis un ventall de possibilitats més àmplia per
a gaudir de les classes del club el màxim possible. Esperem que aquests nous grups
de treball tinguin èxit i seguim enfortint els jugadors del club. Si esteu interessats en
formar part d’aquest grup, o qualsevol altre, poseu-vos en contacte amb el club a
través de l’adreça de correu escacs@peonaipeo.com.
Per acabar, us mostrem algunes fotografies de grups de treball mencionats abans:
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Entrevista a Enric Garcia

Víctor Collell

El nostre jove jugador Víctor Collell porta un blog de Peona i Peó que molts ja deveu
conèixer. L’adreça és www.peonaipeo.blogspot.com. Ha anat fent durant alguns mesos entrevistes a diversa gent del club, i encara en continua fent. Avui publicarem la
que va fer a Enric Garcia, jugador i delegat de Peona i Peó.

1.- Enric, explica’ns una mica els teus inicis i com et vas introduir al món dels escacs.
Vaig començar a jugar a escacs al poble on estiuejava la meva família, prop de Girona,
al Club Escacs Vidreres; em va introduir el meu germà que també jugava allà; com pujàvem quasi tots els caps de setmana podia jugar totes les partides del per equips.
Només vaig jugar aquí una temporada, crec que seria cap a
l’any 1984 o 1985.
Després vaig fitxar pel Foment Martinenc, club que em
quedava molt a prop de la meva escola, i moltes tardes
sortia d’aquesta per anar al club; en aquella època hi havia
al Foment un gran ambient i quasi cada tarda podies trobar
gent per jugar. Aquí vaig jugar unes 9 o 10 temporades. Els
primers anys freqüentava molt el club i es on vaig aprendre
a jugar a escacs, les darreres temporades vaig deixar
temporalment els escacs però em van convèncer per
només jugar el per equips i aquí vaig començar a delegar
fins i tot algun equip. El Foment era un club molt ben
organitzat per la quantitat de gent que hi havia, i aquí vaig
conèixer molts amics perquè hi havia un interessant grup
de la meva edat.
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Durant una temporada vaig fitxar pel Peona i Peó, club que em quedava més a prop
de casa; em resultava més còmode anar; a més vaig conèixer un parell d’amics en els
campionats escolars ja que començava a donar classes en alguna escola. A partir de
la meva primera estada a la Pobla de Lillet, que vaig anar amb un grup de Peona i
Peó va ser quan em vaig acabar de decidir per fitxar. Va ser el primer open que jugava després d’alguns anys de només jugar el per equips.
La temporada següent vaig seguir molt vinculat al Peona i Peó ajudant a les classes o
rebent-les; però vaig fer un canvi, vaig fitxar pel Frederic Mistral, escola on treballo.
Juntament amb el meu germà vam fundar el club on alguns treballadors de l’entitat,
alumnes i ex alumnes ens vam animar a donar-nos d’alta com a club. Aquí vaig jugar
el per equips unes 8 o 9 temporades. D’aquí també tinc molt bons records. Em va
agradar molt l’esperit d’equip que teníem. Vam aguantar categories molt difícils per
la poca experiència i nivell que tenien alguns companys. Jo personalment va ser el
millor moment com a jugador, vaig arribar als 2125 ELO, rebia classes i jugava força
opens.
I ara fa crec que 6 o 7 temporades torno a jugar el per equips amb el Peona i Peó,
club del qual sobretot destaco el bon ambient que es respira. Es un club que va
començar quasi com una escola, i actualment combina molt bé l’ambient d’escacs
jove i adult, amb una escola cada vegada més ben estructurada, i que ha crescut
molt.

2.- En la teva vida quotidiana, ¿dediques molt de temps als escacs? ¿Quan?
A l’escola part de la meva feina ha estat durant molts anys donar classes d’escacs en
activitat extraescolar, sempre tenim força inscripció al resultar una escola gran i amb
gran tradició d’escacs. També hi dedico hores a promocionar que els meus alumnes
juguin campionats. Sobretot el Campionat Escolar de Barcelona Individual i Per
equips, del qual formo part de l’organització des de fa molts anys.
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3.- ¿Quans torneigs acostumes a jugar anualment? ¿Quins?
Porto tants anys fent classes d’escacs i com a organitzador de campionats escolars,
que fa anys que no tinc ganes de jugar opens individuals a estones lliures. Per desconnectar m’he dedicat més darrerament a altres activitats que també m’agraden i
sempre les he practicat com l’atletisme, on fa dos anys també m’he fet soci d’un club,
la lectura o escoltar música a casa tranquil·lament.
El Per equips sempre el tinc com a sagrat, m’encanta; també m’agrada fer de delegat
si se’m necessita.

4.- ¿Tens algun objectiu a nivell escaquístic?
Com que no jugo campionats, aquí podria parlar del meu objectiu respecte als meus
alumnes. Sobretot penso que el més important es que aquest contacte o experiència
que tinguin amb els escacs els hi resulti positiu, que s’enduguin un bon record de l’activitat i que aquesta pràctica els faci més forts; ja que considero que en els escacs hi
ha una part de disfrutar, però també una part dura a superar. Aquí trobo molts
paral·lelismes amb la vida.
Molta gent opina que els escacs resulten pedagògic per si mateixos. A les classes de
monitors que feia fa anys per la Federació Catalana sempre explicava que això ens
pot enganyar. Les activitats, jocs o esports no son educatius per si mateixos, tot
depèn com ho enfoca o articula cada mestre, monitor o entrenador.
La combinació dels dos primers objectius, més l’enfoc didàctic adequat del mestre,
per mi resulten el principal atractiu pedagògic dels escacs.
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5.- ¿Quina ha estat la teva fita a nivell escaquístic més important fins ara?
Sens cap dubte el millor record
que tinc de campionats d’escacs
i a la vegada la meva fita més
important, ha estat anar de
delegat a Avila aquest any 2012
amb les seleccions catalanes
Sub 14 i Sub 16, que es van proclamar campiones d’Espanya les
dues. Em vaig alegrar moltíssim
per l’esperit d’equip que tenien
els xavals i també els entrenadors, tothom em va caure molt
bé. Les dues medalles que tinc
tenen molt valor per mi. Jo no vaig pujar al podi perquè vaig fer fotos, però me les
van recollir els dos entrenadors, detall que vaig valorar personalment molt.
Com a jugador podria recordar temporades de Per equips amb el Foment Martinenc,
Frederic Mistral o Peona i Peó, amb ascensos o permanències de molt mèrit. A nivell
individual no he destacat gaire, alguna segona posició en grup B però poca cosa més.
6.- ¿Quina relació tens amb el club d’escacs Peona i Peó actualment? ¿Ets tan sols
jugador i membre del club o tens algun tipus de relació més? En cas negatiu,
¿t’agradaria ser alguna cosa més que un jugador del club?
Actualment sóc un soci, que està disposat a ajudar al club per al que calgui. Muntar
taules, cadires, o anar de delegat als Campionats de Catalunya per edats com fa poc
he anat amb un equip magnífic que ho va donar tot.
Fa anys era vicepresident, però no tinc massa bon record d’aquesta experiència; per
això ara valoro molt el treball que està fent la junta actual, però em resisteixo a
entrar a formar part.
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Fa anys vaig tenir la sensació, que la junta s’entenia més per a ajudar, no per a
decidir; a més es van portar a terme interessants projectes que han ajudat a créixer
el club, però aquests ens distreien força l’atenció i no detectava el mateix interès a
organitzar-nos i estructurar el club, per això ho vaig deixar. Actualment vist des de
fóra, m’agrada la junta que s’ha format.
També em fa molta il·lusió col·laborar amb el butlletí. He creat un espai informatiu,
bàsicament d’entreteniment; però que considero un punt atrevit pel seus tocs
d’humor i per presentar punts de vista dels escacs més autocrítics (hi dedico hores
en aquests articles). Em va fer molta gràcia de vacances a l’estiu en 4 dies escriure 3
articles extremadament diferents en estil per a 3 revistes diferents (Butlletí
Federació, Butlletí del Club, web AjedrezND). M’agrada fer aquests articles i variar
lleument l’estil depenent de a quin públic el dirigeixo. Experimento un estrany plaer
en aquest aspecte, és com a qui li agrada disfressar-se, o el que sent un artista que
interpreta personatges.
7.- ¿Ens sabries descriure el teu estil de joc? ¿Quines són les teves obertures
preferides i/o les que més practiques?
Com a jugador em sento un jugador sense punts forts, però a
la vegada sense punts febles. Una mica tot terreny; això per
mi resulta un avantatge per fer classes perquè als meus
alumnes els hi puc explicar una mica de tot. Sens dubte
actualment em falta pràctica i entrenament. Com a obertura
preferida m’agrada l’Índia de Rei.

8.- ¿Què és el que més t’agrada de jugar a escacs?
El trobo un joc molt complert, hi ha part analítica, treball de càlcul, memòria, tàctica,
estratègia...... No hi ha atzar com a molts jocs de taula. Té moltes similituds amb les
activitats esportives físiques. El trobo força competitiu, però si els mestres o entrenadors som hàbils podem aprofitar les avantatges didàctiques d’això.
18
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9.- Ja per acabar, ¿què esperes del club aquest any?
El club per mi es troba en un gran moment. Som molts socis, hi ha de totes les edats, hi
ha una escola que funciona molt bé per la gent que mou, també hi ha un gran ambient
d’adults i joves jugadors que portem al mateix club fa anys i altres que van arribant.
També hem organitzat un open per Nadal molt interessant, i altres campionats més
enfocats per la cantera. Estem per mi en el millor moment del club, alguns problemes
que tenim els tenen també altres clubs d’escacs, i els anirem superant, estic segur.
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El consell del Mestre

Frederic Corrigüelas

EL “TACTE” AMB EL REI

Què en penseu, d’aquesta posició?
Quin rei, eh? Tot i que el negre té una peça de més, a ningú
ens agradaria estar en aquesta situació.

I què en penseu d’aquest altre rei? El de les blanques.
És normal que no hagi volgut enrocar curt, però amb la
torre a b1 tampoc tenia gaires més alternatives... Deu ser
que Ah4+ l’ha molestat massa, a qui se li acut obrir la
diagonal e1-h4?

I què me’n dieu d’aquest altre?
Potser un huracà s’ha endut tota la defensa del monarca
negre, però les coses són així, té avantatge material però
molt pocs llocs on amagar-se.

20

Peona i Peó

Encara que us sembli mentida un dels tres reis no corre perill.
I d’això és el que tracta el consell d’avui: del “tacte” amb el rei. Saber fer servir el rei
com una peça més, que intervé en la lluita. Hi haurà vegades que tocarà menjar-vos
una peça, aguantar un atac fortíssim sense un robust enroc que us protegeixi, però al
final tondreu la vostra recompensa, que serà una simplificació de peces que ens
portarà a un final guanyat, perquè en el final ja sabem que el rei ja pot sortir del seu
amagatall sense por de rebre escac i mat.

Com detectar si un rei està desprotegit o si estem fent “tacte” amb el rei? La veritat
és que no és fàcil, i molts dels que han intentat aquest tacte, han rebut mat en
poques jugades. Però el que us donaré són algunes pautes:
1) Heu de tenir material prou valuós com perquè
compensi el vostre rei desemparat. Un peó o dos
solen ser poc. Si heu de comprometre el vostre rei,
que sigui almenys a canvi d’una peça.

2) Heu de tenir una ruta d’escapament. El rei no pot
quedar-se de per vida desprotegit. Heu de preveure,
abans d’aventurar-lo, on l’amagareu. És a dir, on heu de
tenir previst un “enroc artificial” per protegir-lo de les
persecucions de les peces enemigues.

3) Heu de tenir un càlcul molt precís. No feu bestieses amb
el vostre rei si podeu caure en una xarxa de mat. Amb
les altres peces sempre teniu l’opció de sacrificar-ne
una, però amb el rei no. No traieu el rei de l’enroc si no
heu calculat exhaustivament que no rebeu mat o una
descoberta, clavada o doble amenaça mortals.
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Tots tres s’han menjat una peça. Però en el segon cas,
veiem que aviat la perdrà. De fet, un simple 1. ... ¤xd4 ja
la recupera. I si 2. ¤d5 tocant dama, fem £e6, i no pot fer
3.¥xd4 per £xe4 (diagrama) i ho toquem tot. En definitiva,
les blanques recuperen la peça, com a mínim. Què té a
canvi d’un mal rei, el blanc? Res. Per tant, la posició
número 2 no és “tacte” amb el rei, és un rei desenrocat,
amb tots els problemes que comporta.

En el tercer cas, el càlcul precís ens porta a mat a favor de
les blanques. Fem 1. ¥h4+ ¢f4 2. £f3+ ¢e5 3. ¥g3+ ¤f4
4. £xf4++ (diagrama) Va fer bé el negre, no entrant en
aquesta posició. Tenia el suculent premi de guanyar peça,
però el càlcul revelava l’existència d’una xarxa de mat.

I el primer cas? Aquell rei està bé? Encara que sembli
mentida, sí. El blanc només pot fer continu. 1. £d3+ ¢e6
2. £f4+ ¢d5. No té res millor. Perquè? Perquè el negre pot
tornar la peça a canvi d’una ruta d’escapament. El cavall de
c6 es mourà, encara que això costi sacrificar-lo, perquè el
rei pugui fugir via c6, d7, o jugarà b6 per refugiar-se a b7.
Mirem una possible continuació on el blanc intenta fer-li
mat, però s’escapa:
1.c4+ ¢xc4 2.¥e3 ¤d4 3.b3+ ¢c5 4.c3 ¢c6 5.cxd4 b6 6.£e4+ d5 7.£xe5
¢b7 (diagrama).
Ni tant sols he hagut de fer les jugades més fortes que dóna el mòdul d’anàlisi, simplement he anat fent jugades on el rei s’amaga. Hi ha altres alternatives d’atac pel
blanc, però el rei negre sempre s’escapa. Perquè té una ruta d’escapament, no ho
oblideu.
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Per tant, recordeu: no és bo comprometre la seguretat del rei, però si en una partida
cal fer-ho, que sigui per una bona causa, assegureu-vos una ruta de fugida i,
sobretot, afineu el càlcul.
I que no us passi com a mi, jo sóc el que vaig valorar positivament la posició número
2 perquè creia que estava fent “tacte amb el rei”, i també sóc el que va rebutjar que
el meu contrincant es quedés en la posició 3 que us he mostrat, perquè creia que
s’escaparia i es quedaria amb el material de més. Ah, però sí que vaig voler que el
meu rival arribés a la posició 1, perquè jo creia que li faria mat. Tantes lliçons que
dono i no n’encerto ni una...

Per cert, estaré pensant en fer algun “tacte” amb el rei, aquí?

Fins la propera, amics!
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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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II Actiu Femení del Guinardó
Enric Garcia

El 2 de Desembre es va portar a terme el Segon Actiu Femení Mas Guinardó de
partides semi-ràpides; que aquest any ha quedat integrat en la Diada d’Escacs
Femení “Peones avancen”. Es van portar a terme activitats com el torneig del
grup A per a jugadores d’elo mig o alt, un campionat per equips amistós per a
jugadores de nivell iniciació o mig, classes d’iniciació, simultànies, exposicions,
projeccions de documentals i una taula rodona on es va debatre l’interessant
tema “Les peones avancen menys?”.
Tota la diada organitzada pel club ha estat un èxit participatiu important,
resultant una festa per als escacs femenins. Ha participat diversa gent del club
en la seva organització i muntatge; podríem citar per exemple el Pep
Melendres, l’Albert López, la Carla Marín que va fer les simultànies i l’Aina
Delgado que també va dur a terme una interessant classe que parlava del
desenvolupament de peces durant l’inici de la partida.
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Campionat de Semi-ràpides
La primera classificada del grup A ha estat la jugadora del CE Llinars Laura
Martín (2ona de Catalunya 2012 sub 16). Era la favorita i no va decebre,
només va cedir unes taules, torneig impecable mostrant una excel·lent
forma, hi haurà que seguir-la durant la temporada; a la foto la veiem jugant
contra la jugadora i dibuixant oficial del club Laura Capellades. Laura contra
Laura, més emoció impossible!!

Segona classificada ha estat la jugadora del CE Cerdanyola Cora Castellet
(campiona de Catalunya sub 14 2012), que per mi no va ser una sorpresa ja
que estic detectant que està en un bon moment de forma. A la foto la veiem
jugant la partida més emocionant i decisiva del campionat contra la
campiona Laura Martin en una posició tancada típica. La Cora va donar
espectacle durant el campionat i finalitzat aquest, perquè va acabar jugant
unes interessants ràpides on va demostrar un estil agressiu. Fins i tot les
peces tremolaven d’emoció.
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Tercera classificada i primera del club Peona i Peó va ser la Llum Cardó
(3ªclassificada de Catalunya sub 14 2012), que va fer un torneig al més pur estil
Bobby Fisher. A la foto la veiem jugant una disputada partida contra la dibuixant
oficial del butlletí Ilora Khossein. Felicitats per a la Llum, posició de mèrit la
seva. Sort per a la temporada que acabem d’iniciar.

Han fet també un notable torneig les següents participants: Júlia Muratet (CE
Banyoles) 4ªclassificada. Núria Torres (Mora d’Ebre) 5ª, Elena Casset (Sant
Martí) 6ª, Daniela Velasco (Peona i Peó), Laura Capellades (Peona i Peó),
Andrea Jausas (Edami), Laura Ovejero (Peona i Peó), Natasha de Blois (Peona i
Peó), Alexandra Muratet (CE Banyoles), Ariadna Bada (Peona i Peó), Leire
Martínez (Tres Peons), Nagore Martínez (Tres Peons), Laura Povill (Peona i
Peó), Ilora Khosseyn (Sant Martí), Mireia Costas (Dominiques de
l’Ensenyament).
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A les partides amistoses per equips, l’equip guanyador ha estat un de mares de
Peona i Peó, format per Mercè Blas, Anna Baiges i Natalia Afanasiyadi. L’equip
segon classificat ha estat el format per Nuria Penedés i Maria Glòria Penedès
Catarineu, germanes del CE Llinars, i la seva mare Glòria Catarineu.
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III Torneig de promoció sots-6 i sots-5
Adrià de Blois

El passat diumenge 2 de desembre es va celebrar a la seu del club d’escacs
Catalunya la III edició d’aquest torneig pels mes petits. El torneig estava destinat
exclusivament a nens i nenes nascuts a partir de l’1 de gener del 2006.
El nucli organitzatiu ha estat, a mes del club d’escacs Catalunya, l’Escola d’Escacs
Sant Jordi i Casa Eslava-Estel.
En aquesta edició hi van participar 25 nenes i donat que hi havien més de 10
nens sots-5, es va poder organitzar separat el grup de sots-5 (5 rondes) i sots 6
(6 rondes). Totes les partides es jugaven a un ritme de 10 minuts sense
increment i amb la presencia de molts arbitres auxiliars que, especialment al
grup sots-5, permetien portar amb normalitat les partides.
Al grup sots-6 es van veure partides molt correctes amb bons desenvolupament
de peçes i amb atacs bastant consistents que deixaven clar l’experiència i
“veterania” d’aquest grup.

La classificació final del grup va ser:
Lloc
1
2
3
4
5

Nom
BLASCO POMAROL, CARLOS
BALLESTEROS TIMOFEYEV, NICOLÁS
CASTELLS RODRÍGUEZ, ERIC
PIEDRAS MARTÍNEZ, NIL
PÉREZ GONZÁLEZ, JOAN

Elo
1700
1778
1700

Club/Escola
EDAMI
ESTEL
SANT JORDI
LA LIRA
PERE POVEDA

Punts
6
5
4
3.5
3.5

M-Buch.
14.5
13.0
13.0
14.5
12.5

Buch. Progr.
22.5
21.0
20.5
18.0
20.0
16.0
22.0
13.5
21.0
13.5

6
7
8
9
10
11
12
13

ANAGUA MACHACA, ROGER
GUERRERO BAENA, GABRIEL
KYEROVA YROVA, MARIA
FARGAS BANDE, MARCEL
PARRA ORDORICA, ARNAU
BENAVIDES CASTELLANO, NITAI
AROBNÉS CAMPO, DAVID
SÁEZ GARCIA, GUILLEM

CATALUNYA
SHALOM
SANT JORDI
EDAMI

3.5
3.5
3
3
3
CATALUNYA
2.5
PERE POVEDA 2.5
LA LIRA
2

10.5
10.0
15.0
12.0
10.5
12.0
11.5
13.0

15.5
17.5
22.5
18.5
15.5
16.5
16.0
18.0

9.5
9.0
13.0
9.0
8.0
8.5
7.0
10.0

14
15

BRETOS CIRON, VÍCTOR
HAMMOUD-PUPYCH, AMIRA SOFIA

PERE POVEDA 2
SANT JORDI 1

11.5
8.5

17.5
14.0

7.0
5.0

30

Peona i Peó
Al Torneig sots-5 participava l’únic representant del club, l’Alexander de Blois, va
tenir un excel·lent resultat (4 victòries i unes taules) i va quedar primer empatat a
punts amb el segon classificat.

Tots els jugadors van rebre una medalla i un diploma. I també van poder gaudir d’un
esmorzar servit pels amables voluntaris de Casa Eslava.

Classificació sots-5
Lloc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom
Cat
DE BLOIS AFANASIAYDI, ALEXANDR

Club/Escola
PEONA I PEÓ

VASILENKO, DANIL
AYTKÚLOVA, ANASTASIA
REDONDO DEL RÍO, JOSE MANUEL
REDONDO DEL RÍO, PABLO
KHAMIKHOEV, SARMAT
HAMMOUD PUPYCH, ALY-AHMAD
CASTELLS KOZHUKOVA, IRIS
GALLEGO BILIALOV, DANIEL
NEUYMINA, VICTORIA

SANT JORDI
SANT JORDI
COLÒNIA GÜELL
COLÒNIA GÜELL
SANT JORDI
SANT JORDI
SANT JORDI
SANT JORDI
SANT JORDI

S4
S4
S4
S4
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Punts
4.5
4.5
3.5
3.5
2
2
1.5
1.5
0
0

M-Buch. Buch. Progr.
7.5 13.5
13.0
6.5
7.5
6.5
9.0
8.0
7.0
5.5
5.0
3.5

12.0
13.5
12.0
15.0
14.0
13.0
11.0
11.0
7.5

13.0
11.5
8.5
9.0
7.0
5.0
5.0
0.0
0.0
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V Obert d’escacs base Vila de Gràcia
Del 19 d’octubre al 7 de desembre s’ha disputat els divendres a la tarda la 5a edició de l’Obert d’escacs base Vila de Gràcia, organitzat pel Club d’Escacs Tres
Peons. Molts jugadors del club participen en aquesta competició, ja que serveix
d’entrenament de cara al Campionat Escolar del Barcelonès. Els resultats sempre
són molt bons, i aquest any no ha estat una excepció.
El podi final del torneig ha estat:

CAMPIÓ:
Xavier Martínez Pla. El jugador del Tres
Peons revalida el títol que va aconseguir
l’any passat.

SOTS-CAMPIÓ:
Carlos Martínez López.
Un nou èxit del nostre jove jugador en progressió.
Va tenir el campió contra
les cordes.

TERCER CLASSIFICAT:
Jaume Lladós Clos.
Un altre jugador de la casa
que puja al podi. Tot i la
derrota de la 3a ronda ha
sabut remuntar i estar
aquí dalt.

L’avantatge de Xavier Martínez va començar a la ronda 3, ja que era l’únic amb 3
de 3. El Carlos cedia mig punt contra el seu company de club i d’equip Campió de
Catalunya Jordi Lladós. A la 4a ronda, el Carlos tenia l’oportunitat d’avançar en
Xavier, però no va saber aprofitar una posició avantatjosa. En aquesta mena
d’enfrontaments directes, la derrota et deixa molt avall, per això de vegades es
peca de massa conservadors quan ens trobem en aquestes situacions. A partir
d’aquí, res a fer, el Xavi no ha parat de guanyar i no s’ha pogut fer res per atraparlo.
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El torneig a deixat bon regust de boca a més jugadors del club, que han aconseguit
emportar-se premis de tram:
Llum Cardó: Sots-campiona de tram Sots-14
El campionat que ha disputat la llum ha estat fantàstic. No només pels resultats, sinó per la gran solidesa que ha mostrat en el seu joc. S’ha perfilat com una jugadora
molt difícil de batre, i amb un gran coneixement del joc posicional. La seva creu va
ser la ronda 5, on tenia un final guanyat i va cometre imprecisions prou greus com
per arribar a perdre’l. Aquesta derrota la va poder afectar anímicament, però no, ja
que va saber imposar-se a les dues darreres rondes, patint bastant, però amb el
feliç èxit final.
Jordi Lladós: Campió de tram Sots-12
Un torneig peona i peó 100% les 5 primeres rondes. Només li tocaven jugadors del
club. A les dues darreres, per fi, ha jugat amb gent d’altres clubs. Sense cap mena
de dubte, el seu resultat més destacat han estat les taules amb el Carlos. El Jordi
està en un gran moment de forma, i comença amb força el seu segon any sots-12.
Nicolàs Jiménez: Campió de tram sots-8
Brillant. El Nico ha estat jugant a un nivell altíssim. Per les partides que ha jugat,
ningú diria que encara és sots-8 aquest any que ve. Ha demostrat estar a l’alçada
de jugadors sots-12, fins i tot sots-14. És, sense dubte, un dels pilars bàsics de la
nova fornada de petits que el club està formant a les classes.
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Memorial Garcia Ilundain d’escacs base
Enric Garcia

El dissabte dia 15 de Desembre s’ha jugat a les Cotxeres de Sants el tradicional
Memorial Garcia Ilundain d’Escacs Base, que aquesta temporada també s’ha considerat com a Campionat de Catalunya Escacs Actius.
Els representants del Peona i Peó han tingut una actuació força destacable. Albert
Ezquerro ha quedat campió de la categoria sub 20 amb 6’5 punts sobre 8 partides.
Ferran Cervelló també ha quedat campió de la categoria sub 14 amb 7 punts sobre 8
partides. També han fet podi individual Carlos Martínez segon a la categoria sub 12 i
Nicolàs Jiménez tercer a la categoria sub 8.
També hi havia premis per equips, amb destacable actuació del club. A les categories
sub 8 i sub 12 Peona i Peó ha quedat campió. A sub 14 han fet podi quedant segons.

Crònica per categories:
Sub 20 i sub 16.
Albert Ezquerro, de Peona i Peó, va guanyar el campionat
en un grup duríssim on s’integraven les dues categories.
Va fer 6’5 punts igual que David Kaufmann del Tarragona
però amb millor desempat per l’Albert que era el número
12 del ranking.
A la ronda 4 apareix amb 3 de 3 després de guanyar el
David Kaufmann, allà fa taules amb Carles Díaz Camallonga. A la ronda 5 important victòria contra Laura Martin. A
la ronda 6 taules contra Carlos Rojano finalment tercer
classificat. A la ronda 7 un altre important victòria contra
David Garcia Playa. Finalment la darrera ronda taules
contra Gal·la Garcia-Castany, campiona femenina. Albert
Ezquerro campió d’actius de Catalunya.
Altres representants de Peona i Peó van ser el Jaume
Gotés amb 4 punts i Jaime Arroyo amb 3 punts, va ser un
notable torneig per a ells.
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Sub 14
Ferran Cervelló, de Peona i Peó, campió d’actius de Catalunya d’aquesta categoria. A la
ronda 2 va guanyar a la campiona femenina Cora Castellet. A la ronda 3, interessant
derbi del club contra Marc Torrents, també el guanyava. A la ronda 4 guanya a Eduard
Prujà i arriba a la fase decisiva de tarda amb opcions de campionat. L’esperaven Llàtzer
Bru i Àlex Ventura.

A la ronda 5, partida contra Àlex Ventura, que té molt atac amb blanques, però Ferran
es defensa molt bé i acaba fent les exactes per guanyar. A la ronda 6 juga una igualada
partida contra Llàtzer Bru, aquest amb negres sembla que té controlada la partida;
però el Ferran juga un final de torres complicat de forma excel·lent amb un moviment
de torre a f4 amb dos admiracions per atacar el peó passat de l’adversari i guanyant un
temps per cobrir el seu des de darrera, victòria molt important del Ferran, els rivals en
aquell moment estaven tots a 1’5 punts i quedaven dos rondes.
A la ronda 7 perd contra Pere Garriga, favorit però havia punxat a dues partides. Es
quedava el Ferran amb 6 de 7 i jugava la darrera ronda contra Xavier Martínez Pla, un
jugador en forma i a l’alça darrerament. Aquesta partida de ronda 8 també va ser molt
emocionant, Ferran ataca pel flanc de rei però sembla que el Xavier ho controla i li
queden les peces mal col·locades, el Ferran perd qualitat però sap pujar ràpid els peons
del flanc de dama on li queden dos passats que són importants al final. Victòria i
campionat de Catalunya per al Ferran.
Altres representants de Peona i Peó que han fet un notable torneig són Daniela Velasco amb 4’5 punts, Jaume Lladós 4 punts, Marc Torrents i Adrià Pérez 3’5 punts.
En la classificació per equips, han quedat segons d’aquesta categoria.
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Sub 12
Aquí destacable segona posició per al Carlos Martínez,
empatat amb el primer, i també campionat per equips
guanyat pels de Peona i Peó.
Després de 3 rondes portava 3 de 3 el Carlos, acabant
les partides ràpid; quan et proposaves seguir-lo en joc ja
no el trobaves perquè havia acabat. La ronda 4 va fer
taules contra el campió final Gerard Ayats. A la ronda 5
taules també contra Daniel Riu.
La ronda 6 important victòria amb negres contra Ferran Solé. La ronda 7 també vital
victòria amb negres contra Andrea Jausàs campiona femenina. Finalment, a la ronda
8 important victòria contra Pau Martín en un final on amb qualitat de menys juga bé
amb els peons passats que té en els dos flancs. L’Ariadna Bada, que havia acabat,
m’anava explicant com anava perquè sempre li tocava jugar al passadís on no teníem
visibilitat. Segona posició pel Carlos.
Xavier Povill amb 6 punts i 7è classificat final fa un torneig molt important per
aconseguir el títol per equips per a Peona i Peó. Altres del club que han fet un torneig
notable i han col·laborat en aquesta victòria son: Daniel Codina 5 punts, Jordi Lladós
5 punts, Ariadna Bada 3.5 punts.
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Sub 10
Aquí ens ha representat la Laura Povill, amb 4 punts ha fet un notable torneig i ha
resultat un bon entrenament per a ella. El guanyador de la categoria ha estat Marcel
Claramunt de l’Ateneu Colon.

Sub 8
Un altre podi del club amb la tercera posició del Nicolàs Jiménez
i també títol per a l’equip sub 8 del club en el premi per equips.
A la ronda 3 després d’una important victòria contra Levon
Asatryan es posa amb 3 de 3 el Nico. La ronda 4 perd contra
Sergi Prats del Llinars que finalment queda segon. Reacciona
molt bé a la ronda 5 guanyant amb negres contra Adrián
Villodres. La ronda 6 victòria contra Joaquim Riera, torna als
primers taulers per la lluita decisiva.
Ronda 7, derbi que guanya contra l’Andy Turner del club, que també estava jugant
molt bé i feia punts importants per a la classificació per equips. La darrera ronda juga
amb blanques contra el finalment 1er classificat i actual campió d’Espanya Llibert Céspedes de Tres Peons. Perd però acaba tercer el Nicolàs Jiménez amb un bon desempat.
Altres representants del club que han fet un notable torneig són Jan Insa, que ha
acabat 7è amb 5 punts, Andy Turner 11è amb 5 punts i Bernat Pou 4 punts. Tots han
col·laborat en aconseguir el títol per equips sub 8 per a Peona i Peó.
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Memorial Garcia Ilundain Internacional
El diumenge 16 de desembre es va celebrar una nova edició del Memorial Garcia
Ilundain Internacional, amb la participació de bastants jugadors del club. Els resultats
van ser esplèndids, cosa que demostra una vegada més l’excel·lent estat de forma es
què es troben els jugadors del club.
Cuartas campió!
“Poseu les peces on no us les mengin. Amenaceu escac i mat cada
vegada”. El nostre estimat entrenador va aplicar els mateixos
conceptes i ensenyances que ens dóna i va quedar campió d’a
questa edició del Memorial David Garcia Ilundain amb 8 punts de
9 possibles. Va jugar partides brillants i va lluitar fins a l’últim
segon del rellotge en tots els encontres. Ha demostrat que si
seguim tots els consells que ens dóna i ens esforcem amb cos i
ànima a estudiar el que ens ensenya, aconseguirem els èxits que
ens proposem.

Gran actuació del Marc Capellades
El fins ara tauler 1 de Peona i Peó, Marc Capellades,
ja ens havia meravellat amb bons tornejos i títols. En
aquesta ocasió, després de perdre la ronda 1 no
donava la sensació que ho pogués aconseguir. Però
si una cosa ens ha demostrat el Marc, és que mai
has de rendir-te, i va anar escalant posicions fins
que a la darrera ronda li va tocar el GM Daniel
Alsina, i amb la mateixa empenta que havia aixecat
el torneig, aconseguia també doblegar el jove titulat
català format a la Unió Gracienca. Gràcies a aquesta
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Carlos Martínez millor sots-12
El Carlos va continuar amb la bona dinàmica del dissabte,
i va quedar campió sots-12 amb autoritat. El ritme ràpid
se li dóna molt bé, no és la primera vegada que ens
demostra la seva destresa en ràpides o semi-ràpides. Tot i
començar perdent les dues primeres partides, no es va
desanimar, i a la tarda va ser quan va despuntar, salvant
una partida pràcticament perduda contra el seu company
de club Marc Torrents i guanyant un bon final a la darrera
i definitiva ronda.

Pau Jover i Roger Cervelló primers del tram
El Pau i el Roger van quedar primer i segon del seu
tram, respectivament. Tots dos van acabar amb 5 de 9.
El Pau va estar a punt de guanyar el MI Robert Alomà a
l’última ronda, però al final va acabar perdent. Tot i
això, tenia un desempat molt bo, ja que durant tot el
torneig ha estat jugant per la part de dalt.

El Roger, per la seva banda, ha demostrat que a les últimes
rondes es pot arreglar un torneig que no ha anat com un
s’esperava. L’efecte submarí l’ha fet escalar posicions fins a
quedar sots-campió del seu tram.
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II Obert Internacional de Nadal del Guinardó
Enric Garcia

FAVORITS O JUGADORS A SEGUIR A L’OPEN DEL GUINARDÓ
Està a punt de començar l’open, farem un repàs dels jugadors més interessants
a seguir en aquest open que organitzem al Peona i Peó sobretot tenint en
compte el seu nivell o estat de forma.
Favorits a l’open:

GM Miguel Muñoz. Terrassa. Potser el principal favorit. GM i
està en gran moment de forma, recent sub campió d’Espanya
absolut i va guanyar el campionat de ràpides que vem organitzar
al club aquest Setembre.

MI Luc Bergez. Barberà. L’any passat també va jugar. Pot ser un
clàssic del torneig, sempre hi ha que tenir-lo en compte.

MI Lluís Maria Perpinya. Sabadell. L’altre gran favorit.
Guanyador l’any passat d’aquest torneig del Guinardó, defensa
el títol. Fa poc segon al Open de Martorell, bon estat de forma.
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MF Enric Colon. Sabadell. L’any passat va fer una actuació
destacada, un dels jugadors més prometedors de Catalunya. Va
comentar una interessant partida al Butlletí de Peona i Peó.

MF Marc Sánchez. Foment Martinenc. Un altre promesa o realitat
dels escacs catalans. Amb diversos títols de Catalunya i d’Espanya
per edats.

MF Marc Capellades. Peona i Peó. Jugador favorit local. Està en
gran forma. 2on a Ideal Clavé i 1er de tram a l’actiu del Garcia
Ilundain.

Altres jugadors a seguir: Pablo Martínez Helmàntica. Teodoro Asensio Montcada.
Ricard Brusi Barcelona Uga, Javier Ruiz Manchon Escola Escacs Barcelona, ex jugador de Peona i Peó i va deixar bon record, Artur Valls Ateneu Colon, Jordi Herms
Granollers- Canovelles, David Vigo Catalunya. Juan David López Perdomo Peona i
Peó.
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Frederic Corrigüelas

L’OPEN ARRIBA A L’EQUADOR
Estem ja a la ronda 5 i tot encara està per decidir. Hi ha moltíssima igualtat tant al
grup A com al B.

Vuit jugadors estan empatats a 4 punts, entre
ells el número del ranking Miguel Muñoz, un
dels favorits que comentàvem abans. Marc
Sánchez també està en aquest grup capdavanter,
i amb una ronda menys! Enrique Colón també
compleix amb les expectatives, així com Lluis
Maria Perpinyà.

El Mestre Internacional Luis Rojas es va apuntar a darrera
hora, i també és un dels que lògicament està amb el grup
que lidera el torneig. Ha cedit taules amb Miguel Muñoz i
Lluis Maria Perpinyà, que poden considerar-se els seus
més directes, quant a ELO. Luc Berguez està amb 3.5, una
mica més enrere, però encara queden moltes rondes. ´És
cert que a aquests nivells mig punt és molt, però no se’l
pot considerar fora dels candidats a guanyar, encara.

Jordi Poblet i Pau Juan estan sent la revelació
del torneig. També porten 4 de 5, i estan
mostrant un nivell de joc altíssim. Els titulats
no han de baixar la guàrdia davant d’aquests
dos excel·lents jugadors.
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El grup B també està marcat per una gran igualtat. Quatre jugadors tenen 4 punts i
mig. Josep Lluis Lliberia, Javier González Muelas, Juan Antonio Ballester i el rumanés
Daniel-Ionel Arapalea són els quatre líders, de moment. Queda molt campionat, i
jugadors que venen per darrera els poden atrapar.
Aquí veiem la sala on juguen els primers taulers del B, on cada dia hi ha una
aferrissada lluita per seguir a les posicions de lideratge.

El grup C té les coses més definides. S’ha dividit en dos tancats, un de 8 jugadors i
un de 4. Eloi Aballanet és el dominador del primer tancat, mentre que Albert
Morales és el líder del segon.

43

Peona i Peó

Com vaig perdre això?
Frederic Corrigüelas
Tots hem tingut partides guanyadíssimes que se’ns han escapat no
sabem com... En aquesta secció veurem posicions que es vaig perdre
quan les tenia totalment guanyades. Convidem a la gent que enviï, si
vol, partides guanyades que va perdre, i comentar a què va ser degut.
Avui, però, toca una meva, no us perdeu com ho perdo...

Toste, A - Corrigüelas, F. (Catalunya per equips 2012)

Aquesta posició és de les que comentàvem. Totalment guanyada. Tinc un peó
passat i defensat, el domini de la columna, el rei actiu, el rival no pot moure
res, pràcticament... Però no trobava el pla guanyador. No fent res, les taules són
clares, però el que ningú es pot imaginar aquí és que el negre pugui perdre-ho!
Pla fàcil per guanyar: Rb7, Ra6, Ra5, Rb4, Rc3... El blanc no pot fer res més que
esperar... i abandonar.
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Però començo a equivocar-me... Ara un error, després un altre... Fins que aconsegueix
una posició de taules. Com que havia estat guanyat tota l’estona, em nego a acceptarles, i cometo més errors fins que entrego la partida.
1...a6?!
No calia. Durant la partida, tenia l’obsessió de trencar amb b5. No se’m va acudir la
maniobra de rei tan simple que he comentat abans. De totes maneres, encara guanyo.
2.¦b1 ¦d8?!
Per què regalar la columna? Quina necessitat hi havia?
3.¦h1 ¦d6?
Massa prudent. ¦a6+ no era amenaça, ja que sempre puc tapar. Aquesta pèrdua de
temps em va costar cara
4.¢f1 d2 5.¢e2 ¦d3
Per culpa de les meves pèrdues de temps, s’ha quedat la columna i ha portat el rei a
parar el peó.
6.¦h6+ ¢d7
Aquí m’ofereix taules, però no accepto. No em podia creure que no pugués guanyar la
partida, tan guanyada com estava abans!
7.¦h7+ ¢e6 8.¦h6+ ¢f5? (el rei aquí em portarà problemes, com es demostra més
endavant)
9.¢d1 ¦xb3 10.¢xd2 ¦b4 11.¢c3 ¦xa4 12.¦xb6 ¦a3+ 13.¢b2 ¦d3 14.¦xa6
¦d2+ 15.¢c3 ¦xf2 16.¦a5 ¦f3 17.¦xc5+ (aquest escac és culpa de tenir el rei allà,
ja he dit que em portaria problemes) ¢e6 18.¢d4 ¦xg3 19.¢xe4
I acabo perdent amb el peó de menys... Quan veig aquella posició, no puc evitar tornar
a preguntar-me... “Com vaig perdre això?”.
45

Peona i Peó

Problemes
Com a passatemps, aquí teniu uns quants problemes . En alguns, es tracta de guanyar material decisiu. En altres, demana mat
en un nombre concret de jugades. Estan ordenats per grau de dificultat.. Les solucions les trobareu al pròxim número.

Juguen Blanques i guanyen

Juguen Blanques i guanyen

Juguen Blanques i guanyen

Juguen Blanques. Mat en 3

Juguen Blanques. Mat en 3

Juguen Blanques i... GUANYEN!!!
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Test de Peona i Peó
En aquest test trobareu preguntes sobre notícies que es van publicar a la web del club. Anècdotes, curiositats, dades… Passareu
una estona entretinguda buscant les notícies que us permetran trobar. El mes que ve publicarem les solucions.

1. Quin jugador va fer el primer punt de Peona i Peó a 1a Divisió?
a) Francesc Serra
b) Guillem Subirachs
c) Irakli Janiashvili

d) Nika Volkov
e) Sopiko Guramishvili
f) Frederic Corrigüelas

2. L’any 2010, contra qui va perdre Peona i Peó B el dia que va entrar en crisi?
a) Aragonès
b) Mataró
c) Cerdanyola de Vallès B

d) Sant Adreu C
e) Malgrat
f) Torrenegra

3. Qui va guanyar el I Circuit Super-Blitz?
a) Frederic Corrigüelas
b) Juan David López
c) Enric Garcia

d) Adrià del Valle
e) Josué Expósito
f) Nika Volkov

4. Quin dia va debutar Jofre Custodio en el per equips?
a) 8 de febrer de 2009
b) 1 de març de 2009
c) 15 de març de 2009

d) 14 de febrer de 2010
e) 21 de febrer de 2010
f) 28 de febrer de 2010

5. Com va quedar Peona i Peó sots-10 al Campionat de Catalunya del 2011?
a) Campions
b) Sots-campions
c) 3rs classifcats

d) Quarts
e) Cinquens
f) No van participar, aquell any
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6. Qui va ser el primer jugador de Peona i Peó que va aconseguir quedar campió
d’Espanya?
a) Hèctor Mestre
b) Ferran Cervelló
c) Frederic Corrigüelas

d) Àlvar Sanz
e) Marc Pasqual
f) Enric Garcia

7. Perquè el Frederic va perdre al Memorial Garcia Ilundain del 2008 l’única partida
que va jugar?
a) Es va deixar mat en una
b) Va perdre per temps
c) Es va deixar una peça

d) Es va deixar la dama
e) Va arribar tard
f) No hi va anar, es va adormir...

8. Quin equip va quedar campió benjamí al Torneig Peona i Peó 2011?
a) Frederic Mistral
b) Peona i Peó A
c) Peona i Peó B

d) Escola del Mar
e) Can Carabassa
f) Cerdanyola

9. Quins reforços va pensar cridar el Frederic per una ronda del per equips 2011?
a) Ezquerro i Gotes
b) Sopiko i Mariam
c) Aina i Elisa

d) Nàtia i Salomé
e) Ferran i Jesús
f) Puntí i Collell

10. Quin any els jugadors georgians no van poder assistir a les primeres rondes, i es
van incorporar a l’equip a la tercera?
a) 2007
b) 2008
c) 2009

d) 2010
e) 2011
f) 2012
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Converteix-te en un geni de la tàctica
A continuació, una secció per ser tàctics experts. Cada mes sortiran exercicis nous sobre temes tàctics típics. La dificultat anirà
augmentant a cada butlletí. Si els aneu fent, quan acabi l’any sereu experts en tàctica. Les solucions sortiran al proper número.

Juguen Negres

Juguen Blanques

Juguen Blanques

Juguen Negres

Juguen Blanques

Juguen Negres
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Juguen Blanques

Juguen Blanques

Juguen Negres

Juguen Blanques

Juguen Blanques

Juguen Blanques
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Propers torneigs

VIII Torneig d’escacs actius Bicolor

A partir del 9 de gener
(dimecres 19:00)

XV Obert Internacional Tres Peons

A partir de l’11 de gener
(divendres 21:00)

VII Obert d’escacs Santa Eugènia de Ter

A partir de l’11 de gener
(divendres 21:30)

Copa Catalana

Diumenge 13 de gener
(actiu per equips)

II Torneig Clàssic Internacional Sant Martí

A partir del 14 de gener
(dijous 19:15)

XXXI Obert de la Lira

A partir del 18 de gener
(divendres 21:00)

VIIIè Obert d’Igualada i L’Anoia

A partir del 19 de gener
(dissabtes 16:30)

Campionat de Catalunya per equips

A partir del 20 de gener
(diumenges 9:30)
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